NOI CONTRIBUŢII LA O ISTORIE A LEXICOGRAFIEI ROMÂNE
DE
C. A. STOlDEşi CONSTANTIN
TURC{)
AnumeÎmprejurăridin viaţa poporuluiromânau făcut ca, din
timpuri,să fie constrînsla bilinqvismşi chiar la poliqlotie,în ce
tatee de stat şi cea cultural-religioasă.
In aceste condiţii,începînd
ci! XVI-leaînainte probabilo dală cu traducereatextelor religioaseia Hruba
română- s-a simtitnecesitatea
unor g10sareslevo-româna.
Din o. doua
jumătatefi secoluluiurmătorvse
şi glosarecare au la buzăsi alte limbi.de
circulatie la noi. precumlatina, greaca, italiana, maghiara! iar din secolul al
XVIII-leil
înainteşi limbarusă, germanăşi franceză.De aici a
pentruepoca
noastră,nevoia alcătuiriiunei istorii a Iexicoqrafieiromane.
pe care şi-a
luat-o tînărul filolog Mircea Seche. In rîndurile ce urmează pornind
meritoesecontribuţiea lui Seche1- ne-ampropusa tace unelecompletărişi întrrc,rriri
la această importantăproblemă,
În prefatacărţii, MirceaSeche constatăcă diverşîiautori2 de J>tudii
grafice>
au privit problemaparţialşi, adesea,oarecum"subiectiv",trecîndcu
rea operele "neconsacrate",şi "au stăruit doar asupra cîtorva lucrări
punctulde vedere al fiecăruiautor în parte, ar forma o dată marcantăîn
filologieiromâne".El conchide,pe drept cuvint, că. "în felul acesta an rămas piuă
astăz! necunoscute,
numeroasedicţionarevaloroase,sau cel putinInteresentepentru
istoria laxicoqrafioi"Privirea unilateralăasupra problemei a dus la concluzia
neîntemeiatăcă .Loxicoqrefia
româneascăveche şi modernăar fi fost extremde
săracă în realizări",MirceaSecheîşi
să constate sii umplegolurile.Ca
atare,Iucraroaabordatăurmăreşte
mai multor
să.dea "cititoruluio
completăasupradezvoltăriilexicoqrafiei
noastrenettonere,de la
noastre";
cu Începucirculă incă în
să
române:".
iurlt«.şi diversele
I Mirr.eeSeche.Sctuiăde istorie il texicoqt
alie! române,.L Editura
Bucuresti,1966,192pagini.
Săineanu,Privite critica asupra texicoqraiieiromane,în "IstoriaIiloloromane",ed. a II-a, Bucureşti,1895;Dr. Carlo'I'aqltavint,Lexiconjvlaisilianum,
Bucureşti,1930;L Siadbcl,Lexlcoqratla
românăşi istoria cuvintelor,în "Limbaromână",VI, 1957,nr. 6; D. Macrea, Problemede linqvisticăromână,Bucureşti,1961,
p, 122şi urrn.; N. Iorga,IstoriaIitetaturii rorndneîn secolulal XVTII-lea,partea a
II-a, 1901, 283şi urrn.Pentruaceastăbibliografieşi pentrualte lucrărivezi Cuvînt
inaintela
lui MirceaSache.
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prez:l,nte
"datemai exacteasupraconcepţieicare a stat la bazadiverselor
influentelorsub care s-au aflat ele sau pe care le-au
conţinutului organlA:i,irH
lor materiale".
debutcezăcu constatarea,Ioartcjustă,Iăcută
t că
rrc'9DleIlte
de vocabularslava-românesc,
din veaculal
cu aceea)a prile3dcograliei
este, pe teren românesc,
concomitentă
tradusedin Hmba
Iexicoqr.afi
a rcmăneascăare
patru
