
cu Începu- să 
şi diversele iurlt«. 

noastre 

NOI CONTRIBUŢII LA O ISTORIE A LEXICOGRAFIEI ROMÂNE 

I Mirr.ee Seche. Sctuiă de istorie il texicoqt alie! române, .L Editura 
Bucuresti, 1966, 192 pagini. 

Săineanu, Privite critica asupra texicoqraiiei romane, în "Istoria Iilolo- 
romane", ed. a II-a, Bucureşti, 1895; Dr. Carlo 'I'aqltavint, Lexicon jvlaisilianum, 

Bucureşti, 1930; L Siadbcl, Lexlcoqratla română şi istoria cuvintelor, în "Limba ro- 
mână", VI, 1957, nr. 6; D. Macr ea, Probleme de linqvistică română, Bucureşti, 1961, 
p, 122 şi urrn.; N. Iorga, Istoria Iitet aturii rorndne în secolul al XV TII-lea, partea a 
II-a, 1901, 283 şi urrn. Pentru această bibliografie şi pentru alte lucrări vezi Cuvînt 
inainte la lui Mircea Sache. 

DE 

C. A. STOlDE şi CONSTANTIN TURC{) 

Anume Împrejurări din viaţa poporului român au făcut ca, din 
timpuri, să fie constrîns la bilinqvism şi chiar la poliqlotie, în ce 
tatee de stat şi cea cultural-religioasă. In aceste condiţii, începînd 
ci! XVI-lea înainte probabil o dală cu traducerea textelor religioase ia Hruba 
română - s-a simtit necesitatea unor g10sare slevo-româna. Din o. doua 
jumătate fi secolului următorvse şi glosare care au la buză si alte limbi. de 
circulatie la noi. precum latina, greaca, italiana, maghiara! iar din secolul al 
XVIII-leil înainte şi limba rusă, germană şi franceză. De aici a pentru epoca 
noastră, nevoia alcătuirii unei istorii a Iexicoqrafiei romane. pe care şi-a 
luat-o tînărul filolog Mircea Seche. In rîndurile ce urmează pornind 
meritoese contribuţie a lui Seche 1 - ne-am propus a tace unele completări şi întrrc,rriri 
la această importantă problemă, 

În prefata cărţii, Mircea Seche constată că diverşîiautori2 de J>tudii 
grafice> au privit problema parţial şi, adesea, oarecum "subiectiv", trecînd cu 
rea operele "ne consacrate", şi "au stăruit doar asupra cîtorva lucrări 
punctul de vedere al fiecărui autor în parte, ar forma o dată marcantă în 
filologiei române". El conchide, pe drept cuvint, că. "în felul acesta an rămas piuă 
astăz! necunoscute, numeroase dicţionare valoroase, sau cel putin Interesente pentru 
istoria laxicoqrafioi" Privirea unilaterală asupra problemei a dus la concluzia 
neîntemeiată că .Loxicoqrefia românească veche şi modernă ar fi fost extrem de 
săracă în realizări", Mircea Seche îşi să constate sii umple golurile. Ca 
atare, Iucraroa abordată urmăreşte mai multor 

să. dea "cititorului o completă asupra dezvoltării lexicoqrafiei 
nettonere, de la noastre" ; 

circulă incă în 
române:". 



t că 
cu aceea) a pr i- 
rcmănească are 
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prez:l,nte "date mai exacte asupra concepţiei care a stat la baza diverselor 
influentelor sub care s-au aflat ele sau pe care le-au 

conţinutului organlA:i,irH lor materiale". 
debutceză cu constatarea, Ioartc justă, Iăcută 

rrc'9DleIlte de vocabular slava-românesc, din veacul al 
le3dcograliei este, pe teren românesc, concomitentă 

traduse din Hmba Iexicoqr.afi a 
patru 

continuare, se face constatarea interesantă că din secolul al XVII-lei! 
s-au păstrat "cel puţin opt slavo-romăne, dintre care măcar două-trei din 
prima jumătate fi secolului". sprijinul acestei afirmatii sînt amintite fragmentele 
din "vocabularul biblic sirbesc (vechi slav) românesc. il cărui redactare trebuie 
situată în jurul anului lGaO", precum ;;i cunoscutului lexîcon al lui Mardar!e Cozi- 
anul din lG49, "prima lexicografică completă păstrată pînă astăzi". 

