
DECLINAREA LATINA 
* . 

& 
în 3 ode 

DE 

4. 

. E - . . 1 

D. EVOLCEANU 
. ' „AGREGAT LA UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

a " 7 
27 m tobe 

   
, BUCUREȘTI | 

- Instit: “de Arte Grafice OAROE GUBL S-r Ion St. Rasidescu 
i 16, STRADA DOAMNEI, 16. 

. 4905, 14.947.



PREFAŢĂ 

“ Prezenta lucrare este cursul făcut de mine la 
Facultatea de Litere din București în trecutul an 
școlar 1904—1905. Gândul cu care am scris-oa| 

„fost să fac o carte folositoare, o carte care să poată 
fi cetită de studenți cu ușurință și din care să se 
poată trage foloase practice pentru învățământ. A- - 
cest lucru nu.este tocmai ușor, căci afară de un 
manual raai nou, pe care-l voiu cită mai jo$, mai 
toate scrierile de filologie comparată sunt așă de 
«învățat» şi de «erudit» scrise, în cât nu le pot 
utiliză decât cei iniţiaţi, iar cât despre cei ce n'au 
căpătat încă gustul filologiei, nu-l pot căpătă nici 
după cetirea lor. » 

Cartea aceasta fiind numai un fragment din gra= 
matica istorică a limbii latine, a trebuit să întru 
în desvoltări de fonetică, etc. care, drept vorbind, 
nu fac parte dintr'un studiu de morfologie; se în-. 
țelege însă dela sine că neavând tipărită o fone- 
tică, nu mă puteam referi |. paragrafele ei, şi deci
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' trebuiă să tratez aici chestiunile de care eră ne- 
_ voie..N'ara trecut ușor peste nici una din ele, fiindcă, 

fonetica este fundamentul oricărui studiu filologic, 

'şi fiindcă, pe cât mi se pare mie, aceasta este calea 

“cea mai: practică de a o învăță: intercalarea ei în 
morfologie, etimologie, etc. Şi e și natural: fone- 
tica este un studiu arid şi care cere o memorie 
deosebit 'de robustă; categoriile morfologice sunt | 
însă fixate în minte încă din gimnaziu — ce e mai! 

ușor decât să tragi legile fonetice din faptele știute 
ale moriologiei? Negreșit că vorbesc aci din punc- 

tul de vedere al studenților și nu din al acelui.ce 
face o carte de morfologie, care, fără cunoștința 
prealabilă a foneticii, n'ar scrie nici o pagină din 

cartea proiectată. 

Pe calea aceasta voiu urmă cu studiul verbului, 
particulelor și al formării cuvintelor şi sper că toți 
cei. ce vor fi urmat aceste cursuri, se vor face, 

* fără greutate, stăpâni și pe o bună parte din fone-. 
_tica latină. 

Tot motive de . utilitate practică m'au făcut, să 
insist asupra comparaţiei adjectivelor şi a nume- 
ralelor, studiu mai mult de formarea cuvintelor şi 
de etimologie. 

- În chestiunile controversate am reprodus Păre- 
rile curente și nu numai pe aceea care mi se păreă 
mai ptobabilă, pentru a da ocazie cititorilor să a- 

. leagă înșiși. De câte. ori am avut prilej, am citat 
numele autorului unei legi sau teorii, după cum



nu se face în cărţile nemțeşti, de care mă servesc. 

Am făcut aceasta nu pentru a:popalăriză numele 
flologilor, ci din motive practice: mai scurtă și mai 

ușor de imprimat în minte este o expresie ca. '/e- 

gea ui Grimm decât erste Lautverschiebung, cur 

o' numesc Nemţii, etc. i 

În privinţa ortografiei cuvintelor” latine, am: adop- 

at pe cea obișnuită în România : 7, 7, întocmai ca 

și în cărţile de filologie străine. Pentru cuvintele 

indogermane, sanscrite, etc. am adoptat aceleași 

semne, în deosebire de cărțile pomenite, care se 

deosebesc de altfel şi ele între ele. Am făcut aceasta, 

crezând că e de prisos să mai întrebuințez alte 

semne pentru 7 șz 7, odată ce am spus că sunt 

consonantice, ori de câte ori sunt precedate de 

vocală (în diftongi obișnuiți, descendenți), sau ur- 

mate de vocală (în dittongii ascendenți). Semne 

deosebite pentru consoane velare. și palatale n'am 

mai întrodus, chiar și din lipsa caracterelor tipo- 

grafice, nu numai din posibilitatea de a mă dis- 

„pensă de ele prin cuvintele «palatal» ori. «velar», 

puse alături de litera respectivă. 

Sunt. în toate domeniile numeroși termeni în- 

trebuințaţi, fără să li se explice înțelesul original, 

ca şi cum ar fi cunoscuţi de toată lumea. Cine 

"nu întrebuințează d. ex. termenul de od pentru : 

litera 7, fără să știe că are a face cu numele e- 

_braic al acestei litere, ori cine nu vorbește de con- 

jugare tare, fără să ştie ce este apoforia? Pe cât
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posibil, am explicat toți termenii de asemenea na- 
tură, pe care i-am întâlnit. - 

Ca ultimă lămurire mai adaug că prin /udo- 
germani am înţeles pe protopărinții noștri; dând 
numele de fozoare indogermanice la cele născute 
din ei. După acestea nu-mi mai rămâne decât să 

- însemnez lucrările de care m'am servit. lată-le: 
K. Brugmann, Grundriss der vergleichenden 

Grammatik der indogermanischen Sprachen : Ein- 
„leitung und Lautlehre, ed. II, 1897. Stammbil- 
dungslehre, Formenlehre, 1889-—1893. Sintaxa in- 
dogermanică formează volumele următoare ale aces- 

tei opere și e scrisă de A. Delbriick, 1893—1900. 
Cao ediție mai nouă mi-a servit: 

K. Brugmann, Kurze vergleichende Grammatik 
der indogermanischen Sprachen,; 1902—1904, re- 
zumarea primei lucrări; atât a părții scrise de Brug- 
mann, cât și a celei a lui Delbriick. Aceste lucrări, - 

. “ apărute, în Strassburg, la Triibner, sunt astăzi fun. 
damentul filologiei indogermanice. 

£. Stola, Historische Graimmatik der lateinischen 
Sprache: Einleitung, Lautlehre, Stammbiidungs- 

< 

lehre, Leipzig 1894, 1895, cea mai dezvoltată carte | 
apărută ; bogată în indicaţii ale literaturii respec- 
tive, | 

F. sStolz, Lateinische Laut- und Formenlehre în . 
<Handbuch der klassischen Alterthumswissenschaft» 
al lui I. v. Miiller, II, Miinchen, 1890, carte aproape 
imposibilă de cetit, pentru începători cel puţin.
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Nici gramatica greacă a lui Brugmann din acelaş 
volum nu € cu mult mai practică. | 

WM Lindsay, Die. lateinische Sprache, trad. 
"din englezeşte de Hans Nohl, Leipzig, 1897, cea 
mai desvoltată carte din cele complete, apărute 

"până, acuma, “Lucrare bună; metoda însă nu e im- 

peccabilă. | 

Ferdinand „Sommer, Handbuch der lateinischen 

"Laut- und Formenlehre, Heidelberg 1902, carte 

mai mică decât. cea a lui Lindsay, însă excelentă 

din toate punctele de vedere . și recunoscută de 

însuși Lindsay ca mai bună decât a sa, cel puţin 
pentru fonetică. . 