continuare,se face
constatareainteresantăcă din secolulal XVII-lei!
s-au păstrat "cel puţin opt
slavo-romăne,
dintre care măcar două-treidin
primajumătatefi secolului". sprijinulacestei afirmatiisînt amintitefragmentele
din "vocabularulbiblic sirbesc (vechislav) românesc.il cărui redactaretrebuie
situată în jurul anului lGaO",precum;;i cunoscutuluilexîconal lui Mardar!eCozianul din lG49,"prima
lexicografică
completăpăstratăpînă astăzi".
Pe baza datelor
de Gr. Cretu4, autorultrage concluzia- vom vedea
in ce măsurăvalabilă că "le:xicografia
româneascădin secolulal Xv'Il-lea,este
fără exceptiede provenienţă
s. 12drept că aceastădeducţiecateqorică
d suferit in .,concluzille"
"labă atenuare,arătîndu-secă "lexicografia
slavo-românăeste prin
provenienţămuntenească".Acest fenomene
datorat, după
şi cel mai puternicfocar de cultură
tipărită,legat de limbile
5--11 în această provincieromănească'",
Părereanoastră.este că aceste concluziisînt contrazisede fapte,Primeletra..
duceri texte aceleazise rotactzcnte,păstratepînă astăzi- sînt din celelalte
româneşti,adică din
de nord, din Maramureş5Î poate din
Aceste realitilţi ar
la concluziacă astfel de glosare
slavo-româneau existat in secolul al
şi în aceste provincii,chiar
dacă ele nu se mai păstreaezăsau -- mai probabil nu sînt cunoscuteÎncă.
De altfel trebuie examinetăşi problemeidentificări!acelor "Mihai",care
două Jexicoi:inele
p&strate.cu date deosebite:Lexiconuldin 7181l1672-167
cel
ianuarie 9,
de "Mihaillogofătulsin Oprea diacon:'a,
pare că avem a face cu unul şi a.celaşicopist "Mihai"in 1613şi "Mihai
log(jfătot Tîrgovişte"zece ani mai tîrziu al unor texte alcătuitede altcinva
Apoi trebuie stabilit erhetipulacestor .,copii"de pe un lexicon original,de;:ngU!
mal vechi.
O altă constatare lui Mircea5cche este aceea că, spre finele secoluluiai
XVII-leaşi în primiiani ai celui următor,Se produceîn istorialexicografiei
române
o "cotiturăfundementală'",
Primulargumentinvocatîn acestsens - acela că "locui
limbiislavoneîncepe să fie luat. în
bilingvesau poliqlote,de către
limbalatină l'au o limbăromanică",nu se
concludent.Convingerea
noastra
este că nu poale!fi vorba de o astfelde
ci cel mult de o scădere
d intensităţii,în favoarea noilor limbi romanice, lingă care trebuiementionato
care-şi fac aparitia
in lexicogratiaromânească,
de noile tendinte
şi de neile raporturipolitice
sud-estulEuropei.Iar în ce
limbii Italiene,ea se datoreşte
aflu:xullli
de învăţaţiitalieni
de Austria,cart' au venit În
contactcu ţările noastre.
Pc lîngă dicţionareledin doua
discutatede către MirceaSeche". in
U:HC
intră italianaalăturide limbaIOIIl<JJ1.<l,
noi adăugămaici şi glosarullui Fr. Grisellini,de circa 600de cuvinteromâneşticu explicaţiain limbaitaliană.Listaaceasta
M.
6 Jbidem,p,
7 Gr. Cretu,
8 Ibidem,
9 Mircea
le lbirlem.p. g,

