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DICȚIONARUL UNIVERSAL 
AL LIMBEI ROMÂNE 

5 de 

Lazar Șăineanu. 
(Institut de editură Pa lian şi Ignai Sumitca, 

Craiova, — Pag. X. 882). 

Dare de semă 

de | 

Dr. loan Urban Jarnik. 

Am lat asupra mea sarcina a serie 
o dare de sâmă despre lucrarea acesta. In 
momentul cel din urmă, când e vorba să 
mă țin de cuvânt, îmi vine îndoială, decă 
nu m'am cam pripit, şi mare trebue să fa în- 
crederea mea în îngăduința, stimaţilor ce- 
titori, dâcă totuși îndrăznesc so fac. Cu 
atât mai mare, fiind-că trebue so fac rO- 
mânesce, întro limbă, pe care, cu tâtă 
dragostea mea ce o lrănese de ani de dile 
în inima my pentru dânsa, o cunose prea 
puțin.



__ Când în vara trecută mi-a sosit ves- 
tea despre apropiata apariţiune a unui dic- 
ţionar universal al limbei române din par- 
tea d-lui Șăineanu, m'am bucurat afară din 
cale și abia răbdam, să-mi ajungă în mână. 
Cunosceam dicționarul româno-german. din 
1889 al aceluiași autor, canosceam și încer- 
carea lui asupra semasiologiei limbei ro- 
mâne din 18S$S7, ca şi însemnata lucrare 
despre basmele române și nu mă îndoiam, 
că și lucrarea de față va fi înzestrată cu 
nisce calități tot aşa de excelente. Ceea-ce 
mărea însă în grad suprem nerăbdarea, 
mea, era epitetul de „universal“, care în- 
soția titlul cărţii. Mi-am dis următorele: 
Epitetul acesta nu pâte avă altă menire, 
decât a indica, cum că lucrarea va cu- 
prinde graiul român de pretutindenea, unde 
se vorbesce românesce, cel puţin aceea 
parte a lui, cara se numesce „daco-românt. 
În dicţionarul acesta, mi-am dis, vor afla 
loc şi tote provincialismele însoţite tot- 
deuna de corespundătâre sâu cel puţin si- 
nonime muntene. Mă așteptam la una ca 
acesta cu atât mai mult, că vedeam în 
prelața dicționarului  român- german pa-- 
gina VIII—IX. pe d-l Ș. însu-și ţintind la 
idealul acesta şi încercând a-l împlini cel 
puţin în parte.
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În sfirşit mi-a sosit lucrarea şi cu 
sete mam pus so studiez. Să spun ade- 
vărul, trebue să mărturisesc, că n'am cetit!o 
din scârță în scorță, ci numai aceea parte 
a ei, care privesce cuvintele așa numite 
populare. Numele proprii le-am lăsat la o 
parte, țiind semă numai de acele curat ro- 
mânesci, cari mă. interesau din punctul de 
vedere al formărei și al semnificării lor, 
Neologismele şi cuvintele technice presen- 
tau „pentru wine interes numai atunci, când 
eran însoțite de corespundătore seu cel 
puţin sinonime luate din graiul poporului, 
Cel dintâi lucru, pe care doream să-l pun 
la ivelă, era raportul, în care stă materialul 
lexicografie din lucrarea lui Ş, cu cel din 
dicţionarul etimologie al lui Cihac. 

Doue cause m'au adus, să mă hotă- 
resc tocmai pentru lucrarea acesta; de-o 
parte nu se pote tăgădui, că Cihae, 
cu tote greșelile sale, a adunat un ma- 
terial limbistie forte bogat, ţiind semă 
atât de arhaismele culturale cât și de limba 
poporului, aducând adese-ori citate din li- 
teratura și din folklorul român. 