V. Zleury, Precis de grammaire compare du 

grec et. du latin, ed. V (sunt altele mai nouă), 
Pariş, 1894 ; excelentă carte elementară pentru 

studenți și de aceea tradusă și în alte limbi. 
„P.: Giles, Vergleichende Grammatik der Klassi- 

«chen Sprachen. Deutsche Ausgabe (originalul este 
englezesc) von Hertel, Leipzig, 1896. In privința ina- 
terialului gramatical, cartea este elementară, ca 

cea alui Henry; are însă ceva deosebit de toate 

celelalte:. foarte interesante și instructive conside- 
raţii generale. 

O. Riemann et FI. Goeizer, Grammaire com- 
„parte. du grec et du latin: I, Phonctique et âtude 
des formes, Paris, 1901. Această carte, ca și vo- 

lumul II care conţine sintaxa, nu e atâta o gra- 

matică «comparată», cât mai curând una «para-
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Jelă». Riemann, unul din cei mai distinși filologi, 

mai ales în ce privește sintaxa, murind încă din 

1901, lucrarea a fost dusă mai departe de Goelzer, 
» negreşit, nu cu. acelaș succes, cu care ar fi dus-o 
regretatul meu profesor. | 

FI. Schuweizer-Sidler und Alfr. Surber, Gram- 
matik der lateinischen Sprache, Halle, 1888, bo- 
gată în exemple, regule, excepţii de gramatică 
elementară. 

In ce privește partea istorică şi ideile generale, 
m'am servit și recomand ca lucrare deosebit de 
bună: B. Delbriick, Einleitung in das Studium: der 
indogermanischen Sprachen, ed. IV, „Leipzig, 1904. 

Exemplele de latină archaică sunt culese sau 
măcar controlate după Fge/bertus Schneider, Dia- 
lectorum italicorum aevi vetustioris! exempla. se- 
lecta, Lipsiae, 1887. 

De lucrarea profesorului meu F. Bhicheler, Grund. 
riss der lateinischen Deklination, II Ausgabe, von 
]- Windekilde, Bonn, 1879, nu m'am servit de loc, 
cartea fiind scrisă în alte vederi. 

Alte lucrări, întrebuințate incidental, sunt citate 
în text, la locul lor. 

Bucureşti, 24 Septemurie, 7903. 

"D. EVOECEANU. 

 



- DEGLANAREA NOMINALĂ. 

Î. Dacă loăim cuvintele regis, regi, regem, regum, re- 

"gibus,. reges, găsim. în toate un element comun: reg, 

şi câte un element deosebit: îs, î, em, um, bus, es in- 

" dicând cazul şi numărul. în care se găseşte cuvântul 

rez. Aceste elemente deosebite se numesc în grama- 

tică sufixe caznale şi cu ajutorul lor se face fiexiuneal-— 

| nominală, numită deelinare. , 
2. Să considerăm acuma cuvintele greceşi rs, 

„vos, urăsc, ăywwros, âpexrâc și cuvintele corespunză- 
toare latine, în forma lor archaică fagos, novos, incluios, 

ignotos, reclos. Toate aceste zece cuvinte au acelaș 

sufix cazual al nom. sg. ms. -s; dar afară de acest ele- 

ment comun, mai observăm încă un al doilea, și anume 

un -0 la primele două părechi grecești și latinești, şi 

un -lo la toate celelaite. Acest nou element se numeşte 

sufix de derivare, iar partea din cuvânt isprăvită cu_ 

ei, adică înaintă 'de ă fi primit vreuii sufix cazual, se 

numește temă (Stamm) : Same, fago. 
Ultimul sunet al temei, g î în cuvântul regis, etc. 6) 

în cuvântul rectos poartă numele de caracter; sunet ca- / 

xacteristic, vocală caracteristică, dacă e vocală. ! 

3. Să luăm acurnia cuvintele următoare: | Tm 

* sanscrit, mal/s; gr. pâvris ; lat. mens, primitiv *mentis;
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mentio; got. gamunds; rom. minte; litvan “atmintis, 

pal. sl. pameti. Şi alăturea cu aceste nume, evident 
înrudite, să considerăm. şi verbele corespunzătoare :.. 
sanscrit matds (pte. perf.. pas); gr.: palverar, p&uova 
p&wapev; lat. moneo, meminii; got. gamunan, litvan 
mâniă, pal. sl. măneti. Studiind comparativ toate aceste 
cuvinte și ținând seamă de fonetica specială a fiecărei, 
limbi, ajungem să extragem din toate un elemenț co- _ 

mun men, care se chiâmă rădăcină, şi care odinioară,. 
“la vechii noștri strămoşi, Indogermanii, (numiţi astfel 
dela punctele extreme până la care sau întins : India 
și germanica Islandă), eră, cuvântul din care s'a născut 
întreagă această familie nominală și verbală. | 

4. In cele mai multe cazuri se poate face ușor dis- 
tincţia, între diversele elemente ale unui cuvânt; d. ex. 
în. men-li-on-is,, se poate recunoaşte sufixul cazual -îs . 
"din regis, sufixul de derivare -li, care se vede. şi în 
pây-zi-s, un al doilea sufix de derivare On, şi în sfâr- 
şit rădăcina men, identică în latinește și în ]. indoger- 
mană. Tema cuvântului este mention-, iar caracterul | 
nazala -p. | | | 

Nu e însă tot aşă de uşor să deosebim tema de sufix 
la un cuvânt ca genitivul latin pedis din *pedes, fiindcă 
nu se poate hotări dacă e din a doua silabă face parte 
din sufix ori din temă, cu alte cuvinte dacă tema pri- 
mitivă indogermană eră monosilabică sau bisilabică. 
Aceeaș dificultate se întâmpină şi la alte cuvinte. 

5. Se găsesc unele cuvinte lipsite de orice sufix de 
„derivare, d. ex. râ-s, est din *es-li; deasemenea anu- 
mite cazuri sunt lipsite de sufixul respectiv, d. ex. rosa, 
în care a nu este sufixul. nOm. Sg. ci caracterul temei; 
Și în sfârşit se mai găsesc și unele cuvinte compuse 
numai din rădăcină, d. ex. imper. î, indogerman ei, 

6. Toţi acești termeni se pot raportă ori la o limbă 
-
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anume, ori la, limba primitivă indogermană; d. ex. în 

cuvântul domino-s, -s este sufixul acuzativului plural 
masculin, însă numai din punct de vedere al limbii 
latine. Întrebându-ne însă dacă tot aceeaș formă o aveă 

sufixul şi în indogermană, atunci găsim că el nu eră 
-s ci -us și deci acesta este sufixul respectiv indoger- 

man, nu latin. În cuvântul terră, -ă este caracterul de- 

clinării |, aşă'cum se prezentă î în latineşte ; studiul eom- 

parativ însă ne va arătă, că adevăratul. caracter, cel 

indogerman, este -ă. Acelaş licru e și cu rădăcina; 

din cuvintele nemţeşti lieben, liebster, geliebi, Liebe se 

poate scoate o rădăcină lieb-; această rădăcină are însă 

valoare numai pentru limba germană, căci studiul com- 

parativ pe dă pentru indogermană leubh.. 

