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Abstract:The Greek influence on the Romanian language occurred in successive stages. Words of 

Greek origin entered in all epochs, commencing with the period before the process of formation of 

the Romanian language started. The Greek influence on Latin in ancient times, the influence in the 

Byzantine period, the preponderance of the Greek element in the Romanian lexis, direct 

borrowings, indirect borrowings are some of the objectives of our research. The analytical and 

comparative methods are two of the methods used in the analysis. 

One of the conclusions of the research is that the penetration of Greek elements has not remained 

without consequences in the dynamics of the Romanian lexis. 

 

Keywords: influence, Romanian, Greek, direct, indirect. 

 

 

Influența greacă asupra lexicului limbii române nu a fost un proces de moment, ci 

unul de durată, care s-a desfășurat în anumite perioade istorice. Faptul a dus la stratificarea 

influenței grecești asupra lexicului limbii române, în funcție de perioadele istorice. Trei 

sunt perioadele acceptate în literatura de specialitate (Mihăescu 1966; Arvinte 2006; 

Ivănescu 1980; Rosetti, Cazacu, Onu 1972): perioada influenței vechi grecești (elementele 

grecești au pătruns în limba latină balcanică în antichitatea târzie), perioada bizantină sau 

medio-greacă (între secolele al IV-lea –al  XV-lea) și perioada manifestată la sfârșitul 

secolului al XVI-lea cu apogeu în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, numită greaca 

modernă sau neogreaca. Studiul nostru vizează doar un singur aspect, fundamental pentru 

procesul de formare al științelor și anume, rolul elementului grec în terminologia 

contemporană. 

Ce reprezintă limba greacă pentru cultura europeană? Este o întrebare la care 

lingviști și oameni de cultură au dat răspunsuri exhaustive, competente și argumentate de-

a lungul timpului. Formată în zorii istoriei, limba greacă a fost înainte de toate, un mijloc 

de exprimare a unei civilizații de prestigiu, a unei culturi ce a exercitat o influență 

covârșitoare asupra culturii europene, a unor științe ce au fundamentat cunoașterea 

europeană. Termenii din domeniul retoricii, al filozofiei, al limbajului literaturii s-au născut 

în Grecia. In terminologia juridico-administrativă există deopotrtivă, împrumuturi din 

limba greacă și calcuri după model grecesc. Structura limbajului religios românesc (Chivu 

G.,1997) este alcătuită din mai multe straturi (termeni religioși de sursă latină și prelatină, 

elemente de sursă slavonă și greacă). Termenii provenind din limba greacă desemnează 

organizarea ierarhică a Bisericii creștine. Sunt elemente care au pătruns în lexicul religios 

după ce Biserica a trecut sub administrația răsăriteană - începând cu secolul al XI-lea. Un 
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număr de 17 termeni grecești au pătruns în limba română prin filieră latină (Mihăescu H., 

1966 ), dintre care șapte sunt nume proprii compuse  cu formantul de sursă latină Sân- 

(Sânt-Ion, Sînt-Ilie, Sîmpetru etc),  celelalte desemnând organizarea cultului: biserică, a 

boteza (și familia lexicală a acestuia), creștin, înger, pască, Paște, preot, apostol, arhanghel, 

Biblia, baptisteriu, Christos, diacon, evanghelie, epistolă, hirotonie, idol, martor etc. 

Medicina a luat naștere în Grecia. Viața cotidiană a grecilor și a romanilor din 

timpul lui Hipocrate din Cos și a lui Celsus a lăsat urme de durată în lexicul din domeniul 

medical internațional. Influenţa greacă s-a manifestat în plan lingvistic, asupra 

terminologiei din toate domeniile cunoașterii, fie că această influență s-a realizat pe cale 

indirectă (mediată de slavonă, de limba latină etc), sau pe cale directă – fie că s-a manifestat 

într-un grad înalt, în anumite perioade istorice şi mai limitat, în altele.  