Casa a doua se datorea unei întâm- 
plări şi anume aceleia, că în anul 1879 am 
ajutat pe antorul dicționarului la compu- 
nerea indicelor indispensabile la o asemenea
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lucrare. Din vremea acesta mi-au rămas 

țedulele, pe cari scrisesem tote cuvintele 

române aflătore în Cihac şi nu numai acele, 

cari au luat loc în indicele român. Se în- 

ţelege, că aceste ţedule nu le-am lăsat ani 

de dile neîntrebuinţate : de câte-ori aveam 
vreme şi-mi sta la disposiţie vre-o colec- 

ţiune folkloristică română, mă puneam s8 

scot la cuvinte, însoţind materialul lexico-. 
grafie din Cihac cu citaţiuni și adaugând 

țedule nouă, de câte-ori dam de un cuvânt, 

care nu figura acolo. Și pentru mine is- 
vorele de căpetenie erau Creangă, Ispirescu 

și “Teodorescu, mai puțin Pann, fiind-că 

pănă acum m'am isbutit să mi-l procur; 

apoi colecţiunile lui Bibicescu, Hinţescu, 

Hodoș, Mândrescu, Marian, Pop-Retega- 

nul, Sbiera, Sevastos, Stăncescu, cât şi 

o culegere de doine, strigătul și chiui- 
tură publ. 1891 la Brașov. Am spoliat pe 

lângă asta și câți-va, scriitori din literatura 

propriu disă, ca Alexandri, Beldiman, Bo- 

lintineanu, Negruzzi şi a. a. 

Să nu mă plângă nime, că prea am 
ostenit cu lucrarea acesta, fiind-că ostenela 

acesta, dâcă ostenclă a fost, numai plăcere 

îmi aducea, Sunt și astfel de 6meni, cărora, le 

place v asemenea lucrare, 'care altora li-se 

pare afară din cale plicticosă, şi bine este,
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că aşa este, căci și astfel de Omeni trebue 
să fiă, şi în rendul lor mă socotesc și eu. 
Dile întregi aş fi în stare să scot la cuvinte 
şi decă pănă acum mam ajuns la vre-un 
vesultat de mai Domne-ajută, vina este 
împrejurarea, căci nici vreme nam des- 
tulă, nici materialul trebuineios nu-l am. Cum 
că acestă aplecare a mea nu dateză de ieri 
de alaltăieri, fiă-mi permis a, cita analele 
Academiei-Române vol. VII, 1., 72, 76, 
unde e vorba despre cererea mea de a 
mi-se încredința facerea unui dicționar 
folkloristie român, după isvârele tipărite 
pănă atunci. 

După abaterea acesta, pentru care 
îmi cer iertare dela stimaţii cetitori, am să 

reiau, firul de acolo, unde lam lăsat. Ca să 

am o idee limpede despre obiect, am aranjat 
treba așa, că în nisce caiete anume făcute 
am umplut fața de-a stânga cu cuvintele, 
pe cari le are Cihac, pe când Săineanu 

le-a pus la o parte; faţa dea drepta am 

veservat'o însă pentru materialul lexico- 
grafic aflător în Șăineanu, care în zadar 
sar căuta la Cihac. Aş trece peste mar- 

ginile unei dări de semă, dec'ași vrea să 
vorbesc în detaliu despre resultatul acestei 
comparări, cu care nam ocupat la ţeră o 
parte însemnată a vacanțelor de vară tre-
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“cute şi încă şi după ce m'am întors în capi- 

tala “Boemiei. De-ocamdată va fi de ajuns, 

decă spun, că am dat în Ș. de nisce ade- 

vărate mărgăritare, lipsa cărora cu durere 

trebuia s'o constat la Cihac; de altă parte, 

se mţelege de sine, o mulţime de cuvinte 

ce se află la Cihac, nu sunt cuprinse în 

cartea, lui Ș. Pe lângă acesta am dat de 

multe cuvinte colectate de mine insumi, 

cară nică la Cihac nici la Șăineanu unu se 

pomenesc, Uitându-mă mai de-aprope, ce 

fel de cuvinte pot să fiă, văd, că sunt 

„Wacelea, pe cari le-am scos: din vre-unul 

din folkloriştii citați mai sus. Cum-că 

Cihac nu le-a băgat în semă, îmi esplie 

prin fapta că nu le-a cunoscut: stu că 

colecţinnile, în cază le-am aflat eu, au apă- 

rut mai târdiu, seu că mau ajuns la el, 

care a trăit şi el vreme îndelungată în 

străinătate, departe d> țsra lui, 

In ce privesce pe Săineanu, lăsareu 

lor la o parte a fost intenţionată, după cum 

reese din prefață pag. VII și VIII, unde 

vorbesce de „limba literară“, . „provin- 

cialisme isolate“ şi despre admiterea celor | 

din urmă în. opera lui. Provincialismelor, 
avend marea lui Alexandri, Eminescu stu 