În această carte toţi aceşti termeni se vor luă în înţe- 

lesul obișnuit în lucrările de filologie, adică vor fi tot- 

deauna, raportați la limba primitivă, indogermană. Şi 

aceasta cu drept cuvânt, căci nu vom studiă temele 

şi sufixele aşă cum se găsesc în latinește, ci sub forma 

pe care vor fi. avut-o în limba mamă, schimbată apoi 

| până la cea latinească respectivă. 

Mai trebue observat că toţi aceşti termeni sunt simple 

abstracții gramaticale, întrebuinţaţi numai de comodi- 

tăte și neavând vreo âltă valoare. Numai rădăcina o) 

fi existat odată cu valoare de cuvânt, într'o vreme când: 

protopărinţii noștri nu aveau alte cuvinte decât rădă- 

cinile. După această ipoteză, limba compusă la început 

numai. din: rădăcini, le-a combinat apoi în grupe mai 

întinse, și prin această combinare, unele rădăcini și-au 

pierdut înţelesul şi valoarea lor „de cuvinte, și. au de- 

venit simple elemente formative, ca sufixele de deri- 

vare, cele cazuale, augmeniele, etc. Aceasta este celebra 

teorie a aglutinării a | lui Bopp. Se înţelege că formă 

rădăcinilor. și suâxelor, stabilită de filologi, nu este 

i 
i 

N
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definitivă, ci variază conform” cu starea cunoştinților 

timpului, și încercări ca ale lui Schleicher, de a scrie. 

în limba indogermană, nu. sunt decât un fel de rezu- 
mat grafic al acestor cunoștinţi. 

4. După lămurirea termenilor întrebuinţaţi în pagi- 

nele următoare, putem trece la declinarea însăși. For- 

mele pe care le poate luă un nume în declinare se. 

“împart, după cum se ştie, în trei categorii: număr, 

“eaz şi dese ori gen, d. ex. deus, dei, deum, deas; homo, 
A homines, hominem. Ă o , 

; Im limba indogermană existau trei numere: singular, 

| plural şi dual. De observat este că duâlul se între- 
-buinţă, când eră vorba de lucruri care în mod natu- 

| ral se prezentă pereche: ochii, urechile, mânile, picioa-. 
| rele, genunchii; apoi despre lucruri care se prezentă 
pereche în mod artificial, d. ex. caii dela trăsură. Cu 
timpul însă dualul a început să se întrebuinţeze și 
despre dowă individe, în ori ce condiție sar găsi, d. 
ex. ăvâpino și tocmai această generajizare sau lărgire 
de sferă i-a adus dispariţia treptată, căci ne mai vă- | 
zându-se nevoia, de o formă deosebită pentru doi oa- 
meni de cea, pentru trei, etc. forma dualului a dispă- 
rut aproape în toate limbile indogermanice. Acesta, este 
un fapt bine cunoscut în istoria limbilor și i se pot 
aduce paralele de altă natură decât cele gramaticale; 
d. ex. cuvântul românesc jupân eră odată un cuvânt 
de cinste, care nu se dădeă decât boerimii ; politeța 
însă l-a acordat cu prea multă bunăvoință și altor băr- 
baţi, decât celor în drept şi prin aceasta i-a lărgit sfera, 
dându-i în acelaș timp şi lovitura de moarte, în cât 
astăzi nu se mai simt onoraţi de asemenea epitet nici 
Evreii. Intorcându-ne la limba latină, constatăm că dua- 
lul, redus, dar totuși păstrat în geceşte, nu se mai gă- 
sește decât în duo, ando şi, probabil, octo. 
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8. Cazurile limbii indogermane.. erau. opt la număr: 

' nominativul, genitivul, “dativul, acuzativul,. voeativul, 

ablativul, loeativul și -instrumentalul. 

De observat e că instrumentalul arată lucrul sau! 

fiinţa -prin mijlocul “saw ajutorul, ori“ tovărăşia căreiaj 

se săvârşeşte acţiunea predicatului. 

Din aceste opt. cazuri limba greacă nu mai păstrează 

decât cinci, pierzând ablativul, locativul și ibstrumen- 
talul, iar limba latină. șase, pierzând pe ultimele două. 

Din cazurile pierdute se găsesc numai urme printre! 

adverbii, prepoziţii, . conjuncţii; unele însă sau ames- 

tecat şi contopit, la anumite categorii de cuvinte, cu 

cazurile păstrate. . | 
Dealtfel nici chiar în limba indogermană nu se găsiau 

toate cazurile la toate numerele și la tot felul de teme; 

așa nominativul era identic cu vocativul la dual și plural; 

nominativul, acuzativul şi vocativul identice la substanti- 

vele neutre la toate. numerele; tot aşa dativul și abla- 

tivul plural, genetivul și ablativul singular la toate te- 

mele, afară de cele de declinarea II, adică cu caracterul -0. 

Syncretismul sau. contopirea mai multor cazuri în 

unul singur provine “din mai multe motive: 
a) tonetice, d. ex. "Tipus făcea ablativul | ipod, iar 

instrumentalul Lupo; prin căderea lui d final, prece- 

dat de o vocală Îungă, cele două cazuri ajung identice. 

d) Sintactice, când un caz încalcă domeniul sintactice 

al altuia, făcându-l inutil. Această încălcare nu e grea 
căci relaţiile exprimate prin cazuri sunt cam vagi și 

neprecize ; d. ex. în limbile indogermanice nu se face 

- deosebire prin. sufix cazual special între stau pe, stau 

în, mă mâşc în, mă mişc către, etc., neprecizare care 

a dat naştere prepoziţiilor, şi care în alte neamuri de 

limbi, ca cea finică, este evitată prin existența mai 

multor cazuri.
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0) E greu de constatat, dar totuşi se pare că plu- 
“valul, prin natura lucrurilor, e mai rar întrebuințat de- 

“cât singularul; aceasta ar explică mai -marea confuzie 
a cazurilor la acest număr. 
“9, „Genurile limbii indogermane erau trei: măsculin, 

| C temnin și neutru, păstrate toate în latinește, și Înţe- 
lesul lor nătural ar fi: ființe bărbătești, femeești și lu- 
cruri. Dintre toate categoriile morfologice aceasta mi 
se pare a fi cea mai de prisos şi mai incomodă: inu-. 
tilă, de oarece imensa majoritate a substantivelor ne- 
fiiind mobile, adică neavând două genuri formate din 
aceeaș temă, nici când exprimă ființe, (ef. bou, vacă; 
cal, iapă şi mai-rare cazuri ca equus, equa, etc.), genul 
este indicat prin însuşi înțelesul cuvântului ; cât despre: 
adjective, mobile mai toate, neindicarea genului ar putea, 
cauza tot așă de puţine dificultăţi ca, şi adjectivul pre- 
dicat în limba germană. In ceea ce privește incomodi- 
tatea genului, este suficient să ne gândim la dificul- 
tatea limbii germane însăși şi să ținem seamă că ceea ce 
se învaţă greu de un străin, nu cere tocmai puţină ac- 
tivitate intelectuală, nici din partea celor pentru care 
limba în chestiune este maternă, activitate care şi-ar 
putea găsi și altă, întrebuințare. 