Pe baza datelor de Gr. Cretu 4, autorul trage concluzia - vom vedea 
in ce măsură valabilă că "le:xicografia românească din secolul al Xv'Il-lea, este 
fără exceptie de provenienţă s. 12 drept că această deducţie cateqorică 
d suferit in .,concluzille" "labă atenuare, arătîndu-se că "lexicografia 
slavo-română este prin provenienţă muntenească". Acest fenomen e 
datorat, după şi cel mai puternic focar de cultură 
tipărită, legat de limbile 5--11 în această provincie romănească'", 

Părerea noastră. este că aceste concluzii sînt contrazise de fapte, Primele tra .. 
duceri texte  acelea zise rotactzcnte, păstrate pînă astăzi - sînt din celelalte 

româneşti, adică din de nord, din Maramureş 5Î poate din 
Aceste realitilţi ar la concluzia că astfel de glosare 

slavo-române au existat in secolul al şi în aceste provincii, chiar 
dacă ele nu se mai păstreaeză sau -- mai probabil nu sînt cunoscute Încă. 
De altfel trebuie examinetă şi probleme identificări! acelor "Mihai", care 

două Jexicoi:inele p&strate. cu date deosebite: Lexiconul din 7181 l1672-167 
cel ianuarie 9, de "Mihail logofătul sin Oprea diacon:' a, 

pare că avem a face cu unul şi a.celaşi copist "Mihai" in 1613 şi "Mihai 
log(jfăt ot Tîrgovişte" zece ani mai tîrziu al unor texte alcătuite de altcinva 
Apoi trebuie stabilit erhetipul acestor .,copii" de pe un lexicon original, de;:ngU! 
mal vechi. 

O altă constatare lui Mircea 5cche este aceea că, spre finele secolului ai 
XVII-lea şi în primii ani ai celui următor, Se produce în istoria lexicografiei române 
o "cotitură fundementală'", Primul argument invocat în acest sens - acela că "locui 
limbii slavone începe să fie luat. în bilingve sau poliqlote, de către 
limba latină l'au o limbă romanică", nu se concludent. Convingerea noastra 
este că nu poale! fi vorba de o astfel de ci cel mult de o scădere 
d intensităţii, în favoarea noilor limbi romanice, lingă care trebuie mentio- 
nato care-şi fac aparitia in lexicogratia românească, 

de noile tendinte şi de neile raporturi politice 
sud-estul Europei. Iar în ce limbii Italiene, ea se datoreşte 

aflu:xullli de învăţaţi italieni de Austria, cart' au venit În 
contact cu ţările noastre. 

Pc lîngă dicţionarele din doua discutate de către Mircea Seche ". in 
U:HC intră italiana alături de limba IOIIl<JJ1.<l, noi adăugăm aici şi glosarul lui Fr. Gri- 
se llini, de circa 600 de cuvinte româneşti cu explicaţia in limba italiană. Lista aceasta 
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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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Banatulut", scrisă 
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cuvinte face parte din opera abatelui Italien intitulata "Istoria 
anii 1170-1777 şitipări!ă în 1780 11, 

De asemenea. lîngă dictionarul 
adăugat şi acel "scurt creco-rcman= 
de la Academia Republicii 
bularul se afiă pe foile 1, 

în ce priveşte cel de .al treilea 
.,centrului de greutate" în această 
care vor urma nu-l justifică, ci cel mult se 
intensitate acolo. Pe lîngă eccasta, trebuie 
astăzi  cărturarii români din celG! trei ţări 
mtretiuut legături, ce dovedeşte continua 
nilor. exemple nu că vor fi 
Brasov. ajuns in serviciul C, 
Românească (Inel€'. secolului al XVII-lea) la îndemnul 
Buzău (acesta noldovean de origine) 14, Apoi Luca lan culeos 
de origine, italienis! românizat,a trăit în unora din domnii ambelor Prin- 