Creangă, le este iertat a întra în „pădurea - 

vocabularului românesc“, nu ca nisce „ar-
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bonă parasiţii, ci ca cuvinte ce „au p&-- 

truns în domeniul literaturei* si cărora 

„poesia, ca o mamă duiosă ...le dăruiește.. 

un titlu de nobleță“. Departe de mine gân- 

dul, că $. wa, făcut bine, lucrând așa, cum 

a lucrat. A avut dânsul motive ponderâse, 

dintre cari unul e, că cartea fiind desti-. 

nată pentru școlari, nu pote să aibă o în- 

tindere prea mare, mai cu semă adăugâu- 

du-se întrânsa şi neologizmele întrebuin- 

țate și numele proprii. M8 grăbesc a măr- 

turisi, că cartea, așa cum este făcută, mi-se 

-pare bine făcută, materialul admis de au- 

tor, bine prelucrat, şi acestă lucrare fără 

indoi€lă are să aducă folos forte mare. 

Definiţiunile cuvintelor, atât ale celor po- 

pulare, cât și ale celor savante (neologis- 

melor) sunt scurte, măduvose şi clare; decă, 

vre-un cuvânt are mai multe sensul, au- 

torul îngrijesce, ca acestea să urmeze unul 

după celălalt, conform desvoltării lor lo- 

gice. Mare pond pune $. pe fraseologia 

populară și pe sensul figurat al cuvintelor. 

Drept dovadă să luăm două idei: una „a 

fi beat“ şi a dona „a bate pe cineva, și 
să vedem, carl cuvinte pot să aibă unul 
dintraceste două sensuri. Pentru „beat“ Ş. 

citeză între altele: afumat (cu lulsua), aghes- 
mult, ameţit, călit, cârpit, cu chef, chili, cioc-
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nit, coclit, cuc, dres, ofelit tămăiat, tirnosit, 

trăsnit tun, turtă, candriu, cânepiu, cărăniu, 

cherchelit, chilaciu, cuculete, matosit pişcat, 

sugaciă, suge-bute, ţucsuit, turlăcit. Şi mai 

multe espresiuni figurate sunt pentru no-. 

țiunea „a bate pe cinevat, cum se pâte 

vede sub cuvintele: aghesmuesc, ard, bocă- 
nesc, calcavură, car, cărăbănesc, cârnesc, câr- 

pesc, cățea, chelfănelă, cheltuială, chilom, chi- 

săliță, ciomăgesc, cocoşez, cotonogesc, coșesc, 

dau, dobzălesc,  Domne-ajută, făcăluiesc, fă- 

țuiesc, forfec, Trec, frecuș, ghigosesc, îmblă- 

tesc, măr, moii, na, păpară, perdaf, piersec, 

pisăgesc, pistosesc, rapanghele, scărmănătură, 
scatolcă, scutur, snopesc, stălcesc, surchidslă, 

tăbăcesc, tărbacă, tapangele, tavă, toropesc, 

țesă/ şi a. 

Câte-odată am observat o deosebire 
în privinţa sensului, așa de p. băbar la $. 

= om însurat (ep. Bibicesen 301), pe când 

Cih. are: effemine; bedreag Ș.=— scaun seu 

masă de cismar, Cih.=—calapod; chilos $Ş. 

= încăpățânat, Cih. = inactiv, leneş; dir/ogă 

Ș. = curea, dela friu, Cih. femme ordinaire; 

paos Ș.— colac, vin dus la biserică în me- 

moria unui mort, Cih. = tranquillite; ep. şi . 

modul cum esplică amândoi originea cu- 
vintelor americă și bocsănesc. 

Dorind să văd în mod concret, : cum



  

li 

Ș. s'a folosit de izvârele citate în prefaţă, 

am comparat materialul lexicografic al lui 
cu colecţiunea mea de cuvinte din Creangă, 

