OBSEHVATII ASUPFlATFU\TĂRlI ÎMPRUMUTURILOH NEOLOGICE
IN DTCTIONA.HUL LIMBlI ROMANE' (LITEHELE iVI,N .. O, P, R)
DE
IOANOPHEA
Conceput ea o Încununare a rezultatelor lexicologiei şi Icxicografiei
româneşti de pînă acum, Dictionarul.limbii române (DLH) este în acelaşi
timp () operă perf'ectibilă, el constituind numai unul dintre momenteleimportante în evoluţia cercetărilor din domeniul Icxicului limbii române.
Unul dintre scnpurilevprincipaleale unui dicţionar tezaur este acela
de a oferi informaţii cît mai sigure în legătură eu pătrunderea şi originea elementelor lexicale. Dacă în cazul cuvintelor moştenite sau al împrumuturilor
foarte vechi stabilirea propriu-zisă a primei atcstări, mai ales cînd textele
lipsesc pe un număr apreciabil de secole,fie că nu este posibilă, fie că nu este
necesară, situaţia se schimbă în cazul împrumuturilor recente şi dicţionarul
ar trebui să ofere, măcar În limitele hibliograf'ieilui, într-un mod cît mai
exact, atît data primei atcstări, cît şi etimologiasigură sau o ierirhie a surselor etimologicecît mai plauzibilă.
I
In linii mari şi la prima vedere, Dicţionarul limbii române pare să ofere
specialistului şi o dală a primei atestări şi o etimologie satisfăcătoare. Cînd
lucrurile sînt cercetate în amănunt însă, se pot constata mrrnernase cazuri
de erori şi inadvertenţe în tratarea neologismelor.Astfel, este greu de explicat faptul că lucrări importante din cultura noastră, înscrise in bibliografia
dicţionarului, nu sînt utilizate- mai ales pentru perioada 1780--1860- deşi
primele atestări pentru cele mai multe neologismese găsesc.aiei. La fel de
neobişnuită este, în cazul lucrărilor traduse, stabilirea efimologiei făcînd
abstracţie de limba din care s-a tradus. In sfîrşit, este surprinzăt.oarcuneori
lipsa oricărei orientări în ce priveşte diîercnţierea surselor etixnologiceale
împrumuturilor neologiceromâneşti în funcţie de anumite coordonate sociale
şi culturale. Oricine se poate astfel întreba de ee cuvintul romanesc modalitaie are ea etimologieunică francezul modolite.Din atestări, se constată că
acest cuvînt a fost folosit mai ales În lucrările de logică şi de filosofieşi a pl"
truns în limba noastră pe la jumătatea secoluluitrecut. (De fapt, E. Murgu,
P. Câmpeanu, 1\. T. Laurian, S. Bămuţiu I-au intrebuiuţat şi în deceniile
anterioare.) Dar, ştiut este că limbile predilecte din care se îrnprumutnu termenii Iilosoticişi logici erau latina şi greacavpentru aproape toate popoarele
Europei. Homânii nu făceau sub acest aspect o excepţie.VIai
pînă În
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ultimele decenii ale secolului trecut, cei mai
profesori şi traducători
de filosofieau fost ardelenii
mai ales în ambianta Blajului.
Ei proîitau de faptul că în Im
austriac se t.ipăreau multe cărţi de filosofie şi ştiinţifice în limba latină şi ofereau, ori de cîte ori aveau prilejul, elemente lexicale preluate din această Iirrrbă. Aşadar, pentru rorn.. modalitate
etimologia esenţială este lat. modalitas,-atis, iar f'r. modalil«este numai et.imologieadiţională, Din motive similare,este neconlormă
şi etimolcgia
termenului postulat, prin ordinea cit.ării limbilor de provenienţă. Acest C11·
vînt, folosit mai Întîi de Samoil
care traducea dinlatină (ivnCC,L.. 87\,
are ca etimologie esenţială lat.
sursa franceză fiind adiţiorială.
Situaţii ea cele prezentate mai sus se întîlnesc 'in foarte multe cazuri
şi ele pot îmbrăca aspecte multiple. Fenomenul are implicatii deosebite dacă
ne gîndim efiinformaţiiledicţ.ionaruluisînt valorificaLeşi de specialiştistrăini,
în speţă de romanişti, care pot
concluziacă lexicul neologic al limbii
române literare este aproape în totalitate-un produs al influentei Iranceze,
iar învăţaţii români care au renovat limba de culturii Il-au făcut decît să
copie,adesea inexact, dicţionarelefranceze, deşi este
că aceştia cunoşteau
bine limbile clasice şi alte limbi, iar modernizarea Iimbii române s..a Iăcut
printr-o activitate Iahorioasă şi prin decantâri şi selecţii
ee
se propuseseră () multitudine de forme şi variante.