. s<::riindu-şi ·Însă vocabularul în opt (1769-1780) la. Brasov, unde a 
un timp; In sfirsit, dictionarul greco-român scris de Gherontlc de la Neamţ, 

în a, doua jumătate a secolului al XVIII-leu, se păstrează în copie la Braşov. 
,Aşadar, e greu să admitem undeva "un de greutate" în aceste conditn, 

O altă concluzie a autorului, cu care sîntem de acord, este acce cu privire 
la Un regres. în dezvoltarea .Iexic'ografiei "de la 1704 sii pină în jurul anului 
. G80" 15, Pentru epoca aceasta autorul aporiţia numai a două glosaT(' sIavo- 
române, al lui "Misail" din 1740 sl cel luî Macarie din 1778, ambti,J,<; .muntene, 
precum şi fi două. dicţionare latina-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 român şi fi curentulu: "religios 
iezuit din Traţlsilvania", Se după conclualllc lui CarIo Tagliavini, că 
c,Îzvorul principil] al lucrării" este "unu dintre ediţifl", dictionaruluilatln-mughiar 

lui Paris Pâpay" 16. 
atras' atentia rnsă, mai demult, pe prefata dicţie- 

lui PApay, semnată de editorul Petru adevăr opera .Iui Papay 
a fost ."tr8dusă" In limba româna, in şi .că traducerea .aceasta 
se păstra, la în biblioteca din Blaj, Noi 

am 'opLnat s-a Iăcut de ,<;tefan Ber\jler" de origine la ordinul lui ! 
de dictionare, Mircea arată în epoca citată o,-iW 

redactat. de 'către .autori străini, două mICI italiano-române18, 
LrmeaOZd o altă constatare anume "lexicografia greco-româl1ă nu face nici 

E'a progrese" În l!pOCă19. 
De la începu trebuie observam parte din matprialcJe lexicale puse in 

circulatie in publicistica de spccalitate TI-au fost autorului schitci de 
istorii:' fi lexicogwfiei. fapt care l-a determinat să ciţclti\ prlvin' 

Timiş()ow după FI. GriselJini,. BUcllreşti, 1926, Istoria Banatuilli 

Braşov În 

1: N, 
p. 180-194. 

12 M. Sec!l<2, Of), ciI., p, Il. 
13 C. Litzic.a. Catalogul mOlluscriplelo[ 

şi L Ştefănesc.ll, Opere ilitorice, capitolul ;\1111Ulaj'e 
r('şti, 1942, p, H5, (nuc îl consideră insd din 

1 C. C. Giurescu, Istoria românilor. 111, 2, 
15 M, '0,0. ciI., p. 13, 
1& Ibidem, p.13---14. 
17 C, .1\, Stoide, Contribuţii ICi istolia (ipawluJ românesc în 

În "Luceafărul de ziuă", IlJ, 195h, p. 142 şi nota 2:3, 
M. op, cit" p. 15, 

19 Ibidem. 15-16, 

<d, 4 



scrisul ar apartine ,,,înc'eputului 
aza următoarei însernnări : ,;Eu am 
" 1725, Nocmbrte 30": Data' de a11 
putea fi vorba 'de' ',anul 

111acroliic şi, in o'rke" caz, nu 
11 

unele 

rnanuscr is 
Man\lscrislll, 

ciHno profesorul 
frElgr[JC'Ite din YOCil- 

e!lvriid Cu "locul j numai faptul 
acestei mănăs- 

o dată 

sec:ohllui. ,al XVIIf.lea" 
aceste mal scrise 

a inscripţiei pare rău 
altfel .cuprmsul in 
lwta mentalitătii primei 

Istorică"; 

titlul; Ae;lw'l 
Republicii 

Leipzig, 1777, p. 24L 
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istorică", 

află In manuscrisele, JU.,+J\!.q. 
ijlllnu.scJ'jsele .nr, 897-902. 

maIlu.crise 
ti penllU 

Htfj2, fase., 
Ioanovici, 

cel dintîi "vocabularruso-român" e dintr-o 
jumătate Il secolulu-i, al XVIII-lea. El este 
un Ştefan Ioenov in "luna februarie 26, 

păstrează În manuscris, sub nr, 3784 la Academia 

Seche prill care că. 'pentru perioada 

numărul ;ţjta:;i's:roomânesti creşte semnalate de QJ se pot 

formată din on;linul 
o societate de învăţaU, 
dar şi boieri pămlnteni, 

i ştiinţifice'; -- F:ilologic!', 
şi c:ăr:tararriJ btaşqveim Seche •. op. cît., p,16.: 

--"-- 

,;'j Fapahagi V" C;!I'i!antiIi Bagi 
anul XXIII/1937,nr. 19. p, 271. 

