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LA CERCETAREA LEXICULUI LIMBII ROMANE
CARMEN-GABRIELA
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Vocabularullimbii române, mai ales sub aspectul etimologieicuvintelor,a
suscitat,în secolulal XIX-lea, numeroasediscuţii,ale căror concluziise înscriau fie
în extremapuristă, care admiteaîn românăca elementeproprii şi suficientenumai
cuvintelede originelatină, fie în cealaltăextremă,în fond,generatoareacelei dintâi,
susţinutămai ales de lingviştiistrăini care, făcând abstracţie de ponderea mare a
elementuluilatinesc, considerauromâna un complexeterogen de unităţi lexicale,
supraestimândrolul elementuluislav, în special.Timotei Cipariu nu s-a Înscris în
niciunadin direcţiileamintite,menţinându-se,în general, pe linia obiectivităţiişi a
realismului1.
1. Cipariu susţine că româna este incontestabilo limbă romanică, acest fapt
deeurgândnu numai din structuramorfologică,adică din "forma" sa, cât din "acea
materie a cuvintelor carea se află de aceeaşi origine cu forma"!(A, 407f
Elementelelatineştidin limba română"cu atât mai mare valoarecauti\!# aibă întru
a defini natura acestei limbe, cu cât ele esprim cele mai de întâj elemente ale
oricăreilimbe, şi multe sânt cari în alte limbe romanenu se mai află" (ibidem).El
respinge statisticile neştiinţifice,fondate pe premise false şi cu r;ezultateeronate,
ale unor lingviştistrăini, precum Fr. J. Sulzer,I. C. Eder, Fr. Miklosich,R. Rosler,
J. C. Schuller,L Hinkulov şi alţii, statisticiîn care ponderea elementuluilatin era
subevaluată,uneoripână la liS (1aSulzerşi Eder, de pildă) (P, 106-107).Preluând
opinia lui Heliade Rădulescu,prezentă şi în scrierile lui E. Murgu, în legătură cu
structura lexicală a românei,învăţatul de la Blaj considera că "În limba noastră,
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precum în oricare alta, sânt unele cuvinte ce fac însuşi scheletul, altele numai
umplutura şi prin urmare cele dintâi singure se ţin de fiinţa limbei şi orice este cu
dânsele potrivit; iară celelalte,ca o îmbrăcămintefrumoasă sau urâtă, după gustul
croitoruluisau a stăpânuluiporuncitoriu"("Foaialiterară",nr. 14, p. 106).
În legătură cu elementele dacice din română, Cipariu manifestă rezerve
izvorâtedin imposibilitateadovediriioriginiilor certe: "Adevăratcă multe cuvinte
se află astăzi în limba româneascăa căror origine,nici din limba latină sau din cele
romane, nici din altă oricare limbă nu s-au putut deduce şi adeveri.Noi nu avem
nemică contra dacă cinevale-ar putea adeverică sânt dacice; iar dacă cinevanumai
din conjectură le-ar declara de dacice, sântem nevoiţi a declara şi din parte-ne că
acestei conjecturinu putem recunoaştemai multă valoare decât poate avea oricare
conjectură,adecă nulă" (ms. rom. 347, f. 16r-16v).Totuşi, Cipariupresupunecă din
acele timpuri se vor fi putut moştenicâteva "numiri" (= toponime).Între altele, el
apropienumelerâului Someşde numelezeuluiZamolxis.Ca sigur dacicesocoteşte
a fi numele râurilor Prut, Argeş, Olt şi Ampoi(A, 430-431)3 Conservareaacestor
toponime străvechi În limba română constituie, pentru Cipariu, un argument
esenţialîn dovedireacontinuităţiineîntreruptea poporuluiromânla nordulDunării:
"Cine a conservat aceste numiri atât de vechie în decursul atâtor sede, nu de la
Herodot până la noi, ci de la Aurelian până la Tuhutum?" (ibidem, 431) - se
Întreabălingvistul-, iar răspunsulvine imediat:populaţiaromanăşi romanizatăde
la nordul Dunării(ibidem).Dintrenumelecomune,singurdava "cetate",adăugatla
unele nume topice, precum Docidava, Petrodava etc., i se pare a fi de origine
dacică.