Este necesară, de aceea, o mai intensă preocupare pentru a îmbunătăţi
informaţiile oferite de Dicţionarul limbii române, chiar dacii astfel de contribuţii ar putea fi emendate uneori de cercetări ulterioare. Omisiunişi erori
numeroase se Întîlnesc de altfel şi În cazul cuvintelor vechi folosite pentru
desemnareanoţiunilor noi sau al Iormaţiilor neologicerealizate pe baza acestor
cuvinte în perioada 1780""·1860,dud calchierea era procedeu1 de mediere
între limba nouă şi cea veche. De foarte multe ori, întrebuinţarea vechilor
cuvinte sau a derivatelor pe baza lor în lucrările ştiinţifice şi filosoficenu il
fost depistată dacă tradueătorii şi autorii de atunci nu le-ali glosat ei Înşişi.
Aşadar, domeniul ncologic al limbii române necesită încă insistenta
cercetătorilor, care, treptat, vor putea remedia lipsurile ce se
constata
acum.
În cele ce urmează, vor fi făcute unele eompletări şi corectări la cele
mai multe dintre volumeletipărite ale Dicţionaruluilimbii româneîn sectorul
împrumuturilor neologice(şi al derivatelor pe baza lor), urmînd ea derivatele
pe baza cuvirrtelorvechi şi calcurile propriu-zisesă fie tratate cu altă ocazie,
Informaţiile vor fi prezentate într-o manieră succintă şi folosind bibliografia
Dicţionarului. Numai pentru a-explica opţiunea pentru altă etimologie vor
fi invoeate şi surse în afara acestei bibliografii. Tot în eazul etir!101ogiei
se
vor face, pe lîngă coreeHlrilenecesare,jnnele ierarhizări ale surselor în cazul
ethnologiei multiple, în aşa fel îndt aceasta să nu !;e Inai prezinte uniform
şi inadeevat*.
* Pentrua prezentadiferenţiatohservaţjile,
euvinteleIa eare se eorcdeazăaU'starea
sausel1Iregistrează
noivariantevor.firedateculiterecursJ
ve,celeeu eorec.tLJ.ri
de etimologie,
cu literealtUne,
iar celeearelipsescin Dic1lonarvor
fi scriseeu InajuscuIe.
Aceast{t
manier:l
de prezentare
a fostpăstraUşi pentrucelecJtevacuvintecuprinse
ln ceade-atreiaediţiea
lucrăriiFloTÎnMarcu,Comtant!VloneCH,
Dic/ionarde ./Lfologisme,
IlucureştJ,
1978,
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machiavelism s,IL Var ;mahiavelisHI POTEL\.. F. 5:3- Din 1).g1'.P,C<.
X"a[3Sl,"'Aa[L6;,
muehiavelist s.rn. Var. : mahiuvejîstPOTECA, li, 53. ---Din ngr. 1J.<ZX."iXZJ)\'L()-

principală, complemcnII, ;\;)0. (în DLH, prima
J JLL'")Lt,,,
,,','
('i'r"T'TI' L'" _H.,.
')1'2' (?In DT
R pruna
,,'
IV, :2.:,>7.
(iri DLH, prima atestare:
., 5"In.--Adj. Mecanicist. Concepiiutieamecanisiă sau
deiermirusiăa universului. CONV. LIT. XXIX, 322.
S.lll,
al mecanieismului.cr. CONV.1.1T. XXVII, 42.
Din Ir. meeaniste.
mecanieism S.l1. Din il, meeanieismc. CI'. fr. m 6 c ani c i S111e. Etimologia internă, propusă în DLH, DUpoate fi admisă,
meennieist "ii
.• s.m.
Determinismuliu mewnicist.QONV. LIT.
XLIII,
(DLH,
prima atestare: CONTEMP. 1919.) -- Din it.
meeanieistoşi mseanieista. el'. Ir. m cea Il iei s t e. :'
mediatorc=oar« ni .'jiL "Var,: mez.iat6duLAI.Jl1L\.N,F. 76,.
ME F'.
adj., s.m. ..'
Care tine de doctrina fitosofică idealistă
întemeiată d' Euclid din
',::coillameqarică.LAUHIAN,F. 170.
S.llL
al filosofiei etice întemeiate de Euclid din Megara.
Filosofia meqaricilor.PCrI'Ee/\.,F. 26. Meqaricii.idoib, 72.
Din ngr.
lat.
fr. Iuegal·i.r{ue.
\lECAIUCtSC,
' Megarie.E'resului tneqaricesc.POTECA, F.
26. Din ugr.
meiaţiziceşi«adv. cr. l\UCU, L, 12'1. (În DLH,
atestare: POLIZU.)
meiaţiziciâns.m. Var. : metafizi'dan V
AV,L f)v, 57v.
mct<idieiî.
s.I.
principală este lat. methodica (Cuvîntul a fost
îl1eeLfi\,enit
Murgu, ;\, T.LullJ'Îan, S. Bărnuţiu şi T. Cipariu.)