.36 Th. Capi dan. ari.' cit, p. 
'31 Ibidem.' , 
.lS C. C Gîuresctl, Jsioda românilor, IIJ, 
3Y M. 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. 
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Această 
publicat 

I, Ştefănescu, op, cit. 

din celdaltt' 
ecestor ''etar- 

!;ii L Bienu, ,Nerv a Hodoş, 

Indlenesc" (de· Bernardin de 
'1821], care cuprinde 
rost îl arată Asachl 

, ' 
sfîrşitul' secolului al XVIIl-lea, 
'ca, în "Elenismul' în România", 
îstorice !Jreco-tomâne, Bucuresti; 

209. nota 4. 

dictionare" 
Este 

eutor 
In 
Şcolii 
date j 
\ cehi. 

Nu trebuie Îllsă 
teritorii româneştL'Cuno,sn,ltp 
tun, ori TI-au putut l( Imprimate, ori s-au pierdut. 

In se!/is, acelaşt Codrica;. secretar domnesc al lui Mihai $uţu v():dd,n 
inf'ormeeză Cd domnul, a .însărcinet pe marele" logofăt D tria Fotiade Catargiu, 
împreună cu daie,ambo! plătiţi tustrei hmaf "din caseta mnească", să traducă 
"Dicţionarul Acapeflliei, ranceze" 59. ,A fost probabil .lucrare părăsită. odată cu 
plecarea domnului ,dE\' ,];t, tron, în anul 1821. 

Tot: cu prile ju'lac€litor tulburări, 'mai avem şi alte semnalări leXÎC"- 
pierdute. Dintrco "dizertatic> pregătitoare ladicsignariul rornânesc-Iatînesc-, 
dil:, 184?", pltli,fa'de Crig,Papadopol, )um U!:oştinţă. d\.hdoă 1icţjOITare 

cllenc-romănestl Se alcătuien de o soţletat(de barbaţl Illcercatl ŞI' IUbItOrI de bme 
< din Tara Românească ') I ins;! din nerorocire manuscriptele, lor, Sf! pierdUTă în cea 
din urmă răzvrătire a" ţării 51, Deci pjerderca 'acestor opere il. avut loc cu ocazia evenimentelor din .1.821. 

Intre tipi:irHrite din ({:l(i:::ă( 
Saint-Pierre], tradus dirilb. 
Între p<lginthe 81 .. ",106, Uil 
în prefata sale 



311--314. 
p. 34, 35. 

cercetare unora din 
dicţionarelor lui şi 
de opera lcxicoqrefică a 
deşi cuprinde un numar 

autorul Sehite; tie istos ia 

francez-român" din cere 
65 cuvinte din litera "ch", dar nu 

IV 
ldşi, 

15LUf!Cd, n, 1933, nr. 4, p. 59--60, nr. 5 
89, ras, 851. 

şi N, '118nescu, Un !lascăI 
ist., XXXVU, p, jO:)-'.jtl'O, 

1909,p, 

ŞI DOCUMENTE 

Gh. 
,,4 L Bii'mu 
5" 1. BaUt!, 

Cir, Pleşoianul, "Analele 
56 C. Litzica, 

lIr. 11 0, D(o 
51 fOllBizmul şi 
,e C. 1, Andreesctl, 

Probabil din 
publicA un 
arată locul de 

Mircea 
narele publicate, cum cele două 
Laurlun-Messhn, se cuvenea să 
lui Iordache Colescu, Dicţionarul 
de 1 Ti file tntolio, 11-<} luat 
texicoqrailet, 

De asemenea, trebuie menţionat; perioada de' 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). 
cuprinde c. 2800 cuvinte . 