În structuralexicalăa româneiprimul şi cel mai Însemnatstrat îl formează,în
mod firesc, elementelelatineşti. Cipariuconstatacă acestea reprezintă,în general,
cuvinte concrete,adică desemnează,în majoritatealor, realităţi fizice (A, 407). În
acelaşitimp, el sesizeazăfaptulcă anumitecuvintede originelatină "schimbatedupă
forme străine"au intrat în românăşi mai târziu,îndeobşteîn Transilvania,din stilul
latinizantunguresc(ibidem,408).
Lui Cipariu i-au reţinut atenţia,în special,cuvinteleatestateîn textele vechi
româneştipe care,fiindcădispăruserădinlimbă,el preconizasă le readucăîn actualitate
(ex.meserşi familiasa: mesereare,meseresc,mererez,meserătateş.a.)(P,3-4).
În lucrările sale lingvistice, tipărite sau rămase în manuscris, se află
numeroasediscuţii etimologice,dezvoltărilesemanticeale cuvintelorocupând,de
regulă, un plan secundar. Mioara Avram estima un corpus de peste o mie de
cuvinte româneştiale căror etimologii"fie că au fost chiar propusede el [Cipariu)
pentru prima oară, fie că au fost numai acceptatedin lucrări anterioare(în primul
rând din Lexiconulde la Buda, supus unui sever examencritic" (op. cit., p. XX).
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Multedin propunerileetimologiceprivind,cu puţine excepţii,cuvintelede origine
latinăîşi dovedescveridicitatea,altelereprezintăşi astăzi ipotezeplauzibile:abia <
*ad vix (A, 109),acătare < ad + que . tale (G 1, 260),adânc < aduncus (E, 20, G
1,46), afară < ad foras (E, 8), ager < agilis (AL, 59, G II, 344),aiurea <:aliubi şi
aliorsum(G 1,364),ajutor< adiutorium(G 1,62),albie < alveus(E, 39),altar < altare
(P, 360,G 1,24),altminteri< alia mente(G 1,240),alun < avellanum(E, 10,G 1,24),
an < annus (G 1, 18), apăr < apparo, -are (G 1, 33), apuc < occupo, -are
(E, 73, G I, 132),aramă < aeramen (P, 388, G 1,50), arici < ericius (= erinaceusş
(G 1, 127),ascund <:abscondo,-ere (G 1, 43), astup < astipo şi obstipo(stuppa) (E,
20, G 1,46), asupra < ad superare (G 1,355),aşa < ac sic (A, 109),aştern < asterno,
-ere (G 1, 107),aţă < acia (G 1, 117),auă < uva (G 1, 220), avea < habeo, -ere (E,
38), azi < hacdie (G 1, 113),bătrân < betranus (= veteranusş (P, 359, G 1, 18),
berbece < vervex(G 1, 75), beşică -: vesica (E, 38), biserică < basilica (G 1, 33),
botez <baptizo, -are (P, 95), burete < boletus (E, 119, G 1, 215) buric < umbilicus
(G1, 127),cal < caballus(G 1,97, 128),cald <:caldus(= calidusi(E, 52, G 1,95),cam
< quam (G I, 128),care < qualis(G 1,264),carne < carnem(P, 31), că < quod (G 1,
44),călcâi < calcaneum(G 1, 18),cărunt< canutus(G 1,91),cheag < coagulum(G 1,
131),cheie < clavis (E, 9), chem< clamo,-are (G I, 99), ciur < cribrum (G 1, 132),
câine < canis (G 1, 18),când < quando (G 1, 18), cât < quantus (G 1, 18), corastră
< colostrum(= colastraş (P, 389), cot < cubitus (G, 13), creier < cerebrum (G 1,
132),cucută < cicuta (G 1, 46), curechi < coliclus (==caulicusş (E, 18), cutare <
eccumtalis (G 1,260), cuvânt < conventus(E, 11),dator < debitorius(G A"26, 82),
desculţ < discalceo (E, 10),destul < de + sătul (G 1, 127),dor < dolus «(] I, 135),
drept < directus (P, 201),fecior < fetiolus (E, 36),fântână < fontancl (P, 260),
flămând < foame « fames) (G 1, 127),frânghie < fimbria (G 1, 132!),!rământ<
fermento (G 1, 132),fornică < formica (P, 46), gaură <.caula (G 1, 117),gheaţă <