La fel, adj,
-ă are etimologieprincipală lat. methndieus. Invocarea unei etirnoJ.ogii
(ca in DLH) nu are suport, atit în cazul
substantivului metodică; şi în cazul adjectivului meiodicesc.
minUtl,-·î adj.. _.-Lat, mentllJis etimologie principală, complementară celei
franceze.
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mistic, -ă adj., s.m. _. Adj. Teologia mistică. POTECA, F. :11. Moralul
mistic. id. ib. 19D.(În DLH, prima atestare : NEGCLICT.)
.- S.m. Misticii. PO'fECA, F. l S, (În DLH, prima atestare, BAH
CTANG,V.) Etimologia primă este ngr. p..lJ(Trcx.o.Lat. mystieus este
etimologic principală, compJemntnră celei franceze.
misticism s.n, CI. POTECA, F. Gfl.(In DLH, prima atestare: BALCESCU,
M.V.) Etimologia primă este ngr. p.lJcr-nXccrfLOC;.
Lat. m ystieismns este
timologe principală, complementară celei franceze.
MODESe, -E.'\SCA adj. Modal. Aceste Sp1111
eri filosofii le chiamă modeşii..
MIeu, 1,. 78. - Din lat. modalis, prin Înlocuire de sufix.
monâdă s.I. Motuula motuulelor, POTECA.F. (il. Monade. ido ib. (il.
Motuula.LAUHTAN,F. rer. cf'. 206, ZALOMrr.. E. F. 82. (În DLH,
prima atestare: COSTINESCU.)- Etimologie primă ngr, fLOv:Zik
..
(Cf'.lat. tnotias, -oilis.ş
.MONADI
SM s.n. Mouadologie.Monadismu! singur al lui Leibniz. CONV.
1,IT. I), 30. _. Din genn.l\'!onadismus.
MONADOLOGIC,A adj. Care ţine de monadologie. Ipoteza monadolocică
11lui Leibniizşi .J.. F. Herbort, COUJ.MNA"IV, 155. - Din Ir. monadeloqique.
monadoloqies.f. Monadoloqlua.PCrrECA. F. fîO.(In DLH, prima atestare:
LM.)
.
MONADOLOGISMs.n. Monadologie.CL CONV. LIT. II, 28. -l\1onadoloqie.+--ism.
monism s.n, De la trialistu la monisin. CONV. LIT. XIII. 217. Monismul
eooluiionist.ih. XVI, 110. (In DLH, prima atestare: DM.) Germ.
I\'lonismuseste etimologiecomplementarăcelei franceze.
rnonomante s.I, Concepţie (dogmatică) limitată la un singur fenomen sau
la () singură viziune asupra lucrurilor. O monotnanieopusă celei demncritice. LAUIUAN, F. 1(Hi.Parc posedat de monomanie.CONV. LIT.
IV, :-2().
..- Din Ir. monomanie, germ. Monomunie.
mcralism s.n, Cf. CONV. r.rr. XXX. 752. (în DLH, prima atestare:
H-.lfl;\.ILEANU,S. L.)
moralitate s.f. Cf. PETROVICI, P. 104,105, GOLESCU,E. 172, VIRNAV,
L. 4l", 1381'.(In DLR, prima atestare: MAFlCOVICI,D.)
mozaic, â adj, CL CONTEMPORANUL,IV, 2G, CONV. LIT. XXVIII.
42G. (În DLR, fără atestări.)
mozaism S.11.eL CONV. LIT. XXX, 545. (În DLH, fără atest.ăl'i.)
neânl s.n. Var..: ncan ZALOj\IIT,E.F. 181.
NECESITĂT, A adj. Impus, obligatoriu; necesar. Putere necesitaiă.
LAlJHlAN, F. 5H. Fiin{e'e necesitate.ici. ib. fl5. Din fI'. neeessite.
NECESITEŞTE adv. In mod neeesar. IVecesiteşfeadevăratâ. POTECA, F.
127. S?i tin l1na d.ealta necesileşfc(neîncetat).ido ib. 56.- Neeesitu.+·-eşfe.
llcfJativitatcs.f. Cunoştinţa negatiuitâţii plâcerilor. CONV. L1'r. X, 2G5.
(111DLR, singura atestare: CULIANU, A.) .. Din lat. negntivitas,
-atis. CuvÎlltul a fost încetăţenit la noi de A. T. Laurian, S. Bă.l'l1uţiu
şi T. Ciparin.
negâ[ie s.L Var. : nc!)ăeiuneLAUHIAN, F. 156.
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neoplaionic, -ă adj., s.m, ---Adj, Scoalaneo-plaionicăşi mistică din Alexandria. CONV. LIT. XIII, 210. Suslinerilor neo-ploicnice.ib. XXXIII,
\)\)8.(In DLH, prima atestare: ŞĂINEANU, D.U.)