Dealtfel, primele împrumuturi din limba greacă se realizează prin intermediul 

textelor de medicină, traduse în limba latină sau intrate direct din limba greacă în latină 

(apofiză, epifiză, diabet, falangă, torace  etc). Piața publică a grecilor – agora – a generat 

termenul agorafobie, adică teama de spații largi și locuri publice. Aproximativ 90% din 

termenii ce alcătuiesc vocabularul clinic (Vasile Melnic, 2003) sunt de origine greacă și 

denumesc: boli intrerne (anemie, acromegalie, diabet, miopatie, nefrită etc.); boli 

infecțioase (antrax, hepatită, meningită, variolă etc); elemente din domeniul chirurgiei 

(abces, traumă, bronhoscopie etc). Limba greacă a facilitat crearea de  termeni clinici din 

obstretică și ginecologie (menoragie, retenție, vulvovaginită etc), din domeniile neurologie 

(abazie, afagie, artropatie, convulsie), psihiatrie (abulie, afect, apatie, delir), oftalmologie 

(cataracta, cornee, glaucom etc), ORL (amigdalită, frontită etc), urologie (colică renală, 

cistalgie, cistită etc), termeni clinici din domeniul bolilor venerice și de piele (dermatită, 

micoză etc.) 

În epistemologia tradiţională, canonică a ştiinţelor medicale se recurge la intuiţia 

raţionamentelor, așa încât, numeroși termeni au supraviețuit prin analogie, fiind derivați 

din echivalențe de tipul habitat, instrumente muzicale, obiecte de cult, podoabe, cosmos. 

Așa de exemplu,  cuvântul πνεΰμα, -ατος (s.n.) avea în limba greacă sensurile de ,,vânt, 

respiraţie, miros, viaţă, suflet...”. În baza substratului cultural grecesc s-a format metafora-

titlu pneumologie. Importanţa constructului este majoră în conceptualizare, în euristica/ 

metodologia cunoaşterii, în modernizarea terminologiei medicale (nivelul lingvistic). 

Pneuma este una dintre metaforele „vii”, cvasi-universale, cu impact în conceptualizarea a 

numeroase alte domenii ale cunoaşterii–fizică, filozofie, tehnică etc Asistăm la dezvoltarea 

a peste 60 de constructe metaforice recurente în conceptualizarea medicală: 1. boli: 

pneumoconioză; pneumocistoză; pneumonie; 2. structuri biologice: pneumocit; 3. 

instrumente: pneumograf; pneumometru; 4. titrări: pneumologie; 5. ,,recipient”: 

pneumatic. În baza aceluiași element greco-latin se formează metafora prin interacțiune. 

„Pnoumoconioză” (cf. fr. pneumoconiose, n.f.) este o metaforă-generică formată prin 

interacţiune. Constă în fuziunea dintre două modele preconceptuale distincte care permit 

apariţia unui nou concept [gr. πνεΰμα, -ατος (s.n.), aer, plămân +  gr. κόνις, - εως (s.f.) 

cenuşă, praf ]. Se bazează pe același element de sursă greacă: „actinomicoză” (cf. gr. άκτíς, 

- íνος s.f. ,,rază, strălucire, căldură”+ gr. μύκης, -ητος (-ον) s.m. „ciupercă”);/ fr. 

„anthracose” (n.f.), en. „anthracosis”, ro. „antracoză” (s.f.) [cf. gr. anthrax, -akos, 

cărbune];/ fr. „argyrie” (n.f.), en. „argyria”, ron. „argiroză” (s.f) [cf. gr.άργύριον, -ου s.n. 

„argint; bani”];/ fr. „barytose” (n.f.), en. „baritosis”, ron. „baritoză” (s.f.) [cf. gr.Вάρος, -
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εως s.n. „greutate, gravitate, încărcătură, dizgraţie”];/fr. „échinococcose” (n.f.), en. 

„echinococcosis”, ron. „echinococoză” (s.f) [ cf. gr. έχϊνος, -ου ,,arici cu ghimpi”];/ fr. 

„géotrichose” (n.f.), en. „geotrichosis”; ron. „geotricoză” (s.f) [ cf. gr.γή, γής ,,pământ”];/ 

fr. „hydatidose” (n.f.), en. „hidatidosis, hidatidoză” (s.f.) [ cf. gr.ΰδωρΰδατος s.n. „apă, 

ploaie, transpiraţie, canal”];/ fr. „mycose” (n.f), en. „mycosis”, ron. „micoză”(s.f.) [ cf. gr. 

μύκης, -ητος (-ου) s.m.„ciupercă”] etc. 

Formanții de sursă greacă sunt omniprezenți în compusele neoclasice. Ne-am oprit 

doar asupra a trei exemple.  

a. med.,,bacteriorhodopsin” (fr. bactériorhodopsine, n.f; ro. bacteriorodopsină, s.f.) 

este compus din  gr. βακτηρία, -ας (s.f.) ,,bastonaş” + gr. ρόδον, -ου (s.n.) ,,trandafir” + gr. 

