
Univerzita Karlova v Praze 

Facultas Artium 

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií 

 

 

 

Referat la lucrarea 

Angl ic i smy v  současné  rumunšt ině   

a domnului Ondřej Zíka  

 

 

Dan Ungureanu, Ph. D.  

Lektor rumunštiny 

 

 

Lucrarea domnului Ondřej Zíka, A n gl i c i s my  v  s ou č as n é  

r u mu n š t ině ,  se referă la un subiect important pentru lexicologia română, 

pentru lexicologia comparată în general. După căderea Cortinei de fier și 

dizolvarea blocului sovietic, și Cehia, și România, s-au integrat în lumea în care 

aparțineau natural, Europa, de care fuseseră izolate mult timp. Au fost 

importate instituții noi, tehnică nouă, și circulația persoanelor și a ideilor a 

devenit mult mai ușoară.   

Limba română s-a îmbogățit cu numeroase neologisme engleze, care 

confirmă influența culturală, politică și tehnică a Marii Britanii asupra țărilor 

din fostul Bloc de est.  După anul 1990, un vocabular nou a intrat în limbă.  

Limba adolescenților s-a schimbat mult.  

Lucrarea este utilă fiindcă ea surprinde nu doar cuvintele intrate în 

limba standard sau limba literară, ci și cuvinte care au intrat în argou, și care 

probabil vor avea o existență efemeră.  

Lucrarea cuprinde un capitol teoretic, introductiv, O b e c n é  

p o j e d n án í  o  n e o l o g i s m e c h .  Acest capitol e scris schematic, și în general 

urmărește bibliografia deja existentă. El ar fi putut fi mai amănunțit scris, cu o 



bibliografie mai diversificată, și cu idei mai independente. Sau ar fi putut lipsi, 

fiindcă studiul e, în primul rînd, un studiu practic.  

Capitolul al doilea intră în subiect amănunțit și este mai bun, fiindcă 

analizează situația anglicismelor în diverse limbi în general și în română în 

special. Un subcapitol, 2.2.3 Jsou anglicismy pro rumunštinu nebezpečné?  

reia o discuție de sociolingvistică mai vastă – ea a avut loc, cu o mare 

intensitate, în Franța și în provincia Québec din Canada, și aceste cazuri ar fi 

putut aduse în comparație, fiind vorba de aceeași percepție negativă a 

introducerii de neologisme anglosaxone în limbă. Deși lucrarea are această 

lacună, concluziile autorului sînt justificate – că, în realitate, anglicismele nu 

reprezintă un pericol pentru limba română.  

Capitolul 3 e consacrat clasificării anglicismelor după domenii de 

activitate. Clasificarea îi permite autorului să facă și o comparație cu limba 

cehă, și să arate că aceasta, în multe cazuri, a preferat să recurgă la cuvinte din 

fondul propriu. Româna e o limbă mai permeabilă. Aici analiza ar fi putut fi 

mai detaliată, dar, iarăși, autorul a preferat să trateze sumar subiectul. 

Subcapitolul 3.3 Změny významů  – schimbările de sens, deși nu totdeauna 

originar, este foarte detaliat și acoperă bine subiectul.  

 

Lucrarea în detaliu 

2.1 Anglicismy obecně.  

Deși aproape toată lumea consideră Statele Unite ca principalul 

factor al răspîndirii anglicismelor,  Marea Britanie nu și-a pierdut rolul cultural 

după 1945. Beatles, Harry Potter, Lord of the Rings arată că Marea Britanie își 

menține un rol cultural important, care nu trebuie neglijat.  

2.2.2 Anglicismy v čase 

Subcapitolul e o cronologie a neologismelor engleze în limba română, 

foarte important, care arată cînd anume au intrat diversele cuvinte în română, 

și cum vocabularul englez a trecut de la o semantică strict socială aristocratică 

(five o’clock, high-life, club, cocktail, jockey, spleen, sport) în secolul XIX, la 

un cîmp semantic mediatic și tehnic după 1990 și mai ales după 2000 (server, 

talk-show, teleshopping). Această datare e relativ imprecisă, dar utilă. Capitolul ar 



fi trebuit să sublinieze că în perioada comunistă, anglicismele au continuat să 

intre în limba română, mai ales în vocabularul sportiv.  

