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Thesis aim lies in the adjectives and neologisme research generally, but 

also the detailed study of the invariant neologic adjectives accuring in 

Roumanian language. In this thesis, more purposes have been accomplished 

punctually, and namely: to define the notions of adjective, neologism, 

invariant; to present the points of view of more linguists concerning the 

neologic adjectives; to establish the role of neologisms in the Roumanian 

language; to classify in the invariant neologic adjectives according to more 

criteria etc. 

Studiul vocabularului limbii reprezint  unul dintre principalele 
obiective ale lingvi tilor. Varietatea vocabularului unei limbi constitu-

ie, de fapt, bog ia acestei limbi, iar toate schimb rile care apar în so-

cietate – progresul tiin ei, al tehnicii – aduc cu sine i schimb ri ma-

jore în limb . 
Toate cuvintele sunt necesare limbii i oricât ne-am str dui, nu am 

putea realiza o ierarhie a cuvintelor în func ie de importan a lor. Cu-

vântul este maleabil, mişcându-se u or în spatiul comunic rii orale sau 
scrise, lingvistice sau artistice, dezvoltând semnifica ii contextuale 
multiple. Adjectivele, de exemplu, î i au locul lor binemeritat în limba 
român . Acestea sunt principalul mijloc de prezentare, deseori artisti-

c , a realit ii prin cuvinte. Adjectivul, gra ie înc rc turii semantice 
autonome i gradului ridicat de abstractizare, îsi poate croi propriul 
drum.  

Ca i orice alt  limb , cea român  se afl  permanent într-un proces 
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de evolu ie i, ca rezultat, unele cuvinte dispar sau sunt vorbite doar în 
anumite regiuni, iar altele, dimpotriv , apar i se înr d cineaz  trainic 
în aceast  limb . Cuvintele sau expresiile noi ap rute în limb , fie prin 
împrumut din alte limbi, fie prin formare pe teren propriu, sunt 

neologismele. 

Adoptarea de neologisme nu a însemnat pierderea identit ii sau 
purit ii limbii, ci a dus la un curs firesc al fiec rei limbi, şi anume la 

evolu ia sa. Totuşi, e bine de precizat faptul c  nu trebuie s  existe 
exager ri în ceea ce priveşte folosirea noilor termeni. Fiecare vorbitor 
e necesar s  fie capabil s  selecteze numai acele cuvinte care nu au un 
corespondent în limba român  sau care reflect  mai bine ceea ce 
aceasta are de comunicat. Terminologiile din limbajele specializate 

sunt cele mai afectate de p trunderea masiv  de termeni specializa i 
noi. În ceea ce-i priveşte pe aceştia din urm , lingviştii s-au ar tat mai 
îng duitori cu asimilarea lor în limb , acceptându-se faptul c  noile 
descoperiri tehnologice nu sunt de origine româneasc , ci în mare 
parte împrumutate. Dar orice neologism are via a sa: se naşte şi moare; 
numai vorbitorii sunt cei ce vor decide soarta cuvintelor nou-intrate în 
limb , cu m sur  şi inteligen . 

Influxul de neologisme care s-a intensificat spre sfâr itul secolului 
al XX-lea, a fost, f r  îndoial , cel mai important din istoria limbii ro-

mâne. Fiecare domeniu de activitate i-a îmbog it vocabularul speci-

fic cu mai multe cuvinte.  

Adjectivele invariabile, la rândul lor, sunt cele care i-au cap tat 
caracterul invariabil, în primul rând, în virtutea originii lor. Acestea au 
îmbog it lexicul limbii române, unele dintre ele, fiind utilizate frec-

vent de c tre vorbitori, iar altele sunt, oarecum, livre ti, având utilitate 
mai restrâns .  

Chiar dac  adjectivele neologice invariabile sunt în limba român  
într-un num r relativ mic, acest fapt nu tirbe te din importan a lor. În 
urma cercet rilor effectuate, am extras din Dic ionarul explicativ ilust-

rat al limbii române aproximativ 177 de cuvinte care nu- i modific  
forma dup  num r, gen sau caz. 

