
SPRE ŞTIINŢA DISTINSILOR MEMBRI AI ACADEMIEI ROMANE, 
STIMATE  DOMNULE  ACADEMICIAN  MARIUS  SALA 

 Îngrijorat de faptul că limba noastră maternă este de mai multă vreme agresată sub multiple 
forme, de la cele mai subtile la cele mai brutale, în numele dreptului la autoapărare, de peste 
şaisprezece ani acumulez fapte de limbă şi dovezi teoretice care să consolideze poziţia în lume a 
limbii neamului românesc.  
 Astăzi, după mai mulţi ani de stângacii, poate prea mulţi, am ajuns la concluzia că cercetarea, 
studiul şi predarea limbii române pot fi îmbunătăţite în mod substanţial. Şi nu sunt singurul care am 
ajuns la această concluzie. Iată ce declara Martin Maiden în interviul din luna mai 2003 acordat 
revistei Convorbiri literare: „Cred că pentru cine a studiat limbile romanice „occidentale”, româna 
reprezintă un amestec fascinant de elemente familiare şi altele cam „exotice” şi stimulatoare pentru 
lingvişti. Trebuie adăugat că sunt absolut convins că o lingvistică romanică în cadrul căreia nu se 
află pe primul plan şi limba română este o absurditate.  
 Dar socot că prea des romaniştii neglijează româna.  
 Caracteristicile structurale ale limbii române permit romaniştilor să înţeleagă cu o precizie mai 
mare cum se prezentau limbile romanice în faza lor arhaică, particularităţile sistemului românesc 
de declinare sunt deosebit de interesante dacă vrem să reconstituim istoria antică a limbilor 
romanice.” 
 Dacă la aceste constatări, destul de recente, mai adăugăm sintezele celui care a fost slavistul, 
dar şi latinistul, Pandele Olteanu sau pe cele ale doamnei Maria Iliescu, care începând cu SCL 
nr.2/1977 cerea noi abordări de ordin metodologic şi teoretic pentru substratul limbii române prezent 
în toată Europa, vom putea afirma că în cercetarea şi în predarea limbii române se perpetuează 
deficienţe la nivel de principiu cu concluzii eronate pe măsură.  
 După 31 de ani de la studiul din anul 1977 al doamnei Maria Iliescu, amploarea şi importanţa 
substratului limbii române continuă să fie ignorată şi astăzi, deşi Adrian Riza publicase încă din anul 
1971 peste 80 de cuvinte afgane din cele 450 de cuvinte româneşti existente în limbile orientale, iar 
în anul 1984 Berinde şi Lugojan publică un volum prefaţat de Ariton Vraciu cu multe sute de cuvinte 
din substratul româno-sanscrit, substrat pentru a cărui importanţă în studiul limbii române pledează, 
din nou, în anul 2001 dr. Mircea Itu, autorul unui manual de gramatică sanscrită.  
 Pornind de la fapte de limba asociate substratului limbii române, studiile de indo-europenistică 
se cer reconsiderate şi fiindcă spiritualitatea valahică era sacralizată în momentul constituirii 
panteonului vedic, şi nu numai. Există în Rig-Veda un întreg capitol consacrat zeităţii colective 
numită Valac-Hilya, în timp ce Dakşa este la rândul său o altă zeitate vedică importantă. Aşadar, 
cuvântul valac de lângă dac, şi nu un altul, este autohton cu o vechime atestată de minimum 4000 de 
ani şi nu cum se învaţă acum că ar fi fost adus de slavi cu doar 1300 de ani în urmă.  
 Vizavi de zecile, uneori depăşind suta, de cuvinte româneşti, din substratul prelatin, existente 
în spaniolă, în portugheză, în engleză, în franceză, în suedeză etc. (cercetare proprie în curs de 
publicare), o altă eroare de principiu care persistă în lingvistică o reprezintă cele peste o mie de 
cuvinte reconstituite în limba latină pentru a explica pe baza unor criterii etimologice originea latină 
a cuvintelor româneşti corespunzătoare lor. Subterfugiul limbii latine vulgare este şubred şi tot mai 
criticat, iar etimologia, ca ştiinţă, îşi are limitele ei aşa după cum a arătat şi acad. Iorgu Iordan, care 
alături de un Jules Gilliéron vorbeşte despre Falimentul etimologiei fonetice. În concepţia sa nici 
cuvintele româneşti casă sau a merge nu pot fi explicate prin cuvintele casa şi mergo din limba 
latină (Ce este etimologia, în revista LIMBA ROMÂNĂ, Anul XXI Nr.3/1972, p.177 şi p.176). Nu 
mai puţin tranşant este Paul Ricoeur care la pagina 165 a cărţii sala Metafora vie arată că F. de 
Saussure introduce o criză metodologică în interiorul unei discipline a cărei definiţie îl precede şi îi 
supravieţuieşte. Doamna Elena Salve vorbeşte de asemenea despre „lacunele  metodei comparativ-
istorice”. 
 În mod incontestabil, există în limba română şi multe cuvinte de origine latină, dar existenţa lor 
nu poate justifica extrapolările forţate şi cu atât mai puţin această eroare de principiu a reconstituirii 
unor cuvinte a căror existenţă în limba latină nu poate fi susţinută în nici-un fel. Dacă reconstituirea 
rădăcinilor zise indo-europene are sens, ca scop în sine, ca modalitate tehnică pentru a exprima 