Ispirescu şi Teodorescu. Am aflat o mul- 

time de cuvinte, despre cari Cihac nu po- 

menesce, așa bunăoră din Crengă: aburc, 
apăraie (la loc greşit), arduliu, bădădăiesc, 

bindisesc, bizunie, boghet, cârpănos, cheji, chiur- 

chiuluesc (unde citeză din Cr., fără să-l 

numescă), c/osmolesc, coneţ, drughineață, fe- 

liușag, ghileală (cu un citat din Poes. Pop.), 

hâlpav, honghină, hrincă, huduleț, huştiuluc, inc, 

inținat, mahorcă, mătăhăiesc, mătrășesc, nacafa, 

niznai, onânie, otrocol, palce, păşin, pidosnic, pri- 

zărit, prujitură, resbucuros, scofală.: slăbătură, 

sulhariu, tălpoiu, teleop, tiva, fapoș, țică, ţușştiu, 

văicărese, vânjolesc; din Ispirescu: alicesc, 

bosma, cârnesc, condrăţei, înbăxit, închelbăr, 

însăxănat, masat, mocofan, morman, nemetenie, 

oranist, oțopină, paraxîn, parlagiă, pirpiricosac, 

planisesc, pomină, poșidic, prăpăd, prostslă, 
rascote, rebedenie, satară, saxand.. tărăbuțe, 

tartor, tevatură, tontoroiă, ţurlu-burlu, zabrac, 

zăcaș, zăcăs6lă, zamfir; din 'Peodorescu, unde 

pasagele respective sunt însoţite seu de cu-. 

„Yentul „Pop.*, așa: Bumbară, pişicher, teme- 

nea, tumbac, zarpă, s6u ce este și mai des, 
pasagele sunt lăsate fără citațiuni, ca la: an- 
gară, baibarac, bulfeiu, canară, chelnă, cişit,
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_ciucă, dirmotin, goz, neleapcă, pirnae, pospaiu 

(ceea ce însă la 'Leod. pare a fi nume de 
plantă, nu „pulbere de făină“), potmol, sin- 

chisesc, toval, verbină, zobesc. 

„Afară de acesta se află în Ș. o mul- 

time de cuvinte din acei scriitori, nu înse 

în forma, în care le-am găsit în edițiunile, 

ce-mi stau la disposiţie: se vede, că $. 
formele acestea le ţineu. de provinciale și 

le-a înlocuit prin altele, luate din. limba 

literară. Voind să dau şi o listă de aseme- 
nea cuvinte şi dorind a cruța din spațiu, 

am să fac treba așa, că voiii înișira cuvin- 

tele în forma lor locală, puind formele 
aflătâre în Dicţionar între parantese. Unde 

mi-se va părea de ajuns, am să pun acolo 

numai aceea literă, prin care se deosebesc 
cele două forme. Mă dispensez de citarea 

autorilor respectivi, gândind, că pentru sco- 

pul meu nu este tocmai de lipsă. (a): re- 
vac, şeiac, străjer, cletene, treampă, finar; (e): 

jălesc, străjer, străjuesc, eleştău, șmicherie, 

nichez, răsmiriță, sulimenesc, poroclesc; (i): 

grijuliv, mărunțuş, şuroiă, înfăţoşez, nemic(a), 

rădic, -ătură, răsipă, -esc, smăcea, obrintesc; (vu): 

răgoz, răstogolese, zăbăvesc, cudalb, curcitură, 

ugurliu, canunesc, pricopsălă, pic, civatcă; (a): 

burdăhan, trențăros (cp. trențurez la $.), îm- 

bojorat, gonguresc, cofund, coptor, . năsbitie,
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tinnfesc, vilvăre, săpăligă; (ă): jeratec, cioro- 

voiesc, sporovoiesc, șopoii, vălvotaie, plapomă 

(şi Ş. subit oghial), rinesc; pîșesc, hit, bicsit; 

(ău): câtătură ; (i, â): stărlici, mărtan, mărţogă, 

sburlesc, sterpitură, sterpiciune; c și g: bal- 

tac și volog; 'r: borjoţi (bojogi) si ciopătesc, 

tăbărcesc și trăcănesc (cătrănesc) Isp. 338. 

24—5; nz ninchez, păstrungă, dondăesc, (la 

Ş, tot acelasi . citat însă dondănesc), tără- 
găiesc, scormolesc (Ş. -nesc), ciocmăgesc (Ș. 