. Reamintim că tot în epoca aceasta mal precis în 1825-- ';-<1 publicat şi 
abecedarul greco·rolllân al lui Grigore Pleşoianu şi 'Gheorghe Librter, care cuprinde 
intre altele şi Un vocabular qreco-român (paginile 9--19). Cuvintele sînt grupate pe 
diferite domenii 55. 

In fine, trebuie amintită cu bucăţt alese 
rpZ:LXOV a lui Dimitrie care 5·a publicat in trei ediţii Între> anii 
W04-'1821' (în Viena prima dona., iar a treia 1<\ Bucureştt în 182'f) 
(are cuprindea "cîteva univocabular grceo-român şi un tretat 
grami'ltică",56. În l/-!gătură cu această carte. subliniem şi faptul că de una din primele 
două ediţii ale ei s-a folosit Petre Berovtci din Braşov, le alcătuirea Biicvcuutui său 
pentru şcolile tipărit la Braşov în 1824, În pretată. se arată că rnembrii 
comunităţii bulgare Braşov au proiectat si! se tipărească şi un "Mic Icxlcon" 
in patru limbi (bulgarii, greacă, veilahă rusă], precum şi o gri'!matlcă etimoloqica 
d acestor 4 limbi 57. Nu ştim dacă proiect a fost înfăptuit. 

Pentru epoca 1825-- .. -1870, autorul face constatarea că "după apariţia LexicolluJui 
bucian", dar mai ales jumătatea secolului, se constată. o nouă fEpartiţie geo- 
9raflcă a preocupărilor : "Muntenia începe să concureze in mod evident 
5i chiar să depăşească in domeniu Transilvania", Apoi se observă că Transil- 
vania şi Muntenia "tind sil se specializeze fiecare: in anumite tipuri de dir tionare" , 

Din această epocă eu rămas însă autorului eforturile Iăcute în 
Jexic;:ografia bilin9\!H ca "i in cea lUl1lingvă, de profesorii de la 'if'olHe din 
Iaşi, din deceniile trei şi patru ale secolului trecut, Pentru Uzul învăţămîntului, au 
fost alcătuite atunci proiecte, sau au fost adaptate ori elaborate o 'serie de vocubulare. 
1 )esi aceste lucrări n-au fost tipărite, parte din ele s-au păstrat in manuscris, 

Trebuie scos in evidentă şi faptul că Epitropia şcolilor din Moldova, condusa de 
mitropolitul Venăamm; luind în dezbatere afisul domnesc din 2 noiembrie 1836, în 
legătură cu dezvoltarea invăţămîntului, a hotărît la 16 martie 1837, intre altele, 
alcătutrea "unei comlsiuni pentru compunerea, traducerea şi revizuirea cărţilor 
didactice, I)i aţcatuitea unui di.ctiollar. românesc, pentru care s-a deci::. cumpănuen 
lexicollulbli· manuscris 'alcătuit ele răposatul 'consiiier Iun Buda! Deleanu" A,est 
!l111l1 tl scris , "împreună cu lexiconul alcătuit de căire eaminanH Costin VeisQ", 
şi cu materialul lexical iidunat "din gura poporului romanesc", cît şi ,din sau 
dresuri vechi", urma să stea Ici baza noului dicţionar. Pentru evitarea neol09isml"Jor 
.e propunea crearea de cuvinte' noi cu ajutorul lexicului latin. Se recomanda în,;iî, 
in rezolvan:Cl acestei problell1H, ca Dir€ctia. şcoalelor din' Moldova, să se punii tlf, 
acord cu Direcţin şcoalelor ,din Tarn RomImC'ască" 38, Nu (Unoilştem, dcocamdatii, 
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Dintre mcercăr ile pentru 
vom aminti, în ordine 

la Vasiiiană, isl 
, (A Xenopcl, IslâfÎa 

învăţămîntului, p, 311, 

preocupări beletristice. Se păstra 
intiftlat· Ţ:ibIOl11. CI. Xenopol-Erbtoeanu. Serbarea 

Acest Costin Vcise :oe 
mai un .;.J[ 
,colarâ de la laşi. p. 

