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Romanian translation follows. 

Urmat de traducerea românească.  

 

 

 

 

The study classifies the semantic changes of the nouns in Spanish and Romanian.  

A number of nouns kept the literal, denotative meaning. They are often plant, 

animal names, and body parts : : avellana, carpinus, nucus, ulmus ; canis, capra, ericius, 

lupus, vulpes ; barba, cauda, cornu, frons.  

Some words underwent a semantic widening in regard to Classical Latin : 

lat. clas. equus / caballus  

lat. clas. iecur / ficatum.  

lat. clas. hostis enemy hostis army 

terra / ţară 

These semantic widenings, that become substitution, are not typical to either 

Romanian or Spanish, but belong to early Spoken Latin, as opposed to Classical Latin. 

The fact that they exist in Romanian is important, and shows that they took place 

before the fourth century, when Romanian separated from the Romania magna block.  

Semantic narrowing 

The meaning became narrower in Romanian in caseus, pons etc.  

The author calls Metaphor other semantic modifications as :  

caput / sp. cabo (geogr.)  

corona  / rom. cunună  (věnec) 

cuneus (klín) / cui (hřeb) 

The name metaphor is, probably, not exact, and covers many different 

phenomena, but is the alternative to a big number of ad hoc categories.  

Another cluster are the Methonymies.  

lat. conventum / rom. cuvînt (word) 

factura / rom. făptură ; pensum / rom. păs  

A last category includes terms who cannot enter one of the above three clusters :  

 

: plagius / plai ; sessus / şes –  



In such cases, the Latin term is not a noun, but an adjective or a participle, and became a 

noun in Spanish or Latin.  

The study is relatively short and succinct. It does not include  important comparisons 

with Portuguese, Catalan and French, neither does it date the time of the change – Late 

Latin, pan-Romance, or recent. The data are, nevertheless, very accurate for the words 

discussed, and this deserves praise. The author used the appropriate bibliography and 

masters well the field of research.  

We therefore propose that Mgr. Karolina Juráková be awarded the title of Baccalaureate.  
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Lucrarea clasifică substantivele de origine latină din română şi spaniolă pe 

criteriul schimbărilor semantice.  

La un număr de cuvinte, sensul denotativ s-a păstrat, mai ales la plante, animale şi 

părţi ale corpului, inerent monosemantice : avellana, carpinus, nucus, ulmus ; canis, 

capra, ericius, lupus, vulpes ; barba, cauda, cornu, frons.  

La alte cuvinte, sensul s-a lărgit faţă de latina clasică : 

lat. clas. equus / caballus  

lat. clas. iecur / ficatum.  

lat. clas. hostis duşman / hostis armată 

terra  

Aceste lărgiri de sens, care devin substituţii, nu sînt specifice. Ele doar separă 

latina clasică de latina vorbită.  

Faptul că ele există în română e foarte important, şi ne arată că schimbările de 

sens au avut loc înainte de sec. IV, cînd româna s-a separat din blocul limbilor latine.  

De asemenea, sensul s-a restrîns la caseus, pons etc.  

Autoarea grupează sub numele de metaforă celelalte modificări semantice :  

caput / sp. cabo (termen geogr.)  

corona  / rom. cunună  (věnec) 

cuneus (klín) / cui (hřeb) 

Denumirea nu este, poate, exactă, şi acoperă fenomene diferite, dar e alternativa la un 

număr mare de categorii ad hoc.  

 Autoarea numeşte Metonimie alt grup, care cuprinde  



lat. conventum / rom cuvînt,  

factura / rom. făptură ; pensum / rom. păs  

O ultimă categorie cuprinde termeni pentru care schimbarea de sens nu poate fi pusă într-

o categorie : plagius / plai ; sessus / şes – unde, de exemplu, termenul de bază nici nu e 

substantiv şi a fost substantivizat în română sau spaniolă.  

 

Lucrarea este relativ sumară. Ea nu cuprinde comparaţii cu portugheza, catalana şi 

franceza, care ar fi fost importante, şi nici nu datează perioada schimbărilor – unele 

vechi, panromane, altele recente. Cu toate acestea, datele sînt foarte exacte pentru lexicul 

luat în discuţie, lucru care trebuie lăudat. Autoarea a folosit bibliografia relevantă şi 

stăpîneşte bine domeniul.  

Prin urmare, recomandăm să i se acorde doamnei Mgr. Karolina Juráková titlul de 

licenţiat în domeniul limbii şi literaturii române.  