glacie (G 1,99, 120),gât> guttura (G I, 13,45), gutui < cotoniumşi cydonium(G
1, 113),ie < linea (G 1, 90), iepure < lepore (G 1, 98, 142), iert < liberto, -are (P,
341, E 39,50), im < limus (G II, 338), inel < anellus (E, 9), încalţ < incalceo,-are
(CG, 96), încep < incipio, -ere (G 1, 90), îndărăt < in de retro (G 1, 78, A 347),
înger < angelus (G 1, 18),îngust < angustus(G 1, 18),însor < uxoror, - are (E, 72,
G 1,45), întreb < interrogo,-are (G I, 127),jos < deorsum(E, 35),jude <judex (G
1, 29),judec < judico, -are (G 1, 29),jur < gyrus (E, 67, G 1, 145),la lavo, -are
(G 1, 314), laţ < laqueus (G 1, 2(2), lemn < lignum (E, 86), lână < lana (G 1, 18),
lua < levare (E, 41), lume şi lumină < lumen,luminis,-e (G 1, 217), luntre < linter
(E, 15), mănunchi < manunclus(= manunculus)(G 1, 47), mărunt < minutus(P,
390), merg < migro, -are şi pergo, -are (G 1, 86), meseI'< miser (P, 3, G 1, 211),
mierlă < merula (G 1, 48), mijloc < medius locus (E, 51, G I, 95), minciună <
menti(ti)onem(P, 96), mormânt< monumentum(E, 11), nalbă < ma/va (G 1, 75),
nea < nix, nive (E, 41), neg < naevus,-vulus(E, 66), negură < nebula (E, 66),nor
< nubes (P, 391), oaspe < hospes (P, 273), ospăţ < hospitium(P, 273, G 1, 202),
păgân < paganus (G 1, 18), păreasemi < quadragesima (G 1, 77), păşune <
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pastione (G 1, 13),pepene <pepo, -one (E, 119,G 1,215),peste < per supper (AL,
11), pântece < pantex (E, 10, G 1, 23), pururea < porro (G 1, ]27), rătăcesc <
erraticus (G 1, 127),râu < rivus (P, 391), roib < rubeus (E, 12),salcie < salice (P,
391),sbier < [ex) + belo, -are (A, 82), scânteie< scintilla (G 1,116), scurt < curtus
(G 1, 127),soc < sabucus (= sambucus)(G 1, 129),stea < stella (O I, 129),subţire
< subtile (G 1, 128),suflu < sufflo,-are (G 1,128), tăciune < titione (G 1,31), uit <
oblito, -are (P, 165, G 1, 34), umblu < amblo (= ambulo,
-areţ (G 1, 18), umflu < inflo, -are (E, 80), unchi < avunculus (E, 18), unghi <
angulus (E, 10), unghie< ungula (G 1, 99), ureche < oricula (= auriculaş (G I, 47),
veşmânt< vestimentu(G 1, 13),viaţă < 'viu+ -eaţă sau vivacem(G 1, 22), vitreg <
vitricus (G 1, 30) şi multe altele. În dicţionarul etimologic al lui Ciorănescu
tDiccionario etimologicorumano, Laguna, 1958-1961)4sunt recunoscuteca fiind
descoperirilelui Cipariupuţine etimologii:abia < *ad vix (A, 109),ager < agilis
(AL, 59, G II, 344), ajutor < adiutorium(G 1, 62), altminteri < alia mente (G 1,
240), aşa < ac sic (A, 109),aşterne < astemere (G 1, 107),azi < hac die > hodie
(G 1, 113), cam < quam (G 1, 128),că < quod (G 1, 44), călcâi < calcaneum(G 1,
18), care < qualis (G I, 264), cărunt < canutus (G 1, 91), curechi < cauliculus(E,
19),cutare eccumtalis (G 1,260), dator < debitor (G 1, 82), îndărăt < in de retro
(G 1, 78, A, 347), însura < uxorari (E, 72), mijloc < medius 'OCZiS
(G 1, 95),
minciună mentitionem> mentionem(P, 96),peste < per super (AL, 11),vitreg <
vitricus (G 1, 30), uita < oblitare (= obblitare) (E, 72, P, 165, G 1, 34), zbiera <
belare (A, 82) şi altele.Celemai multeetimoanepot fi socotite,dupămodulcum sunt
prezentateîn acest dicţionar diferitele ipoteze etimologiceformulateîn timp, ca
descopeririale lui Philippide,Tiktin, Candrea,Puşcariu,Mussafia,Meyer-Lubkeşi
alţii5. În realitate,multeetimologiiaparînainteaacestorala Cipariuşi la înaintaşiilui.