s]aVO-lOmanesc.
Bucureşti,1900,p. 22.
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cuvinteface parte din opera abateluiItalien intitulata"IstoriaBanatulut",scrisă
anii 1170-1777şitipări!ă în 178011,
De asemenea.lîngă dictionarul
adăugatşi acel"scurt
creco-rcman=
de la AcademiaRepublicii
bularulse afiă pe foile 1,
în ce priveşte cel de .al treilea
.,centruluide greutate"în această
care vor urma nu-l justifică,ci cel mult se
intensitateacolo.Pe lîngă eccasta, trebuie
astăzi cărturariiromânidin celG!trei ţări
mtretiuut
legături,
ce dovedeştecontinua
nilor.
exemplenu
că vor fi
Brasov.ajuns in serviciul
C,
Românească(Inel€'.secoluluial XVII-lea)la îndemnul
Buzău (acesta noldovean de origine)
14,Apoi Luca lanculeos
de origine,italienis!românizat,a trăit în
unora din domniiambelorPrin. s<::riindu-şi
·Însă vocabularulîn opt
(1769-1780)la. Brasov,unde a
un timp;In sfirsit,dictionarulgreco-românscris de Gherontlcde la Neamţ,
în a, doua jumătate a secoluluial XVIII-leu,se păstreazăîn copie la Braşov.
,Aşadar, e greu să admitemundeva "un
de greutate" în aceste conditn,
O altă concluziea autorului,cu care sîntemde acord,este acce cu privire
la Unregres.în dezvoltarea
.Iexic'ografiei
"de la 1704siipină în jurul anului
.G80"15,Pentruepocaaceastaautorul
aporiţianumaia două glosaT('sIavoromâne, al lui "Misail"din 1740sl cel luî Macariedin 1778,ambti,J,<;
.muntene,
precumşi fi două.dicţionarelatina-române,din Transilvania.Dlntre acestea,unul,
Lexicon'compellâiatium
latino-valahicum,
ar fi. fost
pe Ia !7q2":'J
776.prin
,pHrţi)1':'
Oredtei,,de un preot 5<1U
românşi
fi
curentulu:"religios
iezuit din Traţlsilvania",Se
după conclualllclui CarIo Tagliavini,că
c,Îzvorulprincipil]al lucrării" este "unu dintre ediţifl",dictionaruluilatln-mughiar
lui Paris Pâpay"16.
atras' atentia rnsă, mai demult,pe
prefata dicţielui PApay,semnatăde editorulPetru
adevăr opera.Iui Papay
a fost ."tr8dusă"In limba româna,in
şi .că traducerea.aceasta
se păstra,
la
în bibliotecadin Blaj, Noi
am 'opLnat
s-a Iăcut de
,<;tefan
Ber\jler"
de origine
la ordinullui
!
de
dictionare,Mircea
arată
în epoca citată o,-iW
redactat.de 'către.autoristrăini, două mICI
italiano-române18,
LrmeaOZd
o altă constatare anume "lexicografia
greco-româl1ă
nu face nici
E'aprogrese"În l!pOCă19.
De la începu trebuie observam parte din matprialcJelexicalepuse in
circulatiein publicisticade spccalitateTI-aufost
autorului schitci de
istorii:'fi lexicogwfiei.
fapt care l-a determinatsă
ciţclti\ prlvin'
1:N,
Istoria BanatuilliTimiş()owdupă FI. GriselJini,.
BUcllreşti,1926,
p. 180-194.
12M. Sec!l<2,
Of),ciI.,p, Il.
13C. Litzic.a.
CatalogulmOlluscriplelo[
şi L Ştefănesc.ll,
Opereilitorice,capitolul;\1111Ulaj'e
r('şti, 1942,p, H5, (nuc îl considerăinsd din
1 C. C. Giurescu,Istoriaromânilor.111,2,
15M,
'0,0.ciI.,p. 13,
1&
Ibidem,p.13---14.
17C, .1\, Stoide,ContribuţiiICiistolia (ipawluJromânescîn BraşovÎn
În "Luceafărulde ziuă", IlJ, 195h,p. 142şi nota 2:3,
M.
op, cit" p. 15,
19Ibidem. 15-16,
<d,4
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unele
rnanuscr
is
Man\lscrislll,
ciHnoprofesorul
frElgr[JC'Ite
din YOCile!lvriid
Cu "locul
j
numai
faptul
acesteimănăso dată