Dintre limbile indogermanice, engleza,: cea, care a dus evoluţia mai departe decât toate surorile ei,-a pier- dut genul, cel puţin în ce priveşte numele, iar limba ger- 
mană, cea cu trei genuri, ca limbile clasice și româna, 
a scăpat de ele, cel puţin la adjectivul predicat. Alte limbi, ca cea ungurească şi în genere cele aglutinante, 
nau avut această categorie niciodată, categorie care. nici în indogermană nu: e primitivă, 

E posibil ca, în timpurile mai vechi ale limbii indo- germane genurile să se f € dat, fără . excepţie, în chip natural, cum am arătat mai sus; pe atunci deci, toate
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numele lucrurilor lipsite de sex vor fi fost de genul 

neutru. Însă din cauză că popoarele primitive, întoc- 

mai ca şi copiii, au imaginaţia mult mai bogată decât 

cele înaintate în cultură, încă dela început multe nume 

de lucruri vor fi: căpătat genul masculin ori femenin. 

Aceasta se vede până şi în limba engleză, cea lipsită 

de gen nominal, şi se citează exemplul că mateloţii, 
vorbind despre corabia lor, nu întrebuinţează pronu- 

mele neutru ît, ci ps cel femenin she, ea. Odată por- 
niţi pe această cale, Indogermanii au dat genul la nume 

după cele mai eurioase şi variate analogii, dintre care 

unele sunt comune la.două trei limbi, iar altele nu. 

Dintre cele comune limbii latine şi greceşti, se citează |! 

numele arborilor, care 'sunt de genul femenin, ca şi 

'arbor şi dpbs; numele vânturilor şi_al lunilor, după . 
"ăvenos, ventus, biv, mensis; î8; al râurilor, după morauds, ete. | 

DR: i 
Alte ori 'cuvintele şi-au luat s Sau schimbat genul. după. ] 

analogia altora cu care veneau des în contact, d. ex.) 

dies, devenit femenin după noge. o 

Pe cât se pare nu se specii încă dela început 

anumite genuri pentru anumite teme: se știe că atât 

în grecește, cât și în latinește temele de declinarea | 

sunt mai toate femenine, iar cele de a Il-a masculine 

ori neutre. După părerea în genere admisă, na fost 

aşă dela început, și vor fi fost de ajuns teme caracte- 

rizate în -ă de genul femenin; cu timpul însă, genul 

celor mai multe a devenit, victorios, şi sa ajuns la ere- 

dința, că vocala caracteristică -ă indică ea, prin ea în- 

săşi, genul femenin, iar -d pe cel masculin ori neutru. 
“Astfel sa ajuns la un nou criteriu de distribuire a ge: _ 

nurilor, cel” Sramalical, care în “unele limbi, “d. ex. în 

cea germană, încalcă drepturile . celui natural: das Weib, 

das Mâdchen, etc. 
10. În limbile romanice au dispărut mai toate ca-
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zurile. Numai în vechea franceză şi vechea provensală 

se mai face deosebire între nominativ. și acuzativ: în 

vechea fe. N. suer, A. serour; româneștile soru-ta, surori 

nu sunt de. aceeaș natură cu. suer, serour, ci se ex- 

plică prin analogie: formele adevărate noru- şi surori 
au produs pe soru- şi:nurori.. . . : 

Limba română a păstrat următoarele resturi: la de- 
clinarea, 1 o formă pentru N. A. şi alta pentru G. D. sin- 
gular: doamnă, doamne; la decl. Il o formă deose- 
bită pentru V.. s.: amic, amice... - o 

Dispariţia cazurilor. provine din motivele arătate la 8 
şi mai cu.semă din cauza prepoziţiunilor de şi ad, care 
în limbile romanice vestice au făcut inutile formele 
deosebite pentru cazuri. O. o pi 
/ Genurile ms. şi fem.. sau păstrat pretutindeni, cel 
neutru numai în roinănește : timp, timpuri. 

Numerele, categoria cea mai necesară din toate trele, 
sa păstrat măi bine; în limba franceză însă s'a pierdut 
şi această deosebire aproape la toate numele şi nu se 
mai păstrează decât în scris, iar foneticește numai în 
îrază și anume când cuvântul respectiv este urmat de 

"O vocală. Se - 
5 11. In limba indogermană declinarea nu consistă 

| numai în aninarea sufixelor caznale la tema cuvân: 
! tului, şi în combinaţiile fonetice posibile în fiecare 

caz special (contracție, dispariţie de consoane, etc.) ci 
și în modificarea temei însăşi, odată cu schimbarea, ca- 
ului. Același: lucr se întâmplă şi la conjugare. Pentru 

a ne lămuri mai bine, să luăm un exempiu dintro li 
modernă, cunoscută şi anume următo 
nemţești: sie verbinden, sie verbanden, 
den; pentru ce s'a modificat vocala î în a 
de silabe este acelaş, 
tele absolut identice, 

   

   
mbă 

arele trei forme 
sie sind, verbun- 
și în 49 numărul 

accentul pe aceeaş silabă, cuvin- 
cu excepţia acestei unice vocale
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din temă. Fonetica,. germană, nu găsește explicare pen- 

tru acest fenomen, și nici nu “poate găsi, căci. în con- 

diţii fonetice identice, identic trebue să fie şi rezul- 

tatul. Urcându-ne însă mai sus, pe scara timpului, vom 

găsi că deosebirea există şi în germana medie şi în 

cea, veche, și deci nici istoria limbii germane nu ne 
poate explică faptul; prin urmare variaţia aceasta tre- 
bue să fie mai veche, să dateze din vremea limbii in- 
dogermane, înainte de separaţia ei în ramuri deosebite. 
Asemenea variaţie se numâște apofonie sau gradaţie 
xocalică, Ablaut; Vokalablaut, Vokalalabstufung, şi, 
fise any luat e. luat exemplul din limba germană, nu trebue 

so confundăm cu inflexiunea vocalică; Umlaut, simplu 

fenomen de asimilare regresivă, ca în nemţescul Bond, 

_ Bănde, românescul masă, mese. Să dăm câteva exem- 

“ple de apofonie şi din limbile clasice. 
Grecește: detin, EXMzov, ÎEdoiza: în primul avem. vo- 

cala e, în al doilea vocala a dispărut, în al treilea sa 

schimbat în o. Acelaş lucru, în 76-06, Yi-rV-opiat, "1E-fav-o.. 

* Prin urmare vocala apare în trei grade: a) ca e, bj dis- 

părută, c) ca o. Primul grad se chiamă €- sau_ Nor-__ 

malstufe, (erste) Hochstufe, al doilea redus, 5, iet-, 

Schwundstute; al treilea 0- sau zieite Hochstufe, 
fischi, iar noi să-l botezăni: modificat, 

Gramaticii Înzi numesc cazuri, tari cele î in care tema 
  

apare sub gradul ei TIOrmăl țiiiodificat] Tai iar Slab, cele 

cu-temă redusă; deci "2ățiip, DBiter este un caz tare, 

orepi Bătris-u caz slab. Acesta este înțelesul terme- 
nilor: declinare, conjugare tare și slabă în' gramatica 
latină, termeri învăţaţi de toţi elevii și neexplicaţi de 

>» nimeni; deci verbul verbinden se conjugă tare, fiindcă 

“se prezentă sub gradul normal: verband, modificat ver- 

* bumden, redus verbinden ; tot aşă latineşte f&ci, făcere, 

  

    

pe când verbe ca germanul leben, latinescul _scribere 7 

2 
|
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| se conjugă slab, prezentându-se totdeauna cu acelaș 

grad al temei, indiferent care. 
„— Cauza apofoniei în limba indogermană nu este si-. 