Al doilea strat l-ar reprezenta,după Cipariu,elementulgrecesc. Cuvintelede
origine greacă au intrat În română în două perioade diferite, de aceea ele sunt
clasificate de el în: a) "cuvinte vechi, uzitate pretutindenea"(drum [Spouoc]6,
mustaţă [llD(r[], spuză [on6otov])care "se trag din timpurilevechilorromani, şi
aşa au dreptul cetăţenescca şi toate cuvintelegreceşti ce au intrat În limba latină"
(ms. rom. 347, f. 19V),la care adaugăpe mic < J.llKp6şi lltKK6 (E, 128,G 1,226),
martor < jHXP'tUP
(G 1, 145), mărturie < J.lCW"Cupl<l
(E, 82, G 1, ]45), proaspăt <
np6crq><l'to
(E, 43, G 1, 84) etc., şi b) cuvintenoi, intrate "prin comunicaţiuneacu
grecii din provinciile de dincoaceşi dincolode Dunăre" (agonisesc,folos, prisos)
(A, 408), ca şi har (E, 44, G 1, 80). Cuvintelegreceşti din epoca fanariotă"cu atât
4 Amfolosittraducerea
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etimologic
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mai puţin se pot considera a se ţine de corpul limbii române", cu cât ele nu au
pătrunsîn limba poporului,ci erau doar în uzul unor persoanebilingve sau ţineau
de modă în limbajul protipendadei.Alte câteva cuvinte greceşti au pătruns prin
uzul bisericesc:nafură, mătanie,liturghil (A, 408-409).
Influenţeislave îi este recunoscutrolul "copiosîn rnaterialullimbeiromâneşti,
Însă prea puţin din partea formală [gramaticală]"(ms. rom. 347, f. 1T). Cipariu
menţioneazăcă introducerealimbiislavoneîn biserică,şcoalăşi cancelariidomneşti,
vecinătateaşi uneoriconlocuireacu popoareleslave,ca şi adoptareade către români
a alfabetuluichirilicau avut drept consecinţăpătrundereaîn lexicullimbii românea
numeroşitermenide origine slavă. Atitudineapuristăa învăţatuluitransilvăneanse
manifestă,mai ales, În legătură cu această influenţă,cu atât mai mult cu cât era
conştientde pondereaşi vigoareaei: "Încă va trecemultăapă pe Dunărepână ce vom
curăţitoţi şi cu totul [limbaromână]de aceştiscai slavoneşti"(ms. rom. 347, f 19j.
Cipariudistingeîn cadrul elementelorslave două categorii:bisericeştişi bulgăreşti.
Cuvinteledin prima serie au o răspândirerestrânsă, deoarece"numai Întru înţeles
bisericescsânt cunoscute"(A, 409), "poporulnici [nu]le înţelege,nici nu le-a folosit
niceodată"(P, 260). Cele bulgăreşti"au intrat în uz prin îndelungaconvieţuirede
secli în Bulgaria şi Serbia", ca şi în Dacia, mai ales, şi s-au fixat în vocabularul
românesc:slavă, război (A, 409), oţet, osie (G 1,24), sufixul-nic, cu care s-au creat
apoi derivate de la cuvinte de origine latină, precum amarnic, datornic,făţarnic,
statornicetc. (P, 274).
Savantul ardelean nu pierde din vedere nici anumite cuvinte româneşti
comune eu albaneza. Unele dintre ele sunt în ambele limbi de origine' latină,
transformate conform legilor fonetice specifice limbilor respective, iqtre care
Cipariucitează pe buză - basium, bucur pulcher (A, 409). El precizeazăcă din
limba albaneză au pătruns îndeosebi în dialectele sudice numeroşi teImeni (ms
rom. 347, f. 19V).
