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Studiul nostru îşi propune abordarea, într-o perspectivă comparativă, în context romanic, a unui 

corpus de 14 termeni (cf. basilica, calendae, creatio, christianus, dominedeus, draco, pausum, pervigilare, 
paenitare (poenitere), repausare, rogare, rogationem, rosalia, templa), inventar delimitat având ca punct 
de reper limba română. Se înţelege că, la nivel romanic, această clasă este susceptibilă de a se îmbogăţi prin 
considerarea, spre exemplu, a termenilor religioşi păstraţi în unele zone ale Romaniei, mai puţin în română. 
Prin urmare, conceptul de ‘termen religios cu arie restrânsă de difuzare în Romania’ nu este ilustrat decât 
într-o măsură relativă în studiul nostru. Pe de altă parte, nu trebuie ignorat nici faptul că delimitarea unor 
subclase etimologice-lexicale, cf. termeni panromanici, termeni cu arie largă/restrânsă de difuzare în 
Romania sau termeni păstraţi exclusiv într-o anumită limbă romanică nu este realizată în virtutea unor 
criterii… absolute, ci pornind de la o bază de date (informaţia lingvistică) existentă la un moment dat în 
cadrul preocupărilor de specialitate. Din această perspectivă, este de la sine înţeles că noi investigaţii ar 
putea opera oricând modificări cât priveşte distribuţia lexemelor într-o categorie sau alta (de pildă, termeni 
consideraţi în lucrări mai vechi de romanistică a se fi conservat exclusiv în română se dovedesc, în urma 
unor cercetări ulterioare, a se fi conservat şi în alte zone ale Romaniei).   

Categoria etimologică pe care am ales să o prezentăm orientează, de buna seamă, investigaţia în 
sensul detectării lexemelor (religioase) de care dispun celelalte idiomuri romanice, pentru exprimarea [ca 
modalitate fundamentală] unui conţinut religios sau altul. Problema care se pune este, în mod special, una 
de semantică, mai exact, de semantică şi onomasiologie, în măsura în care trebuie evidenţiaţi termenii 
utilizaţi în context romanic pentru definirea uneia şi aceleiaşi noţiuni (creştine). Acest tip de cercetare ne 
conduce, de cele mai multe ori, la origini, la limba-sursă, latina, şi, implicit, la posibilitatea de identificare a 
mai multor „structuri latine”, aspect care, la rândul său, se impune a fi abordat (şi) prin raportare la 
realitatea extralingvistică specifică unei arii romanice sau alteia (cf. dihotomia ‘arie izolată vs arie centrală’ 
şi factorii de ordin socio-cultural ce au putut acţiona într-o anumită regiune din Romania).  

Cele mai multe dintre lexemele circumscrise acestei categorii desemnează noţiuni creştine 
fundamentale… pe tărâmul limbii române (cf. lat. basilica > rom. biserică, lat. christianus > rom. creştin, 
lat. Dominedeus > rom. Dumnezeu, lat. draco > rom. drac sau denumiri ale unor sărbători, cf. lat. creation 
> rom. Crăciun, lat. Rosalia > rom. Rusăi, Rusalii). În ce măsură afirmaţia se susţine sau nu şi pentru 
celelalte limbi romanice în care un termen latin sau altul a fost păstrat rămâne de văzut. În consecinţă, un 
demers de genul celui pe care îl propunem îşi va dovedi utilitatea în perspectiva definirii unităţii în context 
romanic, nu atât la nivel formal, cât mai ales în plan semantic-conceptual, prezentând relevanţă pentru 
reorganizările/restructurările specifice de semnificat şi semnificant, în trecerea de la latină la limbile 
romanice.  

În principiu, am inclus în corpusul nostru lexeme prezente în maximum cinci-şase idiomuri 
romanice (cf. basilica), la cealaltă extremă situându-se termenii conservaţi exclusiv în română şi într-un alt 
idiom (dialect) romanic (cf. Rosalia).  