Conform clasific rilor f cute asupra adjectivelor invariabile neolo-
gice, am stabilit c  acestea pot fi împ r ite în mai multe clase semanti-
ce, denumind culori (sunt unele dintre cele mai utilizate adjective neo-
logice invariabile), termeni din domeniul muzicii, al industriei textile, 
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al arhitecturii i multe dintre acestea denumesc cuvinte ce au p truns 
în limba român  din cultura altor popoare, p strându- i forma intact . 
Observ m aici c  nu în toate domeniile activit ii umane se înregis-
treaz  adjective neologice invariabile. 

P trunderea neologismelor în limba român  s-a f cut prin dou  c i: 
prin îmrumuturi sau prin crea ii proprii ale limbii noastre. Dac  e s  
men ion m despre cele împrumutate din alte limbi, observ m c  majo-
ritatea adjectivelor invariabile neologice provin din limba francez , 
acest lucru se datoreaz  faptului c , în general, cultura francez  a fost 
una care a servit ca model pentru alte culturi aflate în proces de 
formare, iar poporul român nu a fost o excep ie în acest sens. Astfel, 
în domeniul limbii, începând cu secolul al XVIII-lea au p truns un nu-
m r considerabil de structuri neologice cu origine francez . 

Nu putem s  nu men ion m aici i numeroasele adjective invariabi-
le care au fost preluate în limba român  din limba englez , acest fapt 
c p tând amploare spre sfâr itul secolului al XX-lea, pronun ându-se 
tot mai intens pân  în zilele de azi. Acest lucru nu poate fi evitat nici-
decum, deoarece împrumutul masiv de termeni anglo-americani s-a 
manifestat în majoritatea limbilor europene i nu numai. Vorbim de un 
fenomen interna ional i explicabil mai ales prin progresul anumitor 
domenii ale tehnicii. Îns  trebuie subliniat  ideea c  aceste împrumu-
turi i influen e sunt necesare, chiar pozitive, atâta timp cât nu devin 
exagerate.  

i pentru c  mul i sus in ca limb  român , la fel ca i italiana, fran-

ceza, spaniola este o continuitate a limbii latine, sigur c  exist  printre 
adjectivele neologice invariabile i unele care î i au originea în limba 
latin  sau italian , pentru care cea latin  a stat la baza form rii ei. 
Dintre cele 17 cuvinte ce apar in domeniului muzical, aproximativ 7 

au origine italian , câteva provin din latin , iar despre unele precum 
prior, forte dic ionarul indic  i originea latin , i pe cea italian . 

În ceea ce prive te structura adjectivelor invariabile neologice, 
acestea sunt, în mare parte, simple – circa 70% din num rul total de 
cuvinte extrase, restul sunt fie adjective compuse, fie locu iuni adjecti-

vale. 

Tot aici am remarcat i un num r mare de adjective invariabile care 
s-au format cu ajutorul prefixului neologic anti-, ceea ce înseamn  
împrotriv /opus. Multe dintre aceste cuvinte nu au fost împrumutate 
integral din vreo limb , ci s-au format pe teritotoriul limbii române din 
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cuvinte deja existente plus prefixul anti-, dintre acestea sunt anticoru-

p ie, antimafia, antizgomot. 

Alte cuvinte din aceast  categorie, care au atras aten ia, mai sunt i 
cele care au finala -ce, precum atroce, eficace, feroce, precoce, care 

sunt destul de frecvent întâlnite în limbajul vorbitorilor obi nui i. 
O ultim  categorie examinat  de noi a fost cea în func ie de poten a 

sintagmatic  a adjectivelor invariabile neologice, adic  a posibilit ii 
acestor cuvinte de a crea expresii sau sintagme împreun  cu alte 
cuvinte. Am determinat adjective care sunt deschise spre a forma 

expresii, locu iuni cu alte cuvinte (feroce, horror, mini) i adjective de 
tip închis, care nu sunt capabile s  creeze locu iuni sau expresii cu alte 
cuvinte (ad-interim, parmem, ponce). 

În final, putem conchide c  rolul adjectivelor neologice invariabile 
în limba român  este unul semnificativ ca i în orice limb  vie, deoa-

rece acestea, pe lâng  alte neologisme, reprezint  stratul cel mai nou al 
lexicului limbii literare. Func ia lor în limb  este una revolu ionar  în 
esen , de aceea s  nu le admitem ori s  le diminu m importan a este 

ceva inadmisibil.  

La sfâr itul lucr rii este prezentat un glosar ce con ine toate adjec-

tivele invariabile selectate din Dic ionarul explicativ ilustrat al limbii 
române. 
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