•
Cuvintelede origine maghiară au fost răspânditemai ales în Transilvania,
dar - observaCipariu- multe dintre ele au acum o circulaţiemai largă, reuşind să
transfereîn vocabularulpasiv unele elementede origine latină. Astfel,făgăduiesc,
tăgăduiesc au luat locul cuvintelorjuruiesc sau lepăd (P, 271-272). Tot astfel:
belşug, gând, neam, viteaz,strajă', sălaş, heleşteu,furtişag, meşteşug,prieteşug,
vicleşug(unele din acestea formate pe terenul limbii române cu sufixe de origine
maghiară)"şi alte multe câte toate ce au mai intrat în sântelebesereceşi în sântele
cărţi" (P, 271) au înlocuit mai vechile cuget, ginte, limbă,priveghi, ospăţ etc. (P,
273). Dintre acestea, Cipariu precizează că unele sunt creaţii româneşti după
modelul unor cuvinte maghiare. Aşa "în loc de furtişag ..., din acăţătura silabei
-şag, ung. sag, se vede numaidecâtcă româniimai întâi au zisfurtu lat.fortum, din
care apoi au formatfurtiş, ca cruciş, morţiş, şi în urmăfurtişag sau de-a dreptul,
7Acestecuvinte
auintratînromână
prinfilierăslavă.
RAtâtviteaz,câtşistrajăsuntdeorigineslavă.
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acăţând acea silabă din aplecăciuneade a unguri, cum se tâmplă şi cu făţarnic,
statornic, datornic, amarnic etc., adăugând de prisos terminaţiuneaslovenească
adiectivale-nic,când era destula zice,cums-a zis maiîntâi;fă,tariu,stătoriu"(P, 274).
Pe de altă parte, Cipariu se îndoieşte că s-ar fi păstrat în română elementehunice
sau avarice(A, 409).
Cipariu, asemenea multor lingvişti din epoca sa, crede că în limba română
s-au păstrat unele elemente lexicalegotice (ms. rom. 347, f. 17l Însă dată fiind
vechimeamare a acestora şi asemănarealor cu alte elementestrăvechi(slave), este
greu de stabilit originea lor certă (A, 409). Influenţagermană s-a manifestatmai
ales în Ardealîn urma convieţuiriiromânilorcu saşii (A, 409, ms. rom. 347, f. 17r).
Cu greu se poate face Însă o delimitareÎntre cele două influenţegermanice:"Noi
nu negăm că se află multe cuvinte în limba româneascăde origine germană, însă,
nu sântem în stare de a decide daca acele le avem de la goţi ori de la saşi" (ms.
rom. 347, f. 17rt
Învăţatul blăjean se referă şi la cuvintele turceşti pătrunse în Principatele
Româneîn perioada dominaţieiotomane:năframă, divan (ms. rom. 347, f. 19) El
constată că mai numeroase sunt cuvintele de origineturcă în dialectele din sudul
Dunării(A, 409).
Mioara Avram'" a remarcat şi faptul că Cipariu "recurgea la etimologii
multiple,înţelese fie drept contaminăriale unor etimoanedin aceeaşi limbă-sursă
[ex.:cât < lat. quantumşi quot (G 1,40),gutui < lat. cotoniumşi cydonium(E, 48, 63,
G 1, 113)1,fie drept influenţeadăugate(vezi «Formaoltariu şi oţet, lat. altare şi
acetum, e după slovenie.. Forma osie, lat. axis, încă poate fi după slovenie»11
G 1,24)";(cf. E, 10).