-nesc, la Creangă deci ciomăgesc A ciocmă- 

nesc); v în loc de f: Burduv, vrav, ovilesc, sro- 
vărlie (scăfirlie), însă clefetar ; costorovi (b), 

bidibiu (v), chiup (b', roșovdan (-van), ghi- 

zuină (v), hiclân (v), oghele (obiele, Ş. ave 

oghial, însă în alt sens), șoșea (șosea), sotie 

(Ș), hirsesc (Ș), miras (2), sgripsoroică (£), grunz 

(7), lăscac (l&ţeae), strunrin(sdruncin), plastur (plas- 
tru), propesc (proptesc, cp. propea), slutenie (£), 

„prunt (d), privdor (pridvor”, otgon şi patgorie (dg), 

stajoc (stacoj), ghimiraș (eh.), ciuiesc (ch), încel 

(Ș); hăliu (atâu), harapină, lângă eleștău, er- 

gheligii, odorogesc, hihotesc (s6u chicotesc seu 

hohotesc); formele prescuriate cirviș, deștiă 

(deget), dol/fan, din contra boerinaș, hazuliu, cp. 

și Împopo(at (-țonat), -jupesc (-uiesc); sălă- 

șesc ( luesc), încoa (încoce), ca și verbele 

formate fără prefix obicinuit, cele din 

urmă din Teod. covăju, devăr, drăgesc, fig,



34 

gridesc, noiesc, osebesc, podobesc, viițat, ve- 
nin. Şovăire între terminația -ez (seu fără 
silaba aceea) și -esc, așa dobziilez (Ş. ci- 
teză însă infinit. în -a), vaicăr, zămor, cion- 
tez, fiurez, biciulez (biciuesc) şi din conira 
căinesc, pilesc. Forme masculine în cou- 
tra celor femenine din Ş.: căruț, orînd pisic, 
dodele (dodii), harţ, minut, din contra petecă, 
cp. mălcă; tvecerea din decl. I în III /ivede, 

din II în III. nătiflete (-eţ). 

„Fie-mi permis a cita și câte-va espre- 

siuny, cari cu tâte că le-am aflat la unul 

din cei trei scriitori, le căutam în zadar 

la Ș. Pote şi aceste envinte sunt ascunse 

acolo subt nisce forme mie necunoscute; 

așa din Creangă: bichirese 123.94 (ep. ois- 

Juesc, tot acolo, unde sensul dat cuvântului 

în Dicţ., nu se prea potrivesce cu pasagiul 

respectiv), chiclaz 119.19; chilimboţ 244.10, 
«hitcăit 141.19 - 20, deșanț 190.9 (Ș. numai 

deșănțat), durdură 9683.28, răcăduese 3L1.i, 

rilă 131.992. 399.8, ropei 163.21 (pe când 

tropai ce se află tot acolo, este și la Ş.), 

ştreșinesc 153.14, șopârcăesc 326,8—9; eran- 

calic 319.17, pohoaţii 98.18 și pohont 304.19 

nu se afla la Ş., fiind pote cuvinte obscene; 

diu Ispirescu Legende din 1882: a/eg, a 

23.7, ni... ni 119.16, pitcoace 46.90, potrică- 

Jesc 218.10 (Ș. numai potrica/ă); sbucinare
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(Sbuciumare) 914.31, din 1872: furdios |. 
196.14, jăruese I. 150.31, furcavă 1. 1463. 
Din povestile unchiașului sfătos: fem-hem 
$3.15- 6, /eapșă 83.8. ta/a tala 50.21; inte- 
resantă este și forma vrajmă în loc de 
vrajbă tot acolo 2, 21. 23—4; 75. 16. Cu- 
vintele Borbo/ină, bostromengher, căcălău, co- 
tropeșniții le va fi lăsat la o parte, ca fiind. 
de origine sau de semnificațiune puţin no: 
bilă. Din Teodorescu aș putea alcătui o 
listă cu mult mai lungă; se vede, că şi 
acest scriitor este bogat; în provincialisme, 
ceea ce se vede și din împrejurarea, că edi- 
torul Poesiilor populare multe dintraceste 
cuvinte le-a rostit cu observaţiuni. 'Trebue 
deci să mă restring lao alegere, observând 
că unele din aceste cuvinte se afla în, dic- 
ționarul româno-german al lui Ş. "pomenit 
mai sus. Aici citez după pagine din colec- 
ținea lui Teodorescu: aumăză 316, băiez 
29, băţăgoiu 1315, boncă 247, bolindeț 10 (sin. 
colindeț este), but 31, cârsteiii 283, ciolpan 
2980, 418, 692, 614 b, closteii 911, costorese 
1740, diresc 67, 750, 91, 627 V, domuiesc 435), 
6590 (ep. nedomuit 623 b), hărășclă 375, hîrlă 
S31, icos 314, ierchez. 646, igurtelă 513), 
înțeglat 421), izărese 384, japiu 690, miizărar 
293, mereaz 41, mocesc 381, modilră 378, 
năstirimbă 953, odobaie 151, orâniță 516,
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otoboc 155, podline 4A9i, pricaz 335), prime- 
tesc 155, -itesc 933, rigăoci 370, 319, ncincă- 
Jursc 316, salavat 621, savai 320, 4149, 539), 