Unii dintre termenii prezenţi în lista noastră sunt consideraţi în lucrările tradiţionale de romanistică 
(cf., de pildă, REW) ca fiind moşteniţi exclusiv în română, în condiţiile în care în restul Romaniei formele 
corespunzătoare fie sunt catalogate drept cultisme, fie lipsesc cu desavârşire. Sunt relevanţi în sensul celor 
afirmate termeni, precum: creatio, christianus, paenitare (poenitere), pervigilare şi rogare. În realitate, 
sunt şi alte zone ale Romaniei în care termenii în discuţie s-au moştenit. Astfel, lat. creatio (dacă îl 
acceptam drept etimon al rom. Craciun), păstrat în toate dialectele limbii române, mai puţin în istroromână, 
se regăseşte şi în sardă, precum şi în vechea spaniolă. Christianus, pe lângă română, apare şi în dalmată şi, 
posibil, şi într-o serie de idiomuri romanice, cum sunt franceza, spaniola şi retoromana. Deşi majoritatea 
idiomurilor romanice occidentale, pentru exprimarea noţiunii (religioase) „a se căi”, au optat pentru 
derivate prefixale de la verbul latinesc poenitere (cf. lat. *repoenitere), totuşi unele dintre acestea (în 
special, în faza veche de dezvoltare a limbii şi/sau dialectal, dar nu exclusiv) cunosc şi forma simplă 
poenitere, pentru exprimarea aceluiaşi conţinut (cf. vechea franceza, franceza actuala dialectală, (vechea) 
provensală, catalana şi italiana). De altfel, şi în cazul limbii române forma descendentă din lat. paenitare 
are conotaţia [+arhaic], [+dialectal], ea fiind detronată de unele împrumuturi slave. În alte situaţii, româna 
este cea care şi-a manifestat preferinţa pentru formele verbale prefixate, ca în cazul verbului latinesc 
pervigilare, continuat în rom. priveghea şi, se pare, şi în v.prov. pervelhar. Idiomurile romanice occidentale 
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utilizează, cu semnificaţia rom. priveghea, forma latină simplă, vigilare, conservată şi în româna, dar mai 
ales în contexte laice. Româna nu cunoaşte niciun descendent al lat. precare, verb întrebuinţat în schimb pe 
scară largă în restul Romaniei, pentru exprimarea noţiunii religioase „a se ruga”. Continuă şi foloseşte însă 
verbul latinesc rogare, care este posibil să se fi păstrat (asemenea substantivului corespunzător �  rogatio) 
şi în alte limbi romanice (vechea franceză, italiana dialectala).  

Unele dintre unităţile lexicale menţionate (creatio, christianus şi paenitare) se regăsesc şi în 
albaneză, deşi nu întotdeauna cu semnificaţii similare.  
 Lat. calendae, termen specific pentru zona sud-est europeană, prezinta în idiomurile romanice în 
care a mai fost moştenit, semnificaţii diferite de cele ale termenului din română (afirmaţie valabilă şi în 
ceea ce priveşte termenul corespunzător din albaneză) şi, totuşi, unele „nuanţări semantice” susţin ideea că 
sensul „cântec religios de Crăciun” poate fi presupus în latina târzie.  

Numai în română, lat. draco este termenul fundamental care desemnează această noţiune creştină, 
aspect încurajat probabil şi de unele elemente de sorginte dacă (balaurul trac) şi pus, de asemenea, în relaţie 
cu caracterul popular al creştinismului de pe teritoriul românesc primitiv. Termenul a fost moştenit şi în 
franceză (aspectul arhaic şi dialectal), provensală şi italiană, cu semnificaţia religioasă a rom. drac exclusiv 
în primele două. Lat. draco se regăseşte, cu semnificaţie creştină, şi în albaneză, unde se pare că a fost chiar 
„reîmprumutat”. O serie de unităţi lexicale, deşi au fost moştenite şi în alte limbi romanice decât româna, 
au accepţie religioasă exclusiv în română (cf. lat. pausum, templa). O aserţiune mai puţin tranşantă legată 
de acest aspect se poate face despre vb. repausare, păstrat în vechea franceză cu semnificaţie asemănătoare 
celei din limba noastră: cf. soi reposer „tre enterr�”.  

Lat. Rosalia (păstrat în română şi în valonă), la origini, termen al universului păgân, se opune lui 
Pentecoste, conservat în toate celelalte limbi romanice de cult catolic.  
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