2. Autoritate ştiinţifică recunoscutăîn lumea cărturărească din secolul al
XIX-lea, Cipariu a fost solicitat să colaboreze la realizarea primului dicţionar
tezaur al limbii române ce urma să se alcătuiascăsub egida Academiei,el fiind
Însărcinat"cu citirea cărţilor dinaintede 1720şi scoatereadin ele a cuvintelorsau
accepţiunilorde cuvinte, cum şi a formelorce nu se află În dicţionarelepublicate
până astăzi" (ASA, 1. 1, 1869, p. 116). Iniţial, lingvistul blăjean a acceptat
propunerea, promiţând că. va pune la dispoziţia Înaltului for un bogat fişier
excerptatdin scrierilevechi româneşti,mai mult chiar,un material,În cea mai mare
parte redactat definitiv.În raportul pe anul 1869,comisiaDicţionaruluianunţa că
lingvistul de la Blaj "are să fie rugat şi mai departe a trimite colecţiuneasa de
vorbe din vechile cărţi româneşti,îndată ce ea va fi terminată,de care colecţiune,
9Dificultatea
cronologizării
împrumuturilor
săseştiîn limbaromână
a fostrelevatăşiÎnzilele
noastrede V.Arvinte,
Criteriidedeterminare
a imprumuturilor
săseştialelimbiiromâne,
în ALIL,
XVI,1965,p.97-103,şiRaporturile
lingvistice
germano-române,
înALIL,XIX,1968,p. 13-27.
10Veziop.cit.,p.XXII.
Il Esteposibilca,în asemenea
contexte,
cuvintele
latineşti
invocate
de Cipariusă reprezinte
numaiechivalentul
latinalcuvintelor
româneşti
discutate,
şinuetimonul
acestora.

:b

7

CERCETAREA
LEXICULUI
LIMBIIROMÂNE

81

comisia n-are îndoială că va fi bine folosită la redigerea Dicţionarului"(ibidem,
p. 265). Câteva luni mai târziu, savantulardeleananunţa Academiacă a terminat
culegereapromisă (ibidem,p. 268). Între manuscriselerămase de la Cipariuse află
şi o scrisoare din 27 octombrie 1872, semnatăde N. Kretzulescu,prin care forul
academicsolicita lingvistuluiardeleansă estimezedata la care va termina lucrarea
cu care fuseseînsărcinat':'.Din motiverămasenecunoscute,contribuţialui Timotei
Cipariun-a putut fi valorificatăla redactareadicţionaruluiacademic;ea nu a apărut
... 111
dependent de acesta13.
mCI
Cert este faptul că Cipariu a intenţionatsă redacteze un dicţionar istoriccomparativ şi etimologic al limbii române, pe principii diferite de acelea ale
Academiei, care să cuprindă "tot cât va fi cu putinţă autoriului din partea
etimologieişi a Iimbei" (A, 84). Realizareaacestuia a fost mereu amânată, astfel
că, aşa cum el însuşi mărturiseşte,.xlicţionariulpromis şi amintitaci a rămas numai
în proiect, din cauze ce nu se pot enumeraaici" (ibidem). Din atitudinea faţă de
Dicţionarul limbii române realizat de A. T. Laurian şi I. C. Massim, ca şi din
manuscriselerămase de la Cipariu, care reprezintăîncercări de redactare a unor
cuvinte (cel mai important dintre ele fiind ms. rom. 586),'se poate desprinde,în
linii foarte generale,concepţiasa lexicografică.Conştientde varietatea,sub aspect
etimologic, a lexicului românesc, lingvistul ardelean are o atitudine puristă în
legăturăcu alcătuireadicţionarului.Această atitudine,cum s-a putut vedea, nu se
manifestă în gramatică, al cărei obiect îl reprezintă structura ("fonna") limbii
române, care este exclusiv romanică.şi faţă de care nu se impunea o selectare a
faptelor, ca în cazul vocabularului.Elementul latin constituie singurşl element
"naţional" şi stabil al limbii, în concepţia lui Cipariu, iar cel străit!, rară a fi
nesocotitîn întregime,este considerata fi numai accidentalşi perisabil' De aceea i
se părea nefiresc ca Într-o lucrare lexicograficăromânească să stea alături de
elementele latineşti originare, majoritareşi specifice, cuvintele intrate cu ocazia
unor circumstanţeoarecare, din limbile popoarelor cu care am venit în contact.