ώψ, ώπός (s.f.) ,,vedere, asemănare”; 

b. med.,,cytotrophoblast” (fr. cytotrophoblaste, s.m.; ro. citotrofoblast, s.n.) este 

compus din:  gr. κύτος, -εος (s.n.) ,,cavitate, urnă, scut, platoşă, piele, corp” + gr. τροφή, -

ής (s.f.),,alimentare, educaţie, provizii” + gr. βλαστός, -ου (s.m.),, germen, mugur, 

gălbenuş, fiu”; 

c. med.,,cycloergometer” are la nivelul structurii următoarele elemente: gr.κύκλος, 

-ου (s.m.),,cerc, obiect circular”+ gr. έργον,-ου (s.n.) ,,act, acţiune, fapt, întreprindere, 

muncă” + gr. μέτρον- ου (s.n.),,măsură; instrument de măsurare”. 

Casa grecească şi romană este unul dintre cele mai productive domenii-sursă pentru 

metafora specializată, dintre care medicina, economia etc. De aproape două milenii, 

modelul casei greceşti a rămas nealterat prin termenul generic ,,economie”,  pe care îl 

regăsim în majoritatea limbilor Europei (fr. économie; sp. economia; it. economia; rom. 

economie; engl. economy).Economie s-a format în baza modelului preconceptual οϊκο – şi 

νομ(ο)-, νόμος,  intrat în limbajul european prin filieră latină. În lexicul comun al Greciei, 

oϊκος, οϊκία, avea sensuri multiple: ,,casă, locuinţă, mediu ambiant”; ,,sală, aulă”; 

,,rezidenţă”; ,,bunuri, proprietate , avere, patrie”, iar  νομ(ο)- însemna ,,obicei, fel; ordin; 

drept, lege”. Substantivul θάλαμος,-ου era folosit cu accepţiunea de ,,dormitor, pat nuptial”. 

Galenus utilizează termenul talamus – în baza echivalenţei dublului - pentru a desemna 

structura creierului, o formaţiune anatomică alcătuită din ,,nuclei voluminoşi, pereche ai 

diencefalului”: thalamus (NA). 

Părțile corpului omenesc și senzațiile sunt fundamentate lingvistic și analogic pe 

surse și elemente de cultură și civilizație greacă. Gr. καρδία, -ας/ καρδίη, -ης (s.f) era 

utilizat cu sensurile de ,,inimă”; ,,suflet”, ,,spirit”, ,,gândire”, inteligenţă”, ,,stomac” etc și 

este deosebit de productiv prin capacitatea de expansiune în  subansambluri conceptuale 

referitoare la: referent/ caracteristică, boală, structură anatomică, proces biologic, titrare, 

relaţia cu agenţii externi etc. Cheiro-,  cheir, -cheiros ( cf. gr. χείρ, χειρός) era un cuvânt 

polisemantic. Modelul cognitiv al ,,mâinii în acţiune” îl regăsim în  structuri de tipul 

chirurgia [cf. χείρ, χειρός -,,mână”+ ergo-, ergon, (cf.  Ёργον, -ου- energie, act, acţiune, 

fapt, muncă)]. 

Natura, formele de relief sunt alte surse de termeni, concepte și analogie. Cuvântul 

lit(o)-, -lito-,-lit era utilizat în limba greacă cu înţelesul de ,,piatră, rocă” (cf. gr. litho-, 

lithos, λιθο-,λίθος,- ου s.m./s.f.,,piatră, rocă; marmură”) şi a constituit matricea imaginii 

abstracte a conceptului de  litiază, s.f.(cf. fr. lithiase s.f.; en. lithiasis).  

Şi formele de relief concură la formarea metaforei conceptuale/ terminologice. 

Eremo- ,,deşert, pustiu, izolat” (cf. gr. ήρεμος, -ον adj. ,,tăcut, liniştit”) a oferit modele 
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domeniului psihiatrie: eremofobie (cf. fr. eremophobie, s.f.; en. eremophobia). Stero- 

,,mlaştină, nămol”(cf. gr. στερρός, -ά, -όυ// στερεός,-ά, -όν adj. ,,solid, dur; puternic”) a 

reprezentat  un model preconceptual pentru metafore precum: sterol [(cf. fr. stérol, s.m.); 

en. sterol], steroid [(cf.fr.stéroïde)] etc.Un fenomen mai puţin obişnuit de echivalenţă îl 

constituie modelul oferit de xilo-, -xilo-, -xil(ă) ,,lemn” (cf. gr.ξύλον, -ου) pentru două 

constructe metaforice: xilen s.m.(cf. fr. xylène, s.m.; en. xylene) şi xiloză s.f. (cf. fr. xylose 

s.f.; en. xilose). Sunt metafore  terminologice care denumesc substanţa (cf. xilen - ,,lichid 

incolor, solubil în alcool şi eter, obţinut prin distilarea petrolului, folosit ca solvent”), 

respectiv un tip de pentoză (cf. xiloză- ,,pentoză de origine vegetală implicată în 

interconcersiile carbohidraţilor în afara celulei. Este utilizată în investigarea funcţiei 

intestinale”) la nivel pur biologic şi/sau fiziologic.  