-- S.m. fi neoplaioniculuiProdus. CONV. LIT. X, 368. (In DLR,
prima atestare: DER.)
tieoplaionieusn,-ă adj. După spiritul neoplatonicum.CONV. 1,1'1'.XXXIII,
USI).(fn DLH, prima atestare: CADE.)
neoplatonismS.I1.Cf. LAUHJAN, F. 170, CONV. LIT. XXXIII, 981, 993.
(In DLH, prima atestare: ŞAINEANU, D.U.)
nihilism s.n, ---Lat. nihllismus este etimologie esenţială, iar germ. NibiIismusşi corespondentulfrancezsînt etimologiiadiţionalecomplementare.
Termenul a Iost introdus de E. Murgu, S. Bărnuţiu, A. T.· Laudau
şi T. Cipariu.
nirvana s.L CL CONV.LIT. XII, 257, XIII, 211. (în DLR, prima atestare:
CAHAG-IALE,O.) - Scris şi: niruiana CONV. LIT. XXVIII, 41f3.-Din germ. Nirviiuua.Etimologia franceză este aditiouală.
nominnlism s.n. cr. LAUHIAN, F. 185, ZALOMIT, E.F. 60. (În DLR,
prima atestare: ŞAINEANU, D.U.) -- Lat. nominallsmus este etimologie adiţională celei franceze, care este esent.ială,
nomlnalist s.m. CL LAUIHAN, .1".4\1,CONV,L1T. XXX, 257. (în DLH,
prima atestare : ŞAINEANU, n.u.) - Lat. nominallsta este e tim,ologicadiţională celei franceze, care este esenţială.
NOOLOGIC, -A adj. Care se referă la spirit; care ţine de spirit. Filosofia
... astăzi e mai nooioqică. LAURlAN, F. 2, cf', 1. Ştiinţe ncoloqice.
ZALOM1'1',E.F. 2. Filosoţie nooloqică.ido ih. - Din fr. nooloqique,
germ. nooloqiseh.
NOOLOGîE s.f'. Şfiinţă despre spirit. Cf. ZALOMIT, E.F.2. Din fr.
uooloqie, germ. Nooloqle.
noliotuil, -11adj, Raport noiionul. CONV. LIT. XXIV, 208. uA element
naţional. ib. 210. A-şi reflecta impresiile senzaţionalein regiunea noţional ă.MAIORESCU,L. 109.(în Dl..R,prima atestare: IBHAILEANU
S.L.)
mimen s.n, Noumen, CONV. LI1'. XX
478. Un nutnen' ca suport al
cunoştinţelor sensibile. ib. XLIII, 7G7.----Scris şi: l1oumen.Cuvîntul
el fost folosit anterior de E. Murgu, P. Câmpeanu, S. Bărnuţiu, T.
Cipariu, (În DLR, fără atestări.j c--Din gr. VOUfLe'iOV,
lat. nournenon,
numenon.
11utnetuil, -ă adj. Existenţa unei realiiăii numeiiale. CONV. L1T. XLIII,
707. (În DLH, fără atestări.)
obiectiv, -ă adj. Realităţi obiective.LAURIAN, F. 176. Cuvîntul apare anterior la P. Cârnpeanu şi este Întrebuinţat curent de S. Bărnuţiu şi T.
Cipariu. (În DLR, prima atestare: BALCESCU, M.V.) - Lat.
obieeHvuseste etimologieesenpaHî,iar germ. objectivşi corespondentul
francez sint etimologii adiţionale eomplementare.
obiectivavb. 1 Se obiecliuează,adecă se tace văzută. CONTEMPORANUL,
VI, 124. (În DLR, prima atestare: ŞAINEANU.)
obiectivâres.L Obiectivâri.CONTEMPORANUL,VI, 12-1.(In DLR, prima
atestare: PERPESSICIUS, M.)
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obieciioăt,-ă adj. Voinţa, Într-un caz ohiectioată În organism, in ceZii/ali
2G;).(In DLH, prima
obiectiuaiăin Il}pirareaomului. CONV. LIT.
atestare: IBHAII,EANU, S.)
rDT,I1
ele atest.ări:
oki.f)(,.tivit::ite
S.L cr. LAlJHIAN, F, 37
Din
lat.
IL
NE.AN'lJ şi YL"'-IOHESCLT.
cn.)
-ă adj,
şi rvhoornrt
titi LJ\UHIAI\,F. 10, eL 105.Dl'zuo/{(irife
obseroahi]«.ZAI,OMIT, E.F. )'7 (In IILH, prima a Lestare:!VL\JUJ\,
a {eeacc este
de o
se execută o practică, un ritual etc.
I,AtJIUAN, I,'. 1\)0. Din 1'1'.ohserinvar. Care OhtWI'\'tL
obseroctrice.CO:'\I'/.
37'? -- Din il'. ebservatrîee,
de tot
ARIS'fU\PLCT, 21G. (ÎI1DLH,
CONV. LlT.
şi vecinicii,ih.