sec:ohllui.
,al XVIIf.lea"
scrisular apartine
,,,înc'eputului
acestemal
scrise
aza
următoarei
însernnări
:
,;Eu
am
" 1725,Nocmbrte30":Data'de a11a inscripţieipare
rău
putea fi vorba 'de' ',anul
altfel .cuprmsul
in
111acroliic
şi, in o'rke"caz, nu
lwta mentalitătiiprimei
11

Istorică";
titlul; Ae;lw'l
Republicii

Leipzig,1777,p. 24L

BDD-A1579 © 1966 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 3.235.101.193 (2023-01-09 23:50:20 UTC)

BDD-A1579 © 1966 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 3.235.101.193 (2023-01-09 23:50:20 UTC)

116

cel dintîi "vocabularruso-român"
e dintr-o
jumătateIl secolulu-i,
al XVIII-lea.El este
un ŞtefanIoenovin "luna februarie26,
păstreazăÎn manuscris,sub nr, 3784la Academia
Secheprill care
că. 'pentru perioada
numărul
semnalate
;ţjta:;i's:roomânesti
de QJ se
creşte
pot
formatădin on;linul
o societatede învăţaU,
dar şi boieri pămlnteni,
--"-istorică",
,;'jFapahagiV" C;!I'i!antiIiBagi
anul XXIII/1937,nr.
19. p, 271.
.36Th. Capidan. ari.'cit, p.
'31Ibidem.'
,
.lSC. C Gîuresctl,Jsioda românilor, IIJ,
3YM. Seche,op. eit.; p. 21, nota 2.
Papacostea;Pentaglosaml
lui Necvlaie
1.940,p.,314-322., "
şi:Gh.Nkolăiaşa,Catcrlogui
mdnusarisetoi
'Iom{me.ti,
771.
află In manuscrisele,
JU.,+J\!.q.
ijlllnu.scJ'jsele
.nr, 897-902.
maIlu.crise
ti penllU
i ştiinţifice';
-- F:ilologic!', Htfj2,fase.,
Ioanovici,
şi c:ăr:tararriJ
btaşqveim
Seche
•. op. cît.,
p,16.:
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Această
publicat

dictionare"
Este
eutor
In
Şcolii
date j
\ cehi.
din celdaltt'
Nu trebuieÎllsă
ecestor''etarteritoriiromâneştL'Cuno,sn,ltp
tun, ori TI-auputut l( Imprimate,ori s-au pierdut.
In
se!/is,acelaşt Codrica;.secretar domnescal lui Mihai $uţu v():dd,n
inf'ormeezăCd domnul,a .însărcinetpe marele"logofăt D tria Fotiade Catargiu,
împreunăcu daie,ambo! plătiţi tustreihmaf "din caseta mnească",să traducă
"DicţionarulAcapeflliei,ranceze"59.,A fost probabil .lucrarepărăsită. odată cu
plecareadomnului,dE\',];t,tron, în anul 1821.
Tot:cu prileju'lac€litortulburări,'mai avemşi alte semnalări
leXÎC"pierdute.Dintrco"dizertatic>
pregătitoareladicsignariul rornânesc-Iatînesc-,
dil:,184?",pltli,fa'de Crig,Papadopol,
)um U!:oştinţă.d\.hdoă 1icţjOITare
cllenc-romănestl
Se alcătuiende o soţletat(de barbaţl IllcercatlŞI'IUbItOrI
de bme
<din Tara Românească
') I ins;!din nerorociremanuscriptele,
lor,Sf!pierdUTă
în cea
din urmă răzvrătire
a"ţării51,Decipjerderca 'acestoropere il. avut loc cu ocazia
evenimentelor
din .1.821.
Indlenesc"(de·Bernardinde
'1821],care cuprinde
Saint-Pierre],
tradusdirilb.
rost îl arată Asachl
tipi:irHrite
din
ÎntreIntre
p<lginthe
81..",106,
Uil ({:l(i:::ă(
în prefata
sale
,
'
sfîrşitul'secoluluial XVIIl-lea,
'ca, în "Elenismul'
în România",
îstorice!Jreco-tomâne,
Bucuresti;
209.nota 4.
I, Ştefănescu,op, cit.