Autorul a folosit aici foarte atent datele din dicționarele românești 

disponibile online.  

Un paragraf interesant, care merita dezvoltat, este cel care privește 

româna cu multe cuvinte engleze folosită de adolescenți. 2.3.1 Online prostředí a 

dnešní situace este o analiză foarte vie a românei folosite de adolescenți, deși nu 

citează pe nume sursa (emisiunea 3lăr) ceea ce e o lacună.  

Autorul explică foarte bine și canalele de intrare a anglicismelor în 

română, mai ales rețeaua de socializare Facebook, deși alte rețele, Hi5, 

MySpace au fost introduse mai devreme și au avut un rol foarte important. 

Totuși, observația că aceste spații de socializare modifică vocabularul e foarte 

importantă. E interesant că autorul citează și un studiu privind numărul de 

limbi străine studiat de elevii din școlile medii din Europa – două limbi în 

medie, în România – ceea ce îi servește pentru a-și demonstra ideea.  

Această parte, privind statisticile lingvistice, e originală și recomandă 

atît autorul, cît și lucrarea.  

Partea 3.2.1 Klasifikace podle oboru a zdroje ověřování conține o descriere 

detaliată a cuvintelor engleze și a schimbărilor de sens. E minuțioasă, exactă, 

dar monotonă, factuală, și nu duce la concluzii de sinteză. Totuși, autorul 

descoperă lucruri surprinzătoare – anume că dicționarul Academiei Române 

consideră desktop doar în sensul ”imagine de pe ecranul computerului, cu 

documente și programe” - și că sensul din limba vorbită ”calculator de masă, 

opus laptopului” – nu e consemnat de dicționare.  

Comparația schimbărilor de sens cu limba cehă e importantă și 

interesantă. Studiul schimbărilor de sens e bine făcut, deși nu întru totul 

original, cu observații despre faux amis, foarte pertinente, cuvinte folosite greșit 

de către mulți vorbitori. Sursele autorului sînt recente.  

Amuzant este paragraful privind etimologia populară – printre ele, 

chiar cuvîntul barbarism, folosit impropriu în sensul de ”act violent”.  

Autorul face și o analiză a anglicismelor de lux – termeni care au un 

echivalent semantic perfect în română - și aici resortul împrumutului ar fi 

trebuit explicat mai în detaliu, într-un cadru sociolingvistic. Autorul trebuia să 



aprofundeze mai mult partea de sociolingvistică, și să arate mai clar că 

folosirea termenilor englezi are uneori rolul de a demonstra că locutorul 

lucrează într-o companie multinațională sau într-un context multinațional, sau 

că a lucrat în străinătate. Limba e și ea o expresie a luxului.  

Subcapitolul 3.5 Etymologie arată că, în numeroase cazuri, engleza e 

doar o limbă vehiculară, și așa-zisele anglicisme sînt, și în engleză, cuvinte de 

origine romanică sau cuvinte din limbi asiatice sau americane, cuvinte 

călătoare, Wanderwörter.  Paragraful 3.8.1 Zkratky v elektronické komunikaci 

arată influența engleză într-o formă hibridă de comunicare, nici scrisă, nici 

orală, comunicarea pe Internet.  

Capitolul 4, despre adaptare, cuprinde numai date despre adaptarea 

morfologică a cuvintelor engleze în română. Adaptarea lor fonetică e tratată 

fugar, în cursul lucrării, și aceasta e cea mai mare scădere a studiului.  

Lucrarea tratează anumite subiecte foarte scurt, iar pe altele, extrem 

de lacunar. Faptul că se preocupă de limba adolescenților, limba vie, dă detalii 

sociolingvistice,  iar datele lexicale sînt bogate, diverse și exacte, ne determină 

să propunem acceptarea lucrării.  
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