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Cuvânt-înainte

Volumul de față reunește studii și articole apărute între anii 2010
și 2020 în reviste de specialitate din țară și din străinătate, în volume
omagiale, care, de regulă, au o circulație restrânsă, precum și articole
redactate cu diverse ocazii, dar care au rămas inedite. Față de versi‑
unile inițiale, unele materiale au fost supuse revizuirii sub aspect
formal ori îmbogățite cu date noi. Adaosul l-am considerat util pen‑
tru întregirea conținutului de ansamblu sau pentru clarificarea unor
puncte de vedere. Toate intră în sfera de preocupări ale autorului,
lingvistică și filologie.
Indiferent de capitolul în care au fost inserate, articolele au, între
altele, menirea de a evidenția anumite probleme ale devenirii și con‑
solidării limbii române în ansamblul ei, dar și aspecte stilistice și
istorice.
În acest mod am contribuit, implicit, la evidențierea aspectului că
între latină și română n-a existat niciodată o perioadă de „tranziție”, ci
doar una de continuitate, în sensul că, din Antichitate și până astăzi,
vorbim aceeași limbă, ajunsă din limbă „paternă” (latina), în limbă
„maternă” (româna), cum îi plăcea profesorului G. I. Tohăneanu să
spună. „Româna, ca oricare dintre limbile romanice, nu este altceva
decât latina vorbită fără întrerupere în provinciile imperiului roman,
de la cucerirea romană și până în zilele noastre” (Al. Rosetti).
Acest lucru a fost posibil și „datorită pătrunderii limbii latine
în masele largi în urma oficializării și răspândirii în imperiu a
creștinismului predicat și practicat în limba latină” (Andrei Oțetea).
Diversele modificări suferite de-a lungul veacurilor, în urma
evoluțiilor firești la care e supusă orice limbă în dezvoltarea ei, nu
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i-au schimbat esența, întocmai precum „pielea de pe corpul nostru
este tot pielea cu care ne-am născut, cu aceeași culoare și cu aceleași
semne și alunițe ca și în pruncie, deși toate celulele ei s-au împros‑
pătat în curgerea timpului” (Sextil Pușcariu).
Lucrarea, astfel concepută, are, totuși, o structură unitară, într-o
perspectivă larg umanistă și poate interesa cercuri extinse de cititori
pasionați de fenomenul cultural, în general, și de cel lingvistic, în
special.
Baia Mare, primăvara 2020

Nicolae Felecan