60 Enache Halunqa, care 
facu"e studiile !a Şcoa'lil 
f1omânilol', laşi, 1893,' 

61 Statului 
/Illdrecscu, op, cit" 

6;; Xeuopol Erbi'cean<J, 
BibJjoteca Centrală din 
Ibidem, ms, IV, 4'1, 

(în 
cu 

cuvinte latineşti, 
la "Gimnazia' v asilLaJ'lă"", 

18.'36, Într-un 'caiet în 80, 
anumiti.' domenii. Poate' că- 

îi\ dialogurile 
Plesoianu 

"D(;\ protesorut de 
în menuscris două 

"VU""" în Una 

e 
?) 

3 t 
din vocabularele 
căla servit cip 
a Il[-B, 183461. 

lînga Academie 62, au 
şi o gramatică latini!, 

(JuI!jL!;;;X;;g;:::i alelul D. Stoica poartă titlul: laffno-lo{1Wnmn". E un manuscris 
introducere, autorul SP\1uc că "acest 
foarte acomodat in toate privirile 

pe care' le-au aplicat Cristian Goftlob 
elementare, :latine" 64, ' , 

.vocabuler compiltltie opera tUi 
65. In prefaţă, autorul spune 

din cei mai buni at\tori 
89 coale şi 7/8, 

[sic, ediţie1 . a 11.11 Adam 
_ seamă după Im. loh. Gtch, 

Scheller, şi profesor de, latină în Gothingen, tipărit 
la ViPfUI tipografia lui 13. Ph, Bauer Anton Strausz.: 18.06". 

D. Stoica il inceput lucrarea în momentul cînd Şi-ii dat seama de lipsa şi de 
qr,eutatea elevilor in alcătuirea tcmclor .scolere, Cu ac€astfr i.l îiŢlut să arate 

pe ('<1H; el în alcătuirea lucrării. Se el a aVllt la început 
intenţie să în limbi latina clasică medievală, 

i A însa de timp, şi pentriJ 
trebuia terminata CI dată 'autorul avea credinta 

lueHu:ea se Vi. tipări de ,-' 'dacă vor fl 
la opărîndln mai multe 

totuşi seama, că Iucrare a . putea să nil corespundă cerintelor 
el recomandă. pentru cpj mai studiu, opera de proportii CI 

\l '.,."" Fevortnus. l 
Operele scrise de dînsul şi in clomă şi numai 

acelea .din ele care urmau "se lucra, dupa 'Pl]ti!ltă, 
mai perfect". . 

După cele cuprinse în foaia de tltlu, dicţionarul propriu-zis ar fi fost lucral 
"din 2fl noiembrie 1843 la lfl februarie 1844", Prefata este Însă datată din 
,,[aşi, 4 iunie 1849". extinderea opere 720 în 80, cu un 
cunrins de circa !O 000 de cuvinte cheie, este exclus ca ea terminată 

'mdi .puţin cip trei ! Mai admitem că Iucrerea d redactata 
perioadă de fi  adică pînă în februarie 1849, şi că 
il fost scrisă luaj tîrziu şi el iunie 184f!, . 



1943, 

Nico- 

Bucureşti 

1. BinDu, 

Opere, 

care le socotim neCf!sare, 
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din "Curierul românesc" 
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RdduJeflcu, I.Heliade 
voI. 

6Ii ;\, Gorovei; MO!logIalia oraşului Bf)t(),aiti, 19'26, p. 85, nr. 24. Dar N. Io.rga, 
Istoria literaturii române, secolul al XIX-lea, voI. I,Bucurcşti, 1907, ,p. 175; crede 
că e' originară' 'din Focşani (un Paţ7lovici. ră,;l:)ot"y,al î.laliencşte Paulini), 

67 C. L !\ndreescu, op. cit., p. 46, 75.' . 
68 N:I'Orga; cit., A: Goroveî, op. cit: Bl{letinui "I Neculce" fasc. VI', 

1927, 221.' 
, '''HU.r Loate, vezi Xcnopol-Erbiceanu, op. 
Catalogul. '" rn, p. 81. 
Republicat de D. Pooovi<:i, 