“gură; foarte probabil .și în genere admis este că sila- 
* bele accentuate aveau gradul normal, iar cele neac- 

* centuate pe cel redus: emi, eu sunt, îmds, noi suntem; 

imai grea de explicat este relaţia între gradul normal 

! şi'cel modificat. E 
—— După cum ziceam mai sus, declinarea, indogermană 

se făceă cu ajutorul sufixelor şi al apofoniei vocalice. 
Roluj acestei din urmă însă s'a șters aproape cu totul din 
“declinarea limbilor indogermanice, păstrându-se numai 
în declinarea sanscrită, în conjugarea greacă, germană, 

latină, şi lăsând urme neînsemnâte în declinarea cla- 
sică: pater, patris, citat mai sus, YEvos, evovs din %y& 

veooc, genos (arch) generis, şi alte puţine, mai ales cu- 

vinte cu declinare heteroclită, care se vor trată la lo- 
cul lor. . 

12. După aceste consideraţii generale, putem începe 
studiul: declinării latine. o 
După cum se ştie din gramatica elementară, limba, 

latină are cinci declinări, care se deosebesc după su- 
netul caracteristic al temei. Aceste declinări sunt: 

_ caracter: ă, mai toate de genul femenin. 
i » d, masculine, și neutre, aproape toate. 

fil caracter consonantic 

» 1 (apofonie -ăi, -dj) _
c
 

îşi a - de toate genurile 

IV » it (apofonie -cu, -Su) 
V » 5, femenine și masculine.: 

| vom trată-o luând fiecare caz în parte 
ȘI cercetând ce: formă a luat în fiecare categorie de 
teme. Vom stabili întâiu forma ideală, și apoi vom ex- 
plică pe cele care se depărtează de aceasta. 

Declinarea
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SINGULARUL | 

18. Nominativul cate în "toate limbile cazul su- 
biectuiui. După teoria aglutinării, sufixele personale 

nu sunt altcevă: decât fragmente din pronumele 'per- 

sonale, al căror înțeles cu timpul sa pierdut: erp 

ar însemnă zic eu; «moi, (pari) zice el. După această 

teorie deci, nominativul n'ar fi cazul subiectului, ci 

apoziţia lui, pentru precizarea sufixelor personale, în 
special ale celor de persoana IL. i 
“Declinarea 1 face N.. atât în gr. cât și în lat. fără 

nici un sufix, d. ex. Xbpă, poyi, adică tema rămâne 

curată, suferind numai schimbările fonetice speciale 

fiecărui dialect, ca cea a lui & în 7. 
Limba latină sa schimbat mai m N... nu mai 

tutindeni și în toate timpurile s scurtată în_-ă, Nu se 

citează decât câte un singur exemplu cu -& și anume 

din Epitaful Scipionilor, Livius Andronicus, Enniu şi 
Plaut, care exemple pot fi însă explicate prin motive 

metrice. _ 
Scurtarea deci trebue să se fi întâmplat foarte de 

timpuriu în limba latină; din potrivă formele limbii 
Osce (vorbite în Samnium şi Italia meridională) vid 

(citeşte vio) = via şi a celei umbrice: muta, mutu = 

multa, ar indică păstrarea lui & primitiv. 

14. Motive pentru această scurtare, cu deosebire 

latină, ar fi următoarele: 
a) pretacerea cuvintelor iambice în pirichice, pre- 

facere datorită unei însemnate legi a foneticii latine, “ 
cunoscute sub numele de breves, breviantes, Se ştie 

că accentul poate fi de două feluri: 1) muzical, adică 

atunci când silaba accentuată este pronunţată, aş pu-
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t6ă. zice cântată, cu o terță ori cvintă mai sus decâț 
celelalte și 2) expiratorie, adică atunci când silaba ac- 
centuată este pronunțată cu mai multă forţă. In rea- 
“litate aceste două accente sunt amestecate: silaba cân- 
tată mai sus, e cântată şi cu mai multă putere; după 
:predominarea, însă a elemenţului muzical sau a celui 
'expiratorie, își ieă numele şi accentul: așa, se zice că 
:sanscrita şi greaca veche aveau accentul muzical ca, 
'şi actuala limbă litvană, că limba latină şi limbile mo- 
derne au accentul expiratorie. 7 

Schimbările suferite de cuvintele iambice sunt îoc- 
mai o dovadă de natura expiratorică a accentului la- 
tin. Și întradevăr, înțelegem și putem cântă un cu- 
vânt ca mihă, tibi cu măsura . pătrime si, jumătate 
sol ori chiar mi, dar ne-ar fi foarte incomod să pro-. 
nunțăm 0 succesiune de două silabe din care prima 
foarte puternic pronunţată, iar a dona slab şi totuşi 
de o durată de două ori mai mare; nare oricine de- 
cât să încerce şi se va convinge. Şi din uk stă pri- 
cină mai ales în latina archaică a poeţilor comici,; cei 
mai apropiaţi de limba de toate zilele a poporului, 
cuvintele iambice, mai ales cele strâns legate de vorba 
următoare, devin pirichice, și Plaut pronunţă regulat 
volă scire, abi rus, cavă dicas, domi restat, domă prodit, homă, “şi nu cu ultima. lingă ca pe vremea literaturii clasice. Această fonetică, archaică, mai just populară, sa, păstrat şi de limba, clasică: miâhă, tibi, sibi, modă, cilă, dintre care primele trei pot fi. şi iambice, după trebuințele metrice. 

Nu se poate zice că 
trecătoare, archaică; alt 
dota lui Cicerone (de 
se povestește că triu 
Brindisi spr : 

„Scurtarea' aceasta ar fi fost 
fel nam putea înțelege anec- 
Divinatione, II; 40,84) în care 

mvirul. Crassus în trecerea pe la e Asia, pentru a fi măcelărit de Parţi, ar fi
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- auzit pe:un vânzător de. smochine din Caunus (port 
în. Caria), care. strigă, cauneas, cauneas. (ficus vendo) 
cuvinte care.au fost înţelese. ca de rău augur = camvă 
ne eas; deci. pe vremea ]uj. Cicerone poporul zicea, 
cavă, căci dacă ar fi zis. cave, ca în latina. clasică, li- 
terară, confuzia nu sar fi putut, face. 

Tot așă se pot explică simcopări. ca vidân, care nu 
poate. proveni din. „Glasieul. uides ne, ci i din popularul 
vidăs ne. 