În gândirea medicală europeană a supravieţuit ceva din geniul grecilor de a-şi 

apropia inaccesibilul, de a-l  ,,materializa”. Savanţii, medicii etc îl exprimă prin 

vocabularul familiar al casei, al mediului etc. pentru a stabili punţi între abstract şi concret. 

Să ne oprim asupra compuselor cu gr. eidos: humanoid, reumatoid, sferoid, deltoid, 

bacterioid etc. Eidos (cf. gr.ίδέα, -ας) avea în greaca veche sensurile de ,,aspect, formă, 

aparenţă; formă distinctă, caracter; idol, gen, specie, clasă, fel.”(Gioroceanu 2008:117). 

Conceptul a evoluat în diferite curente şi şcoli filozofice, ,,spre sensuri din ce în ce mai 

abstracte, păstrând în acelaşi timp o legătură organică cu conţinutul concret senzorial, 

plastic-corporal al intuiţiilor originare” (Dicţionar de filozofie 1978: 222). Reprezentanţii 

filozofiei naturii îl concepeau ca ,,imagine” (Leucip, Democrit). Unii eleaţi, dintre care 

Parmenide conferă conceptului de eidos accepţiunea de esenţă perceptibilă. Sofiştii, cum 

ar fi Protagoras, i-au atribuit pe lângă sensul tradiţional şi unul logic-formal, de noţiune 

specifică. Platon (Platon, Republica 2005)  considera lucrurile concret determinate ale 

lumii materiale imagini sensibile care copiază un prototip (eidos). Eidos însemna forma 

pură în raport cu care obiectele lumii concrete sunt deformări (formele materiale 

deformează prototipul). Eidos este spaţiul formelor pure, accesibile doar privirii metafizice. 

În iconologia bizantină, eidos şi eikon (icoana) sunt considerate adesea, două ,,entităţi” 

diferie: prima reprezintă ideea, prototipul, cea de-a doua este imaginea secundă, copia 

reflectată în oglindă. Regăsim în toate acestea modelul preconceptual, de natură metafizică, 

a numeroase compuse neoclasice din domeniul medical (şi nu numai!): reumatoid - ,,ideea 

de curgere”-, sferoid - ,,ideea de sferă”, deltoid -,,ideea de Δ”  (delta, a patra literă a 

alfabetului grecesc) etc. Sunt structuri în care concretul şi abstractul par să formeze o 

singură unitate. Faptul nu este întâmplător în cognitivistică. Comparând limbajul medical 

– unde  preeminenţa corporalului este regula de bază în structura compuselor – cu limbajul 

ştiinţelor socio-umane, cu terminologia religioasă etc – unde abstractul este preeminent - 

observăm antinomiile de model conceptual şi structural dintre domenii. A se compara  

eidetic (filoz.), ideogramă, ideologie... cu deltoid, sferoid etc. Legătura dintre corporal şi 

necorporal/ abstract şi concret este un tipar cognitiv pe care îl regăsim în terminologia 

contemporană şi ar merita un studiu aprofundat de filozofie a limbajului şi de evoluţie a 

ideilor.  

Modelele preconceptuale ale ramurilor medicale formează, cu excepţiile necesare 

un tablou metaforic al omului – reprezentare translingvistică a unui grup de specialişti, 

respectată de întreaga comunitate profesională cu scopul de a asigura comunicarea/ 

înţelegerea reciprocă, indiferent de colţul de lume în care se practică medicina şi indiferent 
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de limba istorică a specialistului. Tabloul este creat de metafore cu ajutorul cărora 

abstractul devine perceptibil, sesizabil şi care se află într-o continuă schimbare, produsă 

concomitent cu progresul cunoaşterii, al tehnicii, al civilizaţiei. Datorită dezvoltării lente a 

limbilor, acest tablou cvasi-universal diferă de la o perioadă de evoluţie a societăţii la alta, 

în funcţie de numeroşi factori interni şi externi. 
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