"N-am fost necicând... de asemenea părere, nu sâm, nece voi fi neceodată. Şi
rn-am dechiarat francamenteîn sânul Comisiuniilexicograficela care şi eu avui
onoare a fi membru, că la un atare depozitaral limbei naţiunali, care să cuprindă
toate gunoaiele slavice, tartarice, mongoliceetc. nu voi coopera neceodată şi că
mai bucuros mi-aş tăia degetele decât să-mi apun numele la un atare tezaur de
cărbuni" (A, 188). Dar Cipariu se situa pe o poziţie diferită şi de aceea a lui
Laurianşi Massim14,care au neglijat multecuvinte vechi de origine latină, atestate
12.Delegaţiunea,
înconformitatea
condusului
Societăţii,
vărogsăbinevoiţi
a informa,
pecât
posibil,
la ce epocăcredeţia terminalucrarea
dinDicţionariu
şi Glosariu
cucareaţifostînsărcinat"
(111S.
l1T.
193).
13VeziMirceaSeche,Schiţăde istoriea lexicografiei
române,voI.I, Bucureşti,
Editura
Ştiinţifică,
]966,p. 76.
14MirceaSeche,op.cit.,p. 131-180,
a arătattoatemeritele
acestuidicţionar,
vezişi Katalin
Dumitraşcu,
August
Treboniu
Laurian.
Opera
lingvistică,
Craiova,
Editura
Universitaria,
2002,
p.129-142.
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în textele româneştidin secoleleal XVI-leaşi al XVII-lea,introducând,în schimb,
numeroşi termeni neologici, cu etimon latin, cu intenţia de a-i fixa în limba
română. "Până acum, pre cât ştiu eu, dicţionarelese compuneaudin cele ce esist,
vechi sau nouă... Ei vor ca cuvintelece ne lipsesc să se creeze chiar Întru însuşi
dicţionariul"(A, 190). Învăţatultransilvănean,conştientde necesitateairnbogăţirii
lexiculuiromânesc cu neologisme,acceptătotuşi mare parte din termenii propuşi
de autorii DicţionaruluiAcademiei:"Noi însă credemşi sperămcă multe din acele
vorbe se vor adoptain limba românească,precumunele, mare parte, s-au adoptatin
scrierileliteraţilornoştri" (A, 787).
Printre manuscrisele rămase de la T. Cipariu se află şi unele care vădesc
preocuparealui pentru alcătuirea unui dicţionar. Manuscrisul58615,semnalat de
N. Comşa", descris şi analizat de Pia Gradea", reprezintă,de fapt, un exemplaral
Lexiconuluibudan, compactatîn trei volume,care, pe foile netipăriteintercalateîn
el, conţine adnotări manuscrise, uneori foarte ample. Pia Gradea atribuie
însemnărilefăcute şi altor trei persoane,în afară de Cipariu,ceea ce o determinăsă
creadă că Dictionarul istoric comparativşi etimologicpromis de lingvistul din
Blaj, care urma să se finalizezepornindu-sede la această lucrare, "trebuia să fie,
cel puţin pentru adunarea materialului,întocmită în colaborare" (p. 314). Este
foarte probabilă constatarea Piei Gradea, anume că Cipariu va fi lucrat la acest
proiect în două etape: început în 1827-1828şi apoi abandonat,a fost reluat după
1853, sub impulsulapariţiei dicţionaruluilui Fr. Diez. Comşa aprecia că notele în
discuţie au fost scrise în jurul anului 1850. Comparareagrafiilor adnotărilordin
exemplarulLexiconuluide la Buda cu grafiile manuscriselorciparienedatind din
perioadediferite de timp, conduceÎnsă la ideeacă scrisulînsemnărilordin ms. rom.
586 aparţine lui Cipariu, şi nu şi altor "trei mâini", doar că sunt scrise la vârste
diferite.Invocareaa două tipuri de ortografiinu pare relevantă;se ştie că în tinereţe
Cipariuscria cu alfabetulchirilic;abia după 1840a utilizat scriereaetimologicăcu
alfabet latin. S-ar putea admite că numai foarte puţine note, tăiate ulterior cu o
linie, au aparţinutaltei persoane.
T. Cipariu a eliminat din textul budan cuvintele care desemnau persoane,
oraşe, ţări, unele neologismeneromanice(abladă, arestantş, dar a completatlista
termenilorcu noi cuvinte atestate în secoleleal XVI-lea şi al XVII-lea. Ilustrarea
sensurilor se face cu texte extrase din cele mai valoroasescrieri româneştivechi:
Biblia de la Bucureşti (1688), Pentateucul (1581), .Noul Testament (1648),
Psaltirea de la laşi (1680), Mărgăritul (1746) şi multe altele. Sunt înregistrate
construcţiifixe, proverbe,zicători.Pentru stabilireacât mai exactă a echivalentelor
15Amavutîn vedereşi ms.rom.264,339,caşims.fi. 2409,24Il, 2448şi 2776,careconţin
însemnări
lexicale,probabilprobede redactare
ale unorarticolede dicţionar,
într-oformămai
neîngrijită
şimaiprovizorie
decâtceledinms.rom.586.