289.-- De
ective ea cruciţotm,[iliţorm, lameli-

la '0'"""WH',
ţortn ete.
O:'IDOLIFOHlV[rrATE.
s.f. Caracterul a ceea ce este oudoliform. Dooeziie
CONV. LIT.
el'. 201. . Olldoliform.f- -itaie.
. In formă de UHULL"'1,H-,;
cndulatoriu. NJişca!'condula,
2·)O.Forme
ve. ib, 87. Din oudulator
prin inloouire de sufix.
. este
a lui ondulator,
ambele rezultate
din
1'1'.ondulatoire. I\l1 este necesară explicaţia prin italiană
a
-toriu şi nici presupunerea unei form
româneşti după
franceza
forma În -ior; aşa cum Si:'
JHJi., deoarece
acestea se mscrru într-un
S1.StCJTI;J
tie de
a sufixului
francez -ioire.
OUAlh!!fîle
s.L ---Lat,
{BI', llgr.
corespondentele din J'raueezil
sint etimologii
PUUcti'>'
complementare.Cuvintul
de S. :\licu, E. Murgu
latina şi de EiPoteca, care traduşi 1. Câmpeanu, care traduceau
din
sem
ZALOMIT,E.F. 167. (In
IOHESC,
-- Lat. ontoloqieuseste
cuvirrtul fiind impus de E. Murgu, S. Bărnuţiu,
. Cipariu. Germ. onlo!o!liseheste etimologieadiţională
complementarăcelei franceze.
ORGANOLO
s.I. Teorie
care caracterul şi Iuncţiile iuteleotuale ale om
sint determinate de forIua annrni.toro['ga:ne
in speţi a craniului. V. f ren o log i e. Organologialui. Gall. CbNV:
LIT. II, 28. Din lat. o]'!plJwio!!j'a,
Termenulapare întîi JaF>.Câmpeanu,
S. Bărnuţ.iuşi T. Cipal'iu.
ostensibil,-ti adj. §copul oslcnsibiLCONV.LIT.XIX, "17:3.(tn DLH.. prima
atestare: ŞAJNEi\NU.)
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panl0!lim s.n. Heqe];j'ilosojul ţianloqismului..CONV. LIT. XII I. 214. (În
DLH, prima atestare: DN".) -- Germ. Punloqismus este etimologie
cornplement.ară celei franceze.
punteism s.n. Var.: panteismos POTECA, 1<'.57 82 (seiIltllneştei
la
alli învăţ.at.i).---Din Ilgr. TCct.VO
2i>:r;J.oc;.La!. pantheismus este etimologia principali] a formei actuale, e[lCis-a impus prin .D:
. Murgu
I, Heliade-Hădulescu,S. Bărnuţiu, A.T. Laurian şi T. Cipariu.
panteistic, -ă adi. _....Din lat. panthcisticus. Termenul a Iost introdus de
E.
S. Bărnuţiu şi T. Cipariu.
P i\HADOX,
ud]. Paradoxal. Părerea asta se poate ucdc unora puradocsi).
FlvJ(1841),nI'). Arqumentatiuneasa nu e mai putin puradosâ.LALiHIAN,
F. 128. Din gerul.pal'a!lox.
pUl'chelâL-â . A Vc1Z11!
construireaj)a/,undlllui casei [oarte lucsoaseşi par··
chieialc. ISTI!\.,PLC'I'. 120.(In DLH, pruna atestare: CALINESCL.
S.)
p.\IrrICLJLAlncfTE
adv. In rnod par-ticular,singular. Să nil zică pt e cele
uniuersale porticoloreceşte.POTECA, F. I 14.. . Particolare -iceşte.
La 1;:. Nlurgu si P. Câmpoanu se înt.ilnestc forma partieularieeşte.
PI·:.H
CEPAT()H, O ;i.'HE adj, Perceptiv. Organe'pcrccţiătoare. CONV. 1:/'1'.
IX. 2[)7. Percepe -ăior,
_
percepiiu,-il adj, Organelorperceptine.CONV.LIT. IX. :·r74.ln tnod percep!ÎI'. ib, XXfV, 210. l nteliqent»!perceplu:e.ih. XXXIII, \)88. (In DLH,
prima atestare: CA.DE.) .. Germ. perzeptiv este etimologicudiţională.
perceptionâl,..ii adj. Incapacitateaperceptionalăa ratiunii loqu:«.COXV.LIT.
XXXIII, 988. (fn DLH, singura atestare : V. HOM. 1\158.)
peripatetie s.m, Peripate.tician. Peripaietici[i] judeca mai drept. GOLESC(I,
J'. 16). Paipa/eticii. POTECA, F. :3:2.Nu este vorba de o suhstall'
tivare pe teren roma1Hsc,cum apare 1n DLH, ci provin)! din ngr.
şi !at.pl'ripatetieus.
1
peripaldisJ11:>.n.Aristoleleşi jJeripaletisJlll1!.