!;iiL Bienu,,Nerva Hodoş,
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Probabildin
francez-român"
din cere
publicAun
65 cuvintedin litera "ch", dar nu
arată locul de
Mircea
cercetareunora din
narelepublicate,cum
cele două
dicţionarelor
lui
şi
Laurlun-Messhn,
se cuveneasă
de opera lcxicoqreficăa
lui IordacheColescu,Dicţionarul
deşi cuprindeun numar
de 1Ti file tntolio,11-<} luat
autorul Sehite;tie istosia
texicoqrailet,
De asemenea,trebuiemenţionat;
perioadade' după
român-latin"cuprins in
J)C,CQ,·ROtJ:larlă"
a lUi 1.
p. 222--269,care e urmat de o scrie de dialoguri(p. 270-313).
cuprindec. 2800cuvinte.
.Reamintimcă tot în epoca aceasta mal precis în 1825-- ';-<1publicatşi
abecedarulgreco·rolllânal lui GrigorePleşoianuşi 'GheorgheLibrter,care cuprinde
intre
altele
şi Un
vocabularqreco-român
(paginile9--19).Cuvintelesînt grupatepe
diferite
domenii
55.
In fine, trebuie amintită
cu bucăţt alese
rpZ:LXOV
a lui Dimitrie
care 5·a publicatin trei ediţii Între>anii
W04-'1821'
(în Vienaprima
dona.,iar a treia 1<\Bucureşttîn 182'f)
(are cuprindea"cîteva
univocabulargrceo-român
şi un tretat
grami'ltică",56.
În l/-!gătură
cu aceastăcarte. subliniemşi faptulcă de una din primele
două ediţiiale ei s-a folositPetre Berovtcidin Braşov,le alcătuireaBiicvcuutui
său
pentruşcolile
tipărit la Braşovîn 1824,În pretată.se arată că rnembrii
comunităţiibulgare
Braşovau proiectatsi! se tipăreascăşi un "Mic Icxlcon"
in patru limbi(bulgarii,greacă,veilahă rusă], precumşi o gri'!matlcă
etimoloqica
d acestor4 limbi57.Nu ştim dacă
proiecta fost înfăptuit.
Pentruepoca1825-..-1870,autorulface constatareacă "dupăapariţiaLexicolluJui
bucian",dar mai ales
jumătateasecolului,se constată.o nouă fEpartiţiegeo9raflcăa preocupărilor
: "Munteniaîncepesă concurezein modevident
5i chiar să depăşeascăin
domeniuTransilvania",
Apoi se observăcă Transilvania şi Muntenia"tind sil se specializezefiecare:in anumitetipuri de dirtionare"
,
Din această epocă eu rămas însă
autoruluieforturileIăcute în
Jexic;:ografia
bilin9\!Hca "i in cea lUl1lingvă,
de
profesoriide la 'if'olHedin
Iaşi, din deceniiletrei şi patru ale secoluluitrecut,Pentru Uzulînvăţămîntului,
au
fostalcătuiteatunciproiecte,sau au fost adaptateori elaborateo 'seriede vocubulare.
1)esi acestelucrărin-au fost tipărite,parte din ele s-au păstratin manuscris,
Trebuiescos in evidentăşi faptulcă Epitropiaşcolilordin Moldova,condusade
mitropolitulVenăamm;
luind în dezbatereafisul domnescdin 2 noiembrie1836,în
legătură cu dezvoltareainvăţămîntului,a hotărît la 16 martie 1837,intre altele,
alcătutrea "unei comlsiunipentru compunerea,traducereaşi revizuirea cărţilor
didactice,I)i aţcatuiteaunui di.ctiollar.
românesc,pentru care s-a deci::.cumpănuen
lexicollulbli·
manuscris'alcătuit ele răposatul'consiiierIun Buda! Deleanu" A,est
!l111l1
tlscris, "împreunăcu lexiconulalcătuitde căire eaminanHCostinVeisQ",
şi cu materialullexicaliidunat"din gura poporuluiromanesc",cît şi ,din
sau
dresurivechi",urma să stea Icibaza nouluidicţionar.Pentruevitareaneol09isml"Jor
.e propuneacrearea de cuvinte'noi cu ajutorullexiculuilatin. Se recomandaîn,;iî,
in rezolvan:Cl
acestei
problell1H,
Dir€ctia.
şcoalelor
din'
să dcocamdatii,
se punii tlf,
acord
cu Direcţin
şcoalelor
,dincaTarn
RomImC'ască"
38,
NuMoldova,
(Unoilştem,