"Deci, conform acestei regule, toate nominativele ca 
*/ogă, *ănă, *hără, au devenit togă, bonă, heră; şi ca 
dovadă că schimbarea este pur fonetică, e faptul | că 
aceeaș seurtare au suferit-o și neutrele piurâte: jugă, 

„bonă, ne „mai revenind, nici unele, nici altele, la, forma, 
iambică, | 

bj După o regulă bine cunoscută, finalele 7, , mt, 
scurtează vocala, precedenţă: amo, amăr; animâlis, 
animăl ; laudăs, laudăt; ames, amăm; scurtarea nu 
e veche şi pe vremea, lui Plaut nu se. „făcuse. încă, 
În conformitate In «ontormitate cu această regulă, toate. ate acuzativele de 
declinarea | își scurtează caracterul: dominăm, „TOS, 
terrăm. și nu *dominam,. cum trebuie să, fi fost la orj- 
gin5 și acuzativele fiind tot aşă de numeroase, ori chiar 
cu mult mai numeroase decât nominativele, cantitatea 
caracterului lor. l-a înfluențat lat și pe cel ai i. nominativelor 
şi cum se ziceă dominăm, s'a zis Şi domină. Sa spus mai 
sus că această scurtare, cauzată de anumite finale con- 
sonantice; nu e veche și că pe vremea lui Plaut nu deve- 
nise regulă generală; prin urmare acest motiv n'ar fi 
tocmai așă de valabil, Adevărul însă e că nu se poate 
ști, decât din. afirmaţiile gramaticilor posteriori, când a 

" început m să scurteze vocala, precedentă, din simpiul 
motiv că, dacă cuvântul respâciiv i începe cu o vocală, 
m se elide -cu. vocala precedentă cu tot, iar dacă este
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urmat de. 0 consoană, silaba, în care se află, se lun- 

„geşte prin poziţie, și nu ne mai rămâne mijlocul de a 

vedeă de sa scurtat vocala ori nu. Prin urmare sun- 

tem. liberi să admitem că, scurtarea cauzată de m final 
e foarte veche și „vom mai găsi în cursul acestui 
studiu motive pentru aceasta. | 

c).Se ştie că în grecește se găsesc unele cuvinte 
cu caracterul N. s. în ă; şi anume cele în x, ce, (a, 
Ma, va: ebtvea, măca, fita, Buda, păharwva, şi alte cu- 
vinte izolate, ca 15hpa. Cantitatea acestora, se explică în. 
gramatica greacă; dar tot aşa vor fi existat şi în la- 
tineşte unele categorii de cuvinte cu caracterul scurt, 

( categorii pe care nu le putem descoperi, odată ce toate 
lau luat aceeaş înfăţişare, în parte după analogia unora 
ică acestea, E 

d) Cum se va vedeă la, studiul vocativului, sar puteă 
admite ca formă primitivă N. rosa, V. rosă. În acest 
caz, vocativul ar fi avut aceeaș influenţă ca, şi acuza- 
tivul. Dar, cu toate că ne lipsesc dovezile, sar puteă 
admite, conform unui fenomen fonetic foarțe. Însenmat, 
pe care-l vom studiă mai târziu, că un “"rosă, primitiv 
ar fi dat în lat. "rose, și deci, neexistând un Voc. pri- 
mitiv “rosă, ne putem dispensă de acest «ultim argu- 
ment. Prin toate aceste analogii se poate explică destul 
de mulţumitor cantitatea: Nom. sg. al declinării 1. 

15. Sa văzut că în indogermană, întâlnindu-se ca- 
racterul -4 la mai multe substantive cu genul natural 
femenin, sa ajuns la idea, mai mult sau mai puţin 
conscientă, că toate temele în -ă trebue să fie femenine. 
Această specializare a genului a trecut şi asupra lim- 
bilor indogermanice, și acele dintre ele care ca greaca, 
latina, limbile balto-slavice, prezentă două, trei cuvinte 
în -ă, de : genul masculin, au ajuns la aceasta inde- 
pendent una de âlta şi anume în chipul următor: Să 

4 
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luăm cuvintele româneşti : tinerețe şi tinerime. Primul 

este „abstract, al. “doilea. concret şi colectiv, arătând 
pe acei indivizi: care şe bucură de tinereţe - — două no- 

țiuni, două sufixe deosebite. Nu e tot aşă în alte limbi: 

jeunesse, Jugend, gjouth,, în care unul şi acelaş cuvânt, 

la început. abstract, € a căpătat cu timpul şi înţelesul 

parte, căpătână şi înțelesul “concret-individual: a youth, 
un tânăr; tot aşă nemţescul Frauenzimmer, însemnând 

la început, "uvaretby, capătă numele de femei (colectiv), 

iar din sec. XVII încoace pe cel de femee, ajungând 
astăzi a fi chiar un termen de dispreţ. 

După cum nemţescul Bedienung înseamnă serviciu, 
apoi totalitatea, servitorilor unei. case, şi în sfârșit ser-- 

_vitor, servitoare, tot așă sa întâmplat și cu verna, agri- 
cola = calitatea de a fi: sclav născut în casă (?), agri- 

cultură ; apoi sclavi, agricultori, în fine sclav, agricultor. 

Odatăce cuvântul a devenit concret, indicând o ființă de 

sex bărbătesc, și-a luat și genul masculin, ca excepție 

„dela genul gramatical. Aceasta nu sa întâmplat însă 

pretutindeni și un Neamţ n'ar zice nici. odată ein 

bichtiger Bedienung, nici un Român un slugă harnic 

sau un calfă pricepul, cu toate că vorbele româneşti. 
-sunt exclusiv concrete și individuale şi cu toate că în 
paleoslovenică acelaș cuvânt sluga, cu înţelesul de ser- 

vitor, poate fi de amândouă genurile. 
„După ce în felul acesta câteva cuvinte au ajuns a fi . 

masculine, Grecii le-au și dat sufixul masculinului, îm 

“prumutat dela temele în -d şi au început să zică vea- 

vias, moNens şi nu *vesvia, "roNrn; Latinii însă n'au făcut 
acest pas şi astfel declinarea lui agricola este identică 

su cea a lui rosa. Cu sufixul -s nu se cunose decât 

două cuvinte, citate de gramaticul Festus (sec. IL d.C.) 

în prescurtarea lui Paulus Diaconus sus (sec. VIII d. C),
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anume hosticăpas şi paricidas I=parricidas, până la 
Enniu nu se scriau consoanele duble), găsite întrun 
text de lege al lui. Numa Pompiliu. Epoca în care au 
trăit. cei doi gramatici, felul de autenticitate al-lui 
Numa, pentru. a. nu'mai vorbi de cea a textelor sale 
de. legi, nu ne dau convingerea că. suspomenitele cu- 
vinte sunt autentice. N IE 

Foneticește vorbind, hosticapas este evident fals, 
fiindcă în conformitate. cu 0 regulă fundamentală a fo- 
neticii latine, cuvântul fiind vechiu, compus, nu ne0lo- 
gism, juxtapus, ar trebui să aibă forma hosticiipas, 
scris -cîpas ori -cupas (ef. capio, occupo; reciperd, re- 
cupero), nici întrun caz -capas; și apoi se zice auceps, 
aucupis, nu. aucapas ; urbicăpe al lui: Plaut (Mil. 1055) 
e un juxtapuș, cuvânt comic, făurit, de poet. 

In oscă găsim numele proprii Marka-s, Tana-s; 
însă Arkiia=Apyias, Santia= Eavbias, adică numele ita- 
lice cu sufixul grec, iar cele grecești fără acest sufix. - 
Ce concluzie sar puţeă trage de aici? 