II, p. 245318, 
71 D. Popovici, op. cit., p. 61--tH9 :i 

uler unil!llfjv, trebuie amintit şi dicţionarul "eti 
,din famîli:qPavlovici, Se pare orrqinară din 

îneep{oŢe de prin 1832, profesor la scoalele incepă- 
de trei.1unl, pentru' pregătirea dîdactlcă il canrll- 

Ginma:du (Academia 1ihăîl(ană167. Dar în 1842, 
şi director al şcolii publice din Botoşani Da, 

cunosc, din actlvitatpa lui Paulini, cîtc';(l opere didactice. 
dat la tipar' Gramatica .latină pentru români şi Geograiia lumii 
adft\lgri şi· completări, "înt: Gramatica rpmâno,latină (sintaxa),. publlcată 
la 1 Gramatica româna-IaUnă (etimologia), în acelaşi an şi loc. 
In tură k:idcografică a lui V. Paulini se cunoaşte un "Apel 

general către toţi pentru cll1egcren de cuvinte In scopul formării Unui dlc- 
!ionar etimologîc rernăn", Apoi, 'in acelaşi scop, înciî două grupe de manuscrise: 
"Cuvinte Cl10se profesorul V; Paulini" şi "Caietele de cuvinte clasat<: după ordine 
aHabetică''6; După datele aflate în manuscrisul trecut Ia Academia Republicii 
Socialiste Românie; se vede că şi lucrsrea lui arătnasnetermluată. . 

În ccn:l'!tăril sale cu privire la lilba; literat'elra şi cultura italit;nă, 1. Hcliade- 
Rădulescu ne-il <;lat cîteva "tudiifoarte temelnice importante ca, Paralelism între 
limba română şi italiana, tipărit în ,,,Curierul de' ambe ·sexe". fII,. (1840-1842) etc. 
La studiul. amintit aici, autorul anexat 'material documentar ill "paralelismului" 
un , .. vocabularromâll'-ita1iarJi' circa 3000 cuvinte, grupate în două 
capitole. ImpreuI!ă el! studiul, e Q comparativi'l Bcrioasă asupra limbilor 
celor două, popoare. Vocabularul de pagini, iar studiul şi notele' 33' de 
pagini 70. ' 

, De asemenea, credem nu e de prisos să amtntim un. scurt dar, interesant 
"vocabular italian"român", numai 80 de cuvinte, anexat de L Heliade-Rădulescu 
la traducerea Mcutăde . el poeziei' epice italiene, GeFU${lleme liberala. Şi' acesta 
a fost publicat în "Curierul" citat; vol.. V (1844--184S,p.' 225-229) 71. 

Despre dictionarul. său "purist" 'va fi vorba mal, departe. 
Adăuglll, în sfîrşit, la acest capitol al bilingvismului epoca 1826--1870, acel 

Vocabular is/Tiana-român, operă a lui Ion Maiorescu. anexat la al său Itinerar in 
Istria, din vara , anului 1851'. a cărUi publicare s-a !ă(ut 'întîi în revista "Convorbirj 
litetare':, între' anii 186a-:-1874, precum şi in volum separat, la Bucureşti, în 1874. 
Este şi aceasta. o contribuţie esenţială la studiul diall?deJor române de peste gri!, 
nitele vechii Da;ciL . 

SubcpitQlul Lexicografia uniJiIlgvă, Mircea Seche' -prezintă, discută şi anali- 
'i,eaz-ă o serie 'de dlei-ionare cu caracter specific, apărute intre alIii 1826·.-1870 şi 
anulI1e: dicţio generale, endclbpedice, puriste, dicţionare de sinonime, de omo- 
nime, de e, de rime, dicionaruI grotesc şi argou. Subliniem competinta 
cu care anto I1!llizează Condica limbii româneşti IordacJ;e GoJescl1,' dictionarul 
lui I. Costinesco,şi. cel al lui· TImotei Cipariu etc. 

Venim şi aiCi cu adugiri şi rectificări, 
Cu privire la "dicţionarul românesc al filologului şi 
ionăIU că, lunarea a fost publicată întîi in cîteva. uu 
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