Gh.
15LUf!Cd,
n, 1933,nr. 4, p. 59--60,nr. 5
,,4L Bii'mu
89, ras, 851.
5"1. BaUt!,
şi N, '118nescu,
Un !lascăI
ist., XXXVU,p, jO:)-'.jtl'O,
Cir, Pleşoianul,"Analele
1909,p,
56C. Litzica,
lIr. 110, D(o
IV 311--314.
51fOllBizmul
şi
,e C. 1, Andreesctl,
ldşi,
p. 34, 35.
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Dintremcercările pentru
vom aminti,în ordine
cuvintelatineşti,
e
la "Gimnazia'vasilLaJ'lă"",
?)
3
t
18.'36,
Într-un'caiet în 80,
anumiti.'domenii.Poate'cădin vocabularele
căla servit cip
îi\ dialogurile
a Il[-B,183461.
Plesoianu
"D(;\ protesorutde
lînga Academie
62,au
în menuscrisdouă
şi o gramaticălatini!,
"VU"""în
Una
E poartă
un manuscris
(JuI!jL!;;;X;;g;:::i laffno-lo{1Wnmn".
alelul D. Stoica
titlul:
introducere,
autorulSP\1uc
că "acest
foarte acomodatin toate privirile
pe care' le-au aplicatCristianGoftlob
elementare,
:latine"64,
' ,
.vocabuler
compiltltie
opera tUi
65.In prefaţă,autorulspune
din cei mai buni at\tori
89 coale şi 7/8,
(în
cu
[sic, ediţie1.a 11.11
Adam
_seamădupă Im. loh. Gtch,
Scheller,
şi profesorde,latină în Gothingen,tipărit
la ViPfUI tipografialui 13.Ph, Bauer AntonStrausz.:18.06".
D. Stoicail inceputlucrareaîn momentulcînd Şi-iidat seama de lipsa şi de
qr,eutateaelevilorin alcătuireatcmclor.scolere,Cu ac€astfr
i.l îiŢlutsă arate
pe ('<1H;
el
în alcătuirealucrării.Se
el a aVlltla început
intenţiesă
în
limbi
latina clasică medievală,
i
A
însa
de timp,
şi pentriJ
trebuiaterminata CIdată
'autorulavea credinta
lueHu:ease Vi. tipări de
,-' 'dacă vor fl
la
opărîndln mai multe
totuşi seama,că Iucrarea .
putea să nil corespundăcerintelor
el recomandă.pentru cpj mai
studiu, opera de proportiiCI
\l'.,."" Fevortnus.
l
Operelescrisede dînsulşi
in clomăşi numai
acelea.dinele care urmau "se
lucra, dupa 'Pl]ti!ltă,
mai perfect".
.
După cele cuprinseîn foaia de tltlu, dicţionarulpropriu-zisar fi fost lucral
"din 2fl noiembrie1843
la lfl februarie1844",Prefata este Însă datată din
,,[aşi,4 iunie 1849".
extinderea
opere 720
în 80,cu un
cunrinsde circa !O000de cuvintecheie, este exclusca ea
terminată
'mdi.puţinciptrei
! Mai
admitemcă Iucreread
redactata
perioadăde fi
adică
pînă în februarie1849,şi că
il fost scrisăluaj tîrziu şi
el iunie 184f!,
.
Acest CostinVcise :oe
preocupăribeletristice.Se păstra
mai
un
.;.J[ intiftlat·Ţ:ibIOl11.
CI. Xenopol-Erbtoeanu.
Serbarea
,colarâ de la laşi. p.
la
Vasiiiană,isl
60EnacheHalunqa,care
facu"e studiile !a Şcoa'lil
, (A
Xenopcl,IslâfÎa
învăţămîntului,
p, 311,
f1omânilol', laşi, 1893,'
61
Statului
/Illdrecscu,op, cit"
6;;Xeuopol Erbi'cean<J,
BibJjotecaCentralădin
Ibidem,ms, IV, 4'1,
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uler unil!llfjv,trebuie amintit şi dicţionarul"eti
,din famîli:qPavlovici,Se pare orrqinarădin
îneep{oŢe
de prin 1832,profesorla scoaleleincepăde trei.1unl,pentru'pregătireadîdactlcăil canrllGinma:du(Academia1ihăîl(ană167.Dar în 1842,
şi directoral şcoliipublicedin Botoşani
Da,
cunosc,din actlvitatpalui Paulini,cîtc';(l opere didactice.
dat la tipar'Gramatica.latinăpentruromânişi Geograiialumii
adft\lgri şi· completări,"înt: Gramaticarpmâno,latină(sintaxa),.publlcată
la 1
Gramaticaromâna-IaUnă
(etimologia),
în acelaşian şi loc.
In
tură
k:idcograficăa lui V. Paulini se cunoaşteun "Apel
generalcătre toţi
pentrucll1egcren