savalași 61" d, sglomodesc 1191, singeclesc GT8, 
stirigoiu 480, stoboresc 22 V, 135, 6829, stre- 

mănare 91, stretin, cerb GLD, cp. tretior 59 

și tretin Creangă 196.7 (acesta și la Ș.), 

șleuesc 601), tapinos 586, țivesc (ţivlesc) 447, 

țuluiă 210, valeă 262 (la Ș. alt cuvânt), vos- 

cresne 205, zarafir 518, zurz 1495. 

| Tot din aversiunea acesta față cu pro- 

vincialismele se pote dre-cum esplica îm- 

prejurarea, că unele cuvinte, prin carni Ş, es- 

plică alte, scu le aduce drept sinonime, nu 

figureză la locul, ce li sar cuveni în al- 

fabet. Lista cuvintelor, de cari am dat, s'a 

“alcătuit așa, că cuvintul, subt care se află 

ele ?n. Dicţionar, este alăturat în parentese: 

angirie (podvâdă), bățăităre (codobatură), 
beca! mare (sitar), bătrâniș (sperince), cuteu- 

rig (elebor), lubiț (gălbinuş), paragie (cep- 

s6ră), parasin (tvemurătore), perozea (tur- 

<6ză), priboiă (închiegătâre ; ca numele unui 

instrument, cuvîntul este și Ja Ș.), safterea 

(fumărică), so/ovirfiță (bunduţă), stirigoie (che- 
dionță şi :cornișor). Câte odată la un loc 

întrun fel şi la alt loc altfel, așa a/băstrea 

(eorabaţică), pe când la loc a/băstrifă, care. 
unu se potrivesce. colo “în privința ordinei 

rea.
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alfabetice; așa și dogăre s. arșiţă, în alfa- 
bet însă dogor:; tulichină s. piperul lupului, 

„în alf. tulipină; călimică (gălbenelă), în alf. 
călinică; patesei s. bretele, în alf. însă pa- 
chesti, paragină s. viţelar, la loc însă pavan- 
gină ; di obiţă s. ginistră, în alf. drobinţă; 
huituiali s. bătaie, la loc însă hăituiali 
ş'a.a. | 

Cu tote că Ș. sa, ferit a prea împes- 
irita cartea sa, prin provincialisme și ar- 
haisme, totuși se află la el și de unele și 
de altele, chiar și d'acelea, pe cani Cihac 
nu le axa; așa, bunăoară a'minden, nedeie, 

| „SO mintenaş, batăr, borcasă, pote și neiuri, musai, 
„androc; - areciluesc, arhon, ar tuisesc, ba une- 

bor se pare ca luat esemple din nisce serii- 
„ro toni, pe cari în prefaţă nu-i citează ca, 

izvoare, ca destoiu: să și destoie inima (ep. 
Sbiera 54.19) şi racateț: mișca gușa ca unr. 
(ep. Marian, Ornith. 1. 89.10); așa şi pen- 
tru alte cuvinte aduse fără citate am aflat 
esemple întruna din diversele colecţiuni,. de 
p. semincer Sevastos 288. 20. 99, mihoho 
Sbiera 320.99, tirbacă, a da. în Mar Ornith. 
IL. 378.8 (Ş. citează, locuţiunea a lua lat), 
seci Mar.-Ornith. 1. 304.19, procov Mar. 
Nunta 248;11, ciocleji Mar. Ornith JI. 314.1, 
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| 
Din cuvintele derivate Ş. a ales nu- 

mai pe acelea, ce i sau părut mai obior- 
“nuite şi mai importante, Așa mai totdeuna. 
a lăsat la o parte formele femenine ale 
substantivelor, formate prin așa numită, 
moţiune dela masculinele cor&spundătore ; 
aşă și din diminutive a luat mai cu semă 
de acelea, cai pe lângă sensul lor origi- 
nal, au și un sens figurat, s6u la cari sensul 
s'a schimbat, cu totul. Printwacesta de bună 
semă a dat de înțeles, cumcă despre aceste 
cuvinte nu dicționarul are să ne lămurescă, 