starea de înrudire a unor cuvinte, fără a se preconiza însă originea lor reală, reconstituirea după 
modelul celor române a unor cuvinte care ar fi existat în limba latină pentru a le considera apoi 
originea cuvintelor române este o eroare de principiu. Din moment ce pentru a explica bogăţia 
funciară a limbii române a fost nevoie să fie reconstituite în mod artificial peste o mie de cuvinte, 
care n-au existat poate niciodată în limba latină, înseamnă că limba română este muma celei latineşti, 
aşa după cum a arătat încă din anul 1812 Petru Maior, deşi era reprezentant de seamă al Şcolii 
Ardelene.  
  Tot la nivel de principiu s-a refuzat şi se refuză în continuare luarea în considerare a 
omonimelor româno-latine ca fapt de limbă a cărui existenţă reală se cere explicată.  
   Neştiinţific este şi faptul că la nivel de principiu s-a refuzat şi se refuză ideea că limba română 
ar putea fi şi ea donor către alte limbi. Un caz foarte interesant în acest sens îl reprezintă cuvintele 
româneşti cloambă şi climbuciu din limba aromână. Dar înainte de a ne referi la aceste două cuvinte 
să cosemnăm mai întâi cuvântul suedez kränger – a se bălăbăni, explicabil prin cuvântul creangă 
care este românesc chiar dacă există şi în Bulgaria preluat de la vlahii de pe malul drept al Dunării.  
 Având în vedere şi alte legături similare care există între cuvântul creangă şi metaforele sale, 
trebuie reţinut că pentru cuvântul armânesc climbuciu, cu înţelesul de creangă, există în limba 
engleză cuvintele climb – a se căţăra şi limb – ramură, tot aşa după cum cuvântul românesc 
cloambă poate explica tot în limba engleză cuvintele clamber – a se căţăra şi lumber – a tăia lemne.  
 În limba sanscrită, acelaşi cuvânt românesc cloambă generează rădăcina verbală LAMB cu 
înţelesurile de a agăţa, a suspenda, a întinde mâna. Sensul de a atârna, evident pentru o creangă,   
s-ar putea să explice pe seama cuvântului climbuciu şi formarea pe teren propriu a cuvântului 
românesc limbă.  
 Remarcabil este şi înţelesul de a (se) legăna al cuvântului cloambă, care cu un sufix adăugat 
crează înţelesul de leagăn în limbile cehă, latină, macedoneană, rusă, spaniolă sau sârbo-croată 
respectiv prin cuvintele: colebka, cunabula(colabula), kolepka, colâbelj, columpio sau colevka.   
 Cuvântul creangă sub forma variantei sale cleangă, indicată şi în MDA, justifică formarea 
cuvântului românesc leagăn, cuvânt care la rândul său explică cuvântul sanscrit lagna – leagăn, dar 
şi cuvântul grec liknon cu o probabilă forma intermediară *leagnon, dând astfel un răspuns la 
multele căutări de până acum.  
 Pentru a alunga orice îndoială asupra faptului că acesta este conceptul şi aceasta este            
într-adevăr metafora care, împreună, au generat cuvintele referitoare la ideea de leagăn-legănare vom 
face apel la eterna legănare imortalizată prin versurile prelucrate de Mihai Eminescu:  

– Ce te legeni, codrule,  
Fără ploaie, fără vânt,  
Cu crengile la pământ? 

 Dată fiind existenţa reală a celor prezentate mai sus va rog binevoiţi a aproba cooptarea mea ca 
voluntar la un colectiv de lucru însărcinat cu înnoirile de ordin metodologic şi teoretic pe care le 
reclama cu 31 de ani în urmă doamna profesoară Maria Iliescu şi mai de curând domnul Martin 
Maiden de la Universitatea Cambridge. Pentru a da curs acestei noi solicitări necesară pentru a 
elimina din lingvistică unele erori de principiu, vă rog să aveţi în vedere că cereri similare aţi mai 
primit din partea mea pe adresa inst@iordan.lingv.ro  View: Monday, January 15, 2007 9:54:07 AM  şi  
View: Wednesday, November 1, 2006 1:51:54 PM, care cu aproape doi ani în urmă se încheia astfel:  
 „Flexibilitatea manifestată prin constituirea ad.hoc a unui COLECTIV PENTRU METODE  
NECONVENŢIONALE de studiu a faptelor de limbă ar putea grăbi valorificarea tezaurului 
lingvistic al limbii române, care prin marea sa vechime aparţine nu numai limbii române, ci culturii 
universale. Perechea nu mişca şi nu vişca atestată de MDA, care aproape se suprapune peste o 
aceeaşi pereche din limba sanscrită, este un alt semnal pozitiv, aşa cum am arătat în fişierul 
BARCAU”.                                                             
                                                                       Cu multe şi respectuoase mulţumiri 
                                                                                George Liviu Teleoacă  
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 2