Scriitorii archaici nu pun -s nici la numele proprii 
grecești, d. ex. Enniu zice Anchăsă nu Anchis&s; serii- 
torii clasici întroduc, se înțelege, cuvintele grecești 
cu forma lor de origină. De aici se poate conchide că 

oscă nu putem preciză nimic. 
16. Declinarea 11. In privința genului se poate a- firmă că în indogermană temele în -6 erau numai mas- paline ari neutre, Numai greaca și latina cunosc câte-va, emenine, influențate poate de genul unor cuvinte cu înțeles înrudit, d. ex. humus dupăiterra, sau neexplica- bile ca VS, vânturătoare, alvus, pântece; carbăsus, pânză, =") Xăpnacos își păstrează genul original; colus, furcă, se declină şi după decl. IV. - 17. Nominativul se formează, foarte simplu prin a- 

"în lat. sufixul -s n'a existat la dec]. |, iar. cât despre. 
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ninarea sufixului -s: &vOpunoc, Nouios Ploutios, Tri- 
bumos, sau fără -s, d. ex. Ovio, după regula cunos- 
cută că până la  Enniu, 8 final, mai ales după vo- 
cală scurtă, nu se mai pronunţă și “din această cauză 
întâlnim în posţii” ârchaici, Enniu şi Lucrețiu inclu- 

ziv, expresii ca omnibus princeps, în care omnibus 

este măsurat =vu, fără ca ultima silabă să imai facă 

poziţie. - - 

Dispariţia lui -s a fost însă trecătoare căci scriitorii, 

următori îl introduc pretutindeni, și poporul îl pro-! 
nuiţă clar, dovadă pluralul din toate limbile romanice 

afară de cea română și italiană. E 

Prefacerea lui -os în -us sa petrecut pe la anul 200 
a. C. şi astfel sa ajuns “la formele cunoscute: dominus, 

și negreșit, și la dominum, jugum, genus, păstrându-se 
însă neschimbat până pe vremea lui Cezar şi mai târ- 
ziu numai după w (u consonantic): vîvos, flavos, equos, 

ovom, din următorul, foarte simplu, motiv fonetic : v, 
_rotunzit, u, era unul şi acelaș semn pentru unicul 
sunet u, eare poate. să fie sau vocală: domi-nus sau 

consoană: vi-vos, care nu se pronunţă cu doi (spirantă) 
ca. în româneşte) ci ui-uos, cu doi u ca ori care altul. 

Se ştie că deosebirea între vocale și consoane este că 

cele dintâiu fac silabă, iar celelalte nu: în a-ud, u este 

vocală, deci la două vocale corespund două silabe; în 

0-uom, 4 e din contră consoană și de aceea avem tot 
numai două silabe corespunzătoare celor doi o. Acestea 

se pot spune despre discutata pronunțare a lui 4 con- 

soană, și e uşor de văzut că u0 se poate pronunţă (cu 

oarecare strâmbare de gură, ce e drept!) întro sin- 

gură silabă, dar nu şi uu; de aceea schimbarea fone- 

tică a lui fiauos î în flavus este cu vre-o două sute de 

ani posterioară celei a lui dominos în dominus, când 
adică uu sau, se reduce, (în pronunțare, nu în scris) la
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u, ori—cazul obişnuit—e pe cale de a se spirantiză 

în vu, ca în limbile romanice. . - 

--18. Abateri dela forma normală de N.. sunt urmă- 

toarele : 
a) Temele în +0 își pierd pe 0 al lor printr:o. curi- 

oasă și nu de ajuns de explicată sincopă; primitivul 

"vesperos, va deveni . deci _Vespers, eare Îi asimi-. 

vată în n latinoște (el. i iorreo, c&paopeu), ajunge la forma 

*vesperr. 

Este însă regulă în fonetica latină ca orice consoane 

gemene să se reducă foneticeșşte, nu nuinai Ortografic, Ia 

una singură, atunci când sunt urmate de altă con- 

soană, d. ex; disto, 'dis-sto; conform cu această regulă 
"vesperr trebuiă să rămână neschimbat înaintea unei 

vocale și să se preiacă în vesper înaintea unei consoane; 

acest fenomen se numește fonetica frazei, sau cu ter- 

menul dat de gramaticii inzi, cei mai. vechi şi mai 
mari din toţi, Sandhi. Între formele *pesperr şi vesper, 
ultima a învins în luptă şi acelaș lucru sa întâmplat 

cu toate cazurile. analoage, căci, după cum ştie oricine, 

nu există cuvânt latinesc terminat în consoană dublă. 
19. Să luăm acuma un cuvânt ca ăyp6c, "agros, în 

care -ro nu mai este precedat de o vocală scurtă, ca 
la vesper, ci 'de o consoană. Prin sincopare obţinem 

“agrs, grup nepronunțabil de sunete. În acest caz se 

întâmplă un însemnat şi frumos fenomen fonetic, bă- 
nuit încă de gramaticii inzi și lămurit de Osthoff ; 
anume, consoana 7 se vocalizează, în care calitate poartă 
numele de r_ vocalic și se înseamnă 7. Vocalizarea se 
face în diferite chipuri, după limbi. Pentru lămurirea 
lucrului să luăm exemple . dintr'o limbă modernă, de 
toţi. cunoscută. Se ştie că Nemţii pronunţă pe e din 
cuvintele Vater, Mutter, Ihnen foarte puţin, clar, aproape 
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ca și cârd nar există. În. cărțile de filologie un âse- 
menea sunet se însearnnă cu e răsturnat, 2, numit șra 

ltermen din gram.: ebraică) indogermanicum. Prin slă- 
birea treptată a acestui șva, ajungem la Vatr, Mutir 
şi nun, grupe nepronunţabile și înlocuite de poporul 
german în limba dela ţară prin Vata, Mutta, Ihna ; deci 
r şi n, fiind lipsite de vocale, cu care ar fi putut face 
o silabă, său vocalizat ele însele şi anume în a. Tot 
0: vocalizare se întâmplă și în agrs, dar altfel și anume 
din ! se dezvoltă un e premergător, şi așă ajungem 
la; *agers, grup pronunţabil de două silabe. Prefacerea 
lui “agers în.ager, sa făcut ca și cea a; lui "vespers 
în vesper. 

20. Sincoparea lui o se face, fără excepţie, ori de câte 
ori 7. este precedat de 6onsoană ; însă dacă e precedat 
de "Sotală: scurtă, atunci cuvântul trebue să fie de 
cel puţin trei silabe, adică -ro să nu urmeze imediat 

după accent; deci vom aveă socer(us), însă “Zrus. Că 

” vecinătatâa accentului este unica piedică a sincopării 
se vede din faptul că după vocală lungă, deci accen- 
tuată, sincoparea nu se întâmplă : clărus, sevărus, purus. 

„Singurul -cuvânt sincopat în contra regulei este văr 

din cauza analogiei cu socer, gener, puer şi mai ales 
levir. 

Cuvinte nesincopate sunt : înferus, posterus, exlerus, 

properus, superus, derivate toate din prepoziţii, din 

categoria cărora corecte, toneticește, sunt înfer şi su- 

per la Cato, citer la clasici. Substantivul uterus (uter 

la Caecilius) o fi urmat analogia celor precedente, ră- 
mase nesincopate cine ştie din ce motiv şi cred că 
mai ales pentru a se diferențiă de adj. uter. 

Tot analogiei se datoresc plauținele socerus, puere 
(care ar indică un N. *puerus ?), apoi iunipărus = 

iun(on)i-pirus, cf. jăglans (jovisglans) după pirus, cu 

  

 



- schimbarea lui, ir în &r, din cauză că silaba respectivă - 
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a, devenit internă (32), apoi barbarus, hilarus, voltărus, 

morigerus şi altele.cu sufixele -ferus, -gerus, mai târziv, 

sincopate.. a | | 
Numele proprii greceşti se întâlnesc sau sub forma 

latină: Buander; Teucer, sau sub cea greacă: Fuandrus 

Teuerus la Vergil şi clasici. 