16VeziManuscrisele
româneşti
dinBiblioteca
Centrală
dinBlaj,Blaj,1944,fi. 292.
17Veziart.Dinpreocupările
lexicografice
aleluiTimotei
Cipariu,
(II),înCL,XI,1966,fi. 2,
p.309-320.
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latineşti şi romanice, şi de aici a etimologiilor,Cipariu consu1tăşi citează multe
dicţionare (Forcellini, Quicherat, Du Cange, Bianchi, Mainati, Monti ş.a.),
urmărind chiar în glosarcle şi indicele scrierilor latine formele etimoanelor
româneşti, neinregistratede dicţionare (vol, II, f. 112'). Sunt indicate uneori şi
etimoanelelatineşti populare:vesica et besica (voI. 1, f. 27V).Sunt semnificative,
pentruexemplificare,câteva din adnotărilelui Cipariu:ABIAadv. din a şi bie, (vix
f. 2'); AŢA,-ŢE, atia, filum; subst. (vide Du Cange, Gloss. lat. s. v. abacium,ubi
fuse de acis) 1) tortul cu care se coasă; aţa de fuior, de câlţi... prov.Ierb]tras de aţă
= oblu: 2) firul ce e pe margineapăstăilor,ce se curăţă. Fasolefără aţă; 3) firele ce
se află la sfeglelerele; 4) lucru fără putere;cf. în prov. lucru dezlegat,legat cu aţă;
se duce tot aţă = se destramă;numai într-unfir de aţă au stat = puţin de nu s-au
răstilat [probabil,răschirat, .răsfirat"]; s-au dus (de oameni)aţă-aţă = mulţi, unul
după altul; mânca-le-ar aţa boilor = spânzura-te-ar (f. 2'). BUZA hisp. bezo,
labiummagnum,bezudo"buzat". În dial. com. besciola, labium,v. Monti,p. 20, s.
v. Albunesie:buză .Jabium" v. Bianchi,Dict. epir., p. 44, Leake p. 359 (f. 39f);
GĂOACE proprie cavitas. A lat. gullioca (f. l l l"); GAURĂlat. caula, Lucreţiu,
L. II, 950; ICOANAgr. c:iKWV,
lat. icon (f. 1535);LEAC goth, leikes mediens
(f 153r);MĂRARforte a gr. IlUpaOpOll
(f 168f). Cu asemenea adaosuri se
completauarticoleledin Lexiconulbudan,în care Cipariumai interveneaÎncă.
Pia Gradeaa studiatşi rns, rom. 21'1'is (descrisiniţialde N. Comşa,lucr. cit.),
care conţine un glosar de cuvinte şi forme din limba scriitorilor<;pntemporani,
moldovenimai ales (Y. Alecsandri,G. Sion, C. Conachi,V. Pogor/şi alţii), şi a
colecţiilorde textepopulareapărutepestemunţi.Moldovenismeprecum:'cătinat,criţă,
dezghinuri,năgară, neferi, netot,pează, repez, rotilat, rugine, tretin]urdie, venetici
sunt glosatede Cipariucu sinonimeleardeleneştisau din limbacomună;alte cuvinte
sunt explicateprin echivalentelatine: cât lumea "in aeternum",crezare "opinio",
cucoare .avium species", dănos .Jiberalis",a se deprinde "consuescere",gioacă
.gymnasticus"etc. Aici, Cipariuprecizeazăşi câteva etimologiilatineşti:despuia <
spoliare.freamăt<fremitus,gemet< gemitus,lucit< lucsit,seamăn< similisetc.
Desigur, asemenea liste de cuvinte rare, regionalisme şi neologisme cu
circulaţieîn Principate,aveau să-i slujeascăla elaborareadicţionaruluiproiectat.
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