CONV. LIT. II, i7. (In DLH,
nrima atestare' J)M.)
,
IIIBC)'NIANs.rn. Adept al filosofiei lui Pyrrholl ; scepLie.Bresul scheplieni··
for şi pil'Olliwilor. VÎHNAV, .F.. :\1. r, 1:)1", 1JiJl 'fr. l)TrllOuÎlll,
PIH(JNIC, -A aclj., s.m. S.m.Pironiall. Indoirea pirllOnici!or.j\HCU, L.
131.Pirhonicii, ido il!.
--- Adj. Cal'eţillc de docLrina sceptică a lui PYl'thoJ1.Scepticismul
pi['onic. LACHIAN, 1". ] 81. Şcoala pi1'onicâS({Usccpticâ. ido ib. 170.
Din ];ll. PY1'l'honi(us.
PJHONIC[CSC,-EAscA adj. PiroI1ÎG.il schepliccştiişi a pironiceştii nwnii.
VnN AI!, F.M. 1, 132'. --Din ngr. 1tUPPCvVE:L/US::.
PIHONISM s.n. Doctrină filosofică seeplică fundaml'lltaUI de Pyrr/1oI1;
seeptieisJn. CL POTECA, F. !1(i,.FiVI(U\55), 258. .. Din lat. }'YI'l'bonismus, ngr. nuppc\)Vw(J.oc;.
PITAGOHE:US.m. Pitagorieial1. CÎtorva pilUgOfCi.CONV. LJ'f. XXXII,
'27. Al piil1gorwllliTimactts LoC/'us.ib. (jOI. (Termenul a fost introdus anterior de E. I11urgu,A. T. Lnurian, S. Bilrnuţiu, T. Cipariu). -Din lat. pitauoreus, ngr. 1C'Jlhxyopdo(;.
PITAGOIUC s.m. PiLagorician.. La pilaf/orici.POTECA, F. 158. Din ngr.
lPj{lo:.yo
PLXO).
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PITAGOIUCESC,-EAscA adj, Care ţine de doctrina idealistă a lui Pitagora. Ceipitaqoriceşti.GOLESCU,E. 13. Dogmelepiiaqoriceşii,POTECA,
F. 1fi.- Din ngr. Tw9ccyopcxoc;.
platollie 8.111.Adept al platonismului. (Nu s-a produs o substantivare pe
teren românesc, cum se sustine în DLH.) ---Din lat. platonieus, ngr.
1tt,X7C.)VLXO.
pI.,OTîKIC, -A adj. Care ţine de doctrina mist.icăa neoplatonicului Plotiu ;
privitor la filosofialui Plotin. Texlele.i,pioiinu:e.COKV.LIT. XXXIII.
n87. Terminologieiplotin/ce. ib. om.. - De la n. pr. Plotin -le.
p(nUSNIA s.f'. Problemă a cărei soluţie constă în obţinerea unui adevăr
geometrie eu ajutorul condiţiilor din enunţ; propoziţie care era în
uz la geometrii greci. Spunerea aceeasâ chiamă p orismă. POTECA, 1<.
\-)7.De unde izuorăst:pot ismele.ido ib. 130. Lesne uei aria p oristneprea
multe, ido ib. - Din ngr. rcopwfJ.x.
ţurzilu»,·-11
adj. Care line de pozitivism; pozitivist. Doctrinapozitivă.COLlJlVIKA, IV, 144. Filosofi« pozitivi!. CONV. LIT. X, 132. Cunoscătorii
ţtlosoţieipoziiiuca lui AUI].Comie.ib. XXV, 621. (Sensul nu este înregistrat în DLR.)
pozitivist, -ă. adj., s.m. -- S.m. Pe pozitintşti. CONV. 1,1'1'.XIlI, 218, cf'.
XVI, 102. (în DLH, prima atestare: DELAVIlANCEA, '1'.)
Adj.. Şcoala pozitivistă. CONV. LIT. XIX, ,18. (În DLR, prima
atestare: DE1,AVHANCEA,'1'.)
praciicâre s.I. Praciieări deşarte. LAUHIAN, F. !fj(i. (În DLH. prima atestare: POLIZU.)
}H'tlgmiitie,
-ti adj. -- Lat. praqmatieus este etimologie principalii, cornplementară celei greceşti.
PH.AGMATICESC,EAs{:A adj. Pragmatic. Auem Jl]'(l(jmaticiasca
şi stmiiia lămurire. VIRNAV, L. 11-'1".Să priciap ă prtuşmaliciascasimţire a
pl.ăcerii, id.F.M. II, 73r. -- Din ngr. n:P(%YIJ.X7LXOC;.
praqmatism s.n. Curent filosofie. CI. CONV.LIT. XLIII, 765. (în DLH.
prima atestare: HALEA, S:r.)
--- Caracter pragmatic. NIult-liiudaiul praqma!ism al istoriei. CONV,
r, IT. XIX. 16\l. (Sensul lipseşte in DLR.)