de cuvinteIn scopulformăriiUnuidlc!ionar etimologîcrernăn",Apoi, 'in acelaşi scop, înciî două grupe de manuscrise:
"CuvinteCl10se profesorulV; Paulini"şi "Caietelede cuvinteclasat<:după ordine
aHabetică''6;După datele aflate în manuscrisultrecut Ia AcademiaRepublicii
SocialisteRomânie;se vede că şi lucrsrealui arătnasnetermluată.
.
În ccn:l'!tărilsale cu privirela lilba; literat'elraşi culturaitalit;nă,1. HcliadeRădulescune-il <;latcîteva "tudiifoarte temelnice importanteca, Paralelismîntre
limba românăşi italiana,tipărit în ,,,Curierulde' ambe·sexe".fII,.(1840-1842)etc.
La studiul.amintitaici, autorul anexat 'material documentarill "paralelismului"
un ,..vocabularromâll'-ita1iarJi'
circa 3000 cuvinte,grupate în două
capitole.ImpreuI!ăel! studiul,e Q
comparativi'l
Bcrioasăasupra limbilor
celor două,popoare.Vocabularul
de pagini,iar studiul şi notele'33' de
pagini70. '
, De asemenea,credem nu e de prisossă amtntim
un.scurtdar,interesant
"vocabularitalian"român", numai80 de cuvinte,anexat de L Heliade-Rădulescu
la traducereaMcutăde .el poeziei'epice italiene,GeFU${lleme
liberala. Şi' acesta
a fost publicatîn "Curierul"citat;vol..V (1844--184S,p.'
225-229)71.
Despredictionarul.său "purist"'va fi vorba mal,departe.
Adăuglll, în sfîrşit,la acest capitolal bilingvismului epoca 1826--1870,
acel
Vocabularis/Tiana-român,
operă a lui Ion Maiorescu.anexat la al său Itinerar in
Istria, din vara,anului 1851'.a cărUipublicares-a !ă(ut 'întîi în revista "Convorbirj
litetare':,între' anii 186a-:-1874,
precumşi in volumseparat,la Bucureşti,în 1874.
Este şi aceasta.o contribuţieesenţialăla studiul diall?deJorromânede peste gri!,
nitele vechiiDa;ciL
.
SubcpitQlul LexicografiauniJiIlgvă,MirceaSeche'-prezintă,discută şi anali'i,eaz-ăo serie 'de dlei-ionarecu caracter specific,apărute intre alIii 1826·.-1870
şi
anulI1e:dicţio generale,endclbpedice,puriste,dicţionarede sinonime,de omonime,de
e, de rime, dicionaruIgrotescşi
argou.Subliniemcompetinta
cu care anto I1!llizează
Condicalimbiiromâneşti IordacJ;eGoJescl1,'
dictionarul
lui I. Costinesco,şi.cel al lui· TImoteiCipariuetc.
care
le
socotim
neCf!sare,
Venimşi aiCi cu
adugiri şi rectificări,
ului 1. D. N.egulici",
menCu privirela "dicţionarulromânescal filologuluişi
din "Curierulromânesc"
ionăIUcă,lunarea a fost publicatăîntîi in cîteva.uu
6Ii;\, Gorovei;MO!logIalia
oraşuluiBf)t(),aiti,
19'26,p. 85, nr. 24. Dar N. Io.rga,
Istoria literaturiiromâne,secolulal XIX-lea,voI. I,Bucurcşti, 1907,,p. 175;crede
că e' originară''din Focşani(un Paţ7lovici.
ră,;l:)ot"y,al
î.laliencştePaulini),
67C. L !\ndreescu,op. cit., p. 46, 75.'
.
68N:I'Orga;
cit., A: Goroveî,op. cit: Bl{letinui"I Neculce"fasc. VI',
1927, 221.'
1. BinDu, Nicop.
, '''HU.rLoate,vezi Xcnopol-Erbiceanu,
op.
Catalogul.'" rn, p. 81.
Opere, Bucureşti 1943,
Republicatde D. Pooovi<:i,I.Heliade RdduJeflcu,
voI. II, p. 245318,
71D. Popovici,op. cit., p. 61--tH9 :i
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NOTEŞI
indicii

univeIIlllede la
p.

BDD-A1579 © 1966 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 3.235.101.193 (2023-01-09 23:50:20 UTC)

NOTE.
ŞI DOCUJ'IlENTE
urmăreescaun
cu caracter
şi arhive. Nu o
lUcldifice
unele concluzii
foarte
adus de
il fi dat o
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