- ci “iramatica, anume aceea parte ă ei, care 
vorbesce despre formarea cuvintelor prin 
sufixe, o 

Din cele dise mai. sus se vede, că 
cuvintul „universal“ trebue luat; aici în' sens 
cam restrins și anume acela, că autorul, pe 
lângă cele câteva provincialisme admise, a 
vrut să ne presente (ca să ;vorbese cu cu- 
vintele prefaței la dicţionarul TOMÂno-ger- 
man din 1889 pag. IX) „graiul. muntean, 
care constitue adi fondul limbei literare 
comună întregei Românimi“. In restricțiu- 
nea acesta, lucrarea mi se pare — o repet 
bucuros — forte bine alcătuită și nu mă 
îndoiesc, că va aduce servicii insemnate, 
Cu tote acestea nu tăgăduesc, că idealul 
meu ar fi un dicţionar universa/ român în 

!
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sensul cel mai larg al cuvintului, alcătuit 
în modul indicat mai sus. A dunându-se 
acolo câte provincialisme tâte „și însoțin- 
du-le cu espresiuni corespundătâre “stu cel 
puțin “sinonime muntene, s'ar crea o lucrare 
de o valâre nepreţuită De o parte toți 
Românii ar putea ceti şi pricepe producţiu- 
nile niusei poporane române, ori de unde ar | 
fi ele adunate, și așa, sar face un pas însem- 
nat cătră unitatea culturali a Românilor. 
De altă parte acei tineri, car mau avut 
parte de «3 crescere naţională în institu. +. 
românescă, şi la cară înti?o virstă mai îna- 
intată se deșteptă simțul patriotic, ar ajunge 
cu mult mai lesne ai însuși „limba lite- 
rară comună“ și a serie întito limbă cât 
se pote de corectă, lipsită de provincialis- 
inele cele oropsite. Așa lucrarea acesta și 
în privința, unităţii /imbistice ax aduce fo- 
lose neprețuite. Intrun asemenea dicţionar, 
cât de împestritat ar putea, să pară, limba 
literară ar putea totuși afla espresiune ca. 
atare, în două felu: 1, prin alăturarea 
echivalentelor su sinonimelor din limba. 
literară la așa numitele provincialisme, și 
2. prin Garacterisarea provincialismelor ca 
atari, însoțindu-le de un semn 6re-care 
(bună-âră o steluță), su tipărindu-le cu li- 
tere deosebite, mai miel.
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Autorul ne tăgăduesce și un supli- 

ment etimologie, „în care fie-care vorbă 

va fi esaminată sub întreitul aspect al so- 
nului, al formei şi al sensului“ și unde „se 

va fixa cu mai multă precisiune circula- 
ţiunea teritorială a cuvintelor?. Nu ne îu- 

doim, că şi acestă operă, lucrată de: un 
specialist așa de distins, va fi cât se pote 

de interesantă şi de instructivă; ne "pare 

însă r&u, că din cansa alungării intențio- 

nate a unei părți însemnate din . tesaurul 

limbistic român, vom fi, cel puțin deocam- 

dată, lipsiţi de deslușiri în -pritinţa mat 

multor cuvinte. Recunosc bucuros, că la o 

asemenea lucrare. dec ar ținti a se apropia” 

măcar de perfecțiune, ar trebui nu numai o 

cunoscință amănunţită a tuturor productelor 

folklorului român seose la ivelă pănă acuma 
ci şi o sumedenie de informațiuni din ' tote 

țările locuite de Români, şi.că acesta este 
un lucru afară din cale greu. Să sperăm 

însă, după-ce în anii din urmă filologia ro- 
mână e făcut progrese așa de însemnate și 

„a luat un avent așa de frumos, că dina 

nu este prea departe, în care tote piede- 

cile vor fi delăturate şi în care o steme 

vedem visul cu ochii. ” 
BIB . - 
EL e ea Eqnuarie 189,      