Germ. Praqmatismus este etimologiecomplementarăcelei franceze.
praqmaiist, -ă adj., s.m. -- S.m. Praqmaiişiii. CONV.LIT. XLIII, 768, cI.
824. (În DU-l, prima atestare: BLACA, Z.)
- Adj. Doctrina pragnwfisfii..CONV. LIT. XLIII, 7(-i(i.(În DLR,
prima atestare: HA.LEA, S.T.)
predicat S. n. (Logică) eL MIeu, L. 75. (În DLH, prima atestare:
MAIOHESCU,L.).
pl'edie{iţ.ie
s.L (Logică, Gram.) Faptul de a aLrihuisau non-atribui un pre··
elieat uuui subiect. Ha[Jorl de predicatill1lC.CONV. LIT. XXIV, Hl8.
(In DLH, prima atestare: SeL 1H5:'i.)- Din fI'. IH,edieation.Etimologia
rusească, propusă în DLR, este adiPonală.
prGiwliciâ/,-li adj. Var.: pj'{Judifial,-ă ZALOMIT,E.F. G5.
j)l'emis(ts.L -- LaL. llI'aemissaeste etimologiaprincipală iar nu lat. praernis3io
(ac.esta ar fi devenit *premisie), eum se menţ,iol1eazăîn DLR La S.
Bărnuţiu, A.T. Laurian şi T. Cipariu se întîlneşte şi forma [Jl'emis
<: lat. praemissum.
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IH'CZumţie
s.I. Forma neologismului ]'0111
ănesc se datoreşLe lat, pmesumtio
(variantă la praesutnţiiuiţşi il fost preferată de A. T. Laurian şi de T.
Cipariu.
probcbilismS.I1.CI. ZALCLvIIT,
E. F. Dt).(În DLH, prima atestare: GIIElIE,
H.M.)
probabilists.m. Probobilistulnil esieSiqUfde neriiaieaipoieze:sale ? ZALOi\IIT,
E.F. se. (In DLH, prima atestare : DFX.)
probabilitate s.I, Probabilitatea;s!orici'i.POTECA,F. 152. (În DLH, prima
atestare: CUClUHAN, D.) - Lat. probabilitas, -atis este etimologie
principală.
problemătie,-ă adj. - Lat. problematieuseste etimologic principală.
psihie, -ii adj. Lat. psyehieus este etimologie principală valături de cea
franceză.
psiholb!Jie,-il adj. LaL. psyeholo!liellseste etimologie principală complementară celei Irauceze,iar ngr. 1l)xo).oycx6C;
este et.imologieadJ[ională.
psiholoqies.f. Val'.: psiholuqhie MICC, L. 17, POTECA, j;'. G3. - Lat.
]lsyelwlo!liaeste etimologie principală complementară celei franceze,
iar ngr. Yuxo),oy(u.şi germ. PsyeltolouÎesînt etimologii adiţionale
complementare.
psiholoqists.m. Psiholog. J>.,icIzologiş/ii
moderni, COKV. LlT. LI, 55. (Ln
DLH, nu este înregistrată această valoare a termenului.)
.
psihoză S.f. CL CONV. r.rr. XXIX, 226. (In DLR, prima atestare:
GHEREA, ST. CH.)
HAMIST s.rn. Adept al concepţiei filosoficc proprii lui Pctrus HamIlS. E
deşoriă regula ratnisiilor, P{FrECA, F. DJ. - Din lat. ramistus, ngr.
pC'I.w:rr6c;
•
raport s.n, ---Germ. Ilapport este etimologieprincipală complementară celei
franceze, iar lat.rap(p)ortus este etimologieadiţ.iollal[l.
I
raţioualism s.n. CI'. LACRJAN, F, 208, CONV.LIT. u, 28. (în DI/H, prima
. atestare: SAINEANU) - Lat. ratioualismus este etimologie principală iar corespondentul francez. etimologie adiţională. :Ne)logismul
a fost introdus la noi de E. Murgu,A. T. Luurian. S. Băruuţiu, T. Cipariu
şi I. Heliade-Hăcluleseu.
l'uţionuHst,-il. adj., 5.111
.. -- Lat. l'utionuJis!us(pentru adj.) şi lat. rationalista
(pentn s.:m.) slt etimologii principale.
HATIONALISTIC. -A adj. Haţionalist; rajional. RewlLalele/Inei teologii
plate, ra(ionalislice,opiimisle.CONV.LlT. IV, ;)85. -- Din lat. l'utiollaHsticus. Cuvîntul a fost introdus de T. Cipariu şi S. Bărn\l!in.
raţionalitate s.L _. Lat. rationalitas, -atis est.e etimologie principală. Termenul a fost. introdus de E. \Iurgu, A. T. LaurJan, S. Bărnuţiu
j '1'. Cipariu.
l'aţ.ioUlUllCnt.
s.n. Var. : l'aţiun:Ulllut.CONV. LIT. XXVIII, 2\):3. Din lat.
mtiouamenlum. în DLH se oferi) () etimologie neconformă realităţii
(fI'. ruisollTlcmenl,
care explidl alt cuvînt românesc) şi 11ll se amlllLe;;;te
fI'. mtiolllll'HleIlt,{'arc este etimologie adiţională!ji explică unele
variante rotll:îneşti.
HA'pONA'rOH, -OABE adi. Care raliolle<lza.Une; mişcâri de gindire ]'u(ionaloare. CONV. L1'1'. XXIV, :n2. Gindire raţionâto(fre,judl'ditoare
şi turmâ/oarede noţiuni. ib, 318.---Ilaţiona + -lu/'.
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l'eullsms.n.. Lat. renlismus este etimologie principală. Gerul. Healisrnusşi
corespondentul francez sint etimologii adiţ.ionnle complementare,
Termenul a fost introdus de E. Murgu, S. Bărnuţ.iu, '1'. Cipariu ::;iL
1Icliade-Rădu[eseu,
realist S,1n,Adept al realismului (medieval sau modern). CI. Li\CHI!\N, F.
4), CONV, LIT. XXX, 257, (în DLH, sensul Iipseşt.e.)
reflecta vh. Var. : l'eflt;etevh, UT LAUHIAN, F, 53.
reţiectares.I, Reîlectareatiunei reale, CONV,1,IT, XI, 260, (fn D1,11.prima
atestare: EMINESCU, N,)
refkri e s.r. Var. : rcf!esiimeLAUHlAN, F, ;52,
relciu»,-il adj, Coliiăiile reiatine. VÎHNAV, L 115\, el'. I . Greşesccei ce
la idea' relatioă sau adeoăreaziiceoa, sali fâqi'irhziesc.
POTECA, F. 8it
(In DLH, prima atestare este POENAHLI, G,)
reIativitâ te s.I. jIu caraciet:de relaiiniiate.ZALOMIT,1':. F. 40, cf. :)3, Reiatuntaie« adenărului, CONV.1.11', IX, 426, cf. ib, X, se. Relaiioiiaiea
acestor senzaiilIni. ib. XXVIII, 533, Relaiuniaieacunostintelornoastre.
ih. XXXII,'99G. (Îri DLH, prima atestare : şA INIANU.) Lat.
relntivitas.. -atis este' etimologie principală COlII
plerrientară celei franceze, iar germ. Helativităt este etimologie adiţională.
reptezenltiiies.I. Var.: 1'lljH'czelltăeiinw
LAUrUAN,F. 10/,
Ii.El)HEZENTATeJI1.
··oi\.HE adj. Care poate reprezenta; care creeaza unagini sensibile, Senziitiileprăoiie ca r eprescniăioareOllrâ!o:;it()are)obi
eciurilorcesti simiesc.V1HNAV, 1..24",[>11
fereareprezentăioarea creierilor.
CONV. LIT. XIX. 31Hl, Ileprezenta c]--ăior,
reoeuii!«s.LRcue/âcillnca lui Crisi, LAUHIAN, Il'. J8·1. () revelatieconlinuă.
ZAU>-VIIT,E. F, 2:'),(în IlIJ{, prima atestare este : HASDEU, r.c.,
rezonabil, -1'1adi, Zidire tezonabifil (cu rezon). VÎHNAV, F. 1\1.1, 143",
Unul qâwlitorescsau rezonabil,id, ib, II, 4". (În DLH, prima atest.are:
NEGIUJZZI, S.)
rezor!llIlll?Ill
5.n. Var, : l'ezonihnlllt CONTEMPOHANUL,111,%:).
OBSEHVATIONS
SLHLETHAITEVlL,:>r[
J)ESEMPIH.'N·rS
NI';OLOGI
QLESDANSLE
DIG
il
DE LA LANGUE.
ROUilIA/SE(LES LInTFlES.ill,N,O, P, 11)
RFSl':ME
C()I1U
cornmeun COJlrOlllH;mellL
desrl,su!tatsde lu lexicologie
el de la lexicographie
rOUllHlhlCS,
le J)ielionnaire
dela [angw;
rOIll/Jainc
Testeun ouvrage
perfectible
; il n'enest,evi.
delJuuent,
pas moillsun desUlOlllcnts
illlportanLs
dans]'e.vo!lltion
desrecherches
dansle domalncdu :Iexiqllc
ronrnain.
Le pr{;sent
artÎeledelllontre
l'cxisLence
dc beaucoup
r]'errcuTs
ele
dalation,d'6tymologie
el d':111tres
l.ypes,crrcursqn'i]faut corrigerpourquele Diclionnaire
pu.issecirc'vrairncntutile,
Centrul
deLin,qoislicâ,
IstorieI.ilcrarâşiFolclor
Iaşiistr.Godrescu,
nr, ;