Substantivele umerus şi numerus se explică prin 

faptul că 7 al lor provine dintrun s intervocalie ro- 

„taeizat:. *omăsos "6y.os, buoos, gotic ams şi numele osc 
Niumsis = Numerius. Deci aceste cuvinte sunt foarte 

preţioase căci prin ele putem stabili cronologia sinco-__ 

pării, cu mult mai veche decât rotacismul, ceea ce 
“îns6âmnă că pe vremea când a început a se zice ome-: 
ros în loc” de omesos, o nu se mai sincopă după r, 

adică îi trecuse vremea; tot așa noi am prefăcut pe 
înclinationem. în închinăciune, dar nu şi pe declina- 

tionem în dechinăciume, fiindcă nu-l aveam în limbă 

pe vremea, celui dintâiu. 
In latina târzie se găsesc cuvinte ca tetrus, aprus, 

Dealrus, Asprus, ori altele ca barbar, hilar; aceste din 
urmă se „prezentă sub forma corectă, pe care ar fi tre- 
buit so aibă dela început. 

21. Sunetul 1 este de aceeaș natură cu r, şi aşa de 
înrudit .cu acesta din urmă în câţ grupul indo-iranie 
vechiu l-a pierdut şi l-a înlocuit pretutindeni cu r, pe 
când copiii europeni, până ce se deprină cu 7, nu pro- 
nunţă decât Î, exemplu de cât de relativă este greuta- 
tea de a pronunţă un sunet. Ca și r, L devine vocalic: 
, şi în identice aceleaşi condiţii. Ne-am aşteptă deci 
ca și temele în -lo, destul de numeroase în latineşte, 
să sufere aceeaş sincopă. Lucrul însă nu s'a petrecut 
aş, şi afară de fanul al lui Enniu, nu mai întâlnim 
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decât foarte târziu mascel, 'vernacel, figel (în loc de 
-culus, -guhis), după anâlogia lui ăger. 

Dialectele italice însă sincopau regulat şi nu numai 
după licide, ci și după mute şi nazale, d. ex. tiolihs 

„(i se citește o, 4 este intermediar între î şise) din *low- 
tikos = publicus; fratreks, Piimpaiians = Pompejonus, 

Ikuvins = Iguvinus. Deci famul al lui Enniu este iden- 
tic cu oscul famel, căci se ştie că poetul vorbiă limba, 

"oscă de acasă, din copilărie, 

22. b) Un alt caz de Sincopare, întâlnim. în formele. 
familiare. dela. numele proprii în -dus, d. ex. Cornelis, 

Caecilis, Clodis, Remis. Şi, fiindcă s final se suprimă 

des înainte de Enniu, întâlnim nominative ca Albani, 

Corneli. „Forma 1 trebue-să.- fi. foşt populară, deci fa- 

„miliară şi ca, dovadă avem celbrul Senatus Consul- 

tum de Bacchanalibus dela 186 a. C., în care con- 

sulii sunt scriși: Marcius, Postumius, iar cei trei gră- 

mătici-redactori. simplu Claudi, Valeri și Minuci—se 
înțelege: unui servitor i se poate zice și Costache, stă- 
pânului însă numai Constantin. * 

Pe inscripţiile greceşti se întâlnește mai mult ss, 
Adpndis= Aurelius (pe o inscripţie bilingă) după analo- 
gia numelor grecești ca Edmohe. 

Cât despre alis, alid, forme posterioare lui Terenţiu, 
ele provin din, analogia cu alte cazuri, ovi: ovis=ali: 
alis. |. «+ e ah ud. i 

23. N. Ac. și V. Neutru. Sufixul indogerman -m se 
“anină la temă și este pretutindeni conservat, atât în 
latineşte, cât şi în dialectele italice: jugom, sakara- 
him=sacrăculom ; în grecește sufere însă cunoscuta 
schimbare a lui y. final în-v, deci: (oy&: Prefacerea lui 
-0m în -um sa făcut simultan şi în aceleași condiţii 
ca şi cea a lui -0s în -u$. Suprimarea lui -m se făceă 
şi mai ușor decât cea a lui -s, de oarece înaintea unei 
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vocale -m se elide, cum știe ori cine, și deci din do- 
num do şi donum habeo se obţin dubletele donum şi 

donu, archaic dono, prin Sandhi. Așă se explică nihil 
în loc de nihilum = ne hălum, quod grano fabae ad- 
haeret=(Festus), printr'o locuţie analoagă cu: nici cât 
negru sub unghie. Dintre dubletele nihilum -dicit şi ni- | 

hil hoc est, ultimul a rămas învingător. | 
___ „De notat sunt cuvintele vârus, volgus şi pelăgus, care, 

deși neutre, primesc totuşi sufixul maseulin-femenin. 
Dintre acestea ultimul este grecescul 7 ntharţos, -0vs 
trecut în lat. la declinarea II, dar păstrându-și genul 
(după analogia lui mare, aeguor), în deosebire de. alte 
neutre de decl. III grecească, care trecând la II lati- 
nească își schimbă genul în masculin. Vârus, 56 din 
*Ftoâc a păstrat genul lui venenum, cu care este identice 
la înțeles. Genul lui volgus nu se poate explică; la 
Ac. foarte des se întâlneşte sub forma volgui. 

24. Declinarea III. Substantivele din această decli- 
nare sunt de toate. trele genurile și nu este nici o ca- 
tegorie de teme rezervată unui anume gen, atară, doar 
de cele derivate cu sufixele -ţ;6, -tăs, -fus, care sunt 
femenine. Nefiind nimic de explicat istoriceşte, ches- 
tiunea genurilor rămâne pentru gramatica elementară, 
sau mai curând pentru practică. Aci vom luă pe rând 
deosebitele categorii de teme, începând cu cele con- 
sonantice, şi vom căută în ce chip formează nominativul. 

A. Teme caracterizate prin consoane mute. 
După cum se ştie, latina nare decât șase mute: 

câte două guturale, labiale și dentale, una surdă şi alta 
sonoră, și e lipsită cu totul de aspirate, fie de aspirate 
surde ca cele grecești, fie de aspirate sonore, cum eră 
majoritatea, aspiratelor indogermane. 

Toate temele caracterizate în mută, dacă sunt subst, 
m. ori f., fac N. atât în grec. cât și lat. sigmatic, fără, 
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altă, schimbare decât asimilarea regresivă a mutei cu 

s. Sunetul s a fost totdeauna sârd în amândouă lim- 

bile, adecă nu sa pronunţat nici odată ca românescul 

2 din” vază; şi surd a fost în limba latină, pentru sim- 

plul motiv că s intervocalic, singurul care putea de-. 

veni sonor, n'a rămas la această fază, ci a evoluai mai 

departe schimbându-se în r încă înainte de 350 a. C, 

aşă că puţinele exemple "485 intervocalic latin (ca 

miser) sunt excepţii şi se explică altfel. Ca probă că 

S şi-a păstrat sunetul surd cât se poate mai multă 

vrame este şi limba spaniolă, în care a rămas neschim- 

bat până în ziua de astăzi. De acest fapt trebue să ţinem 

seamă, mai ales din pricină că se cetește fals acest 

semn în toate părţile, unde se învaţă latineşte (negreşit. 

nu şi în Spania). 

- Vom aveă deci: es, gs=—&, %, care nu se cetește nici 

odată gz, cum pronunţă şi scriu unii cuvântul egzA men, 

„ din contră, cs. 

e bs=, ps, scris uneori, etimologiceşte, bs (plebs), 

dar pronunţat numai ps. 

îs, ds=1s, ss și, neexistând nici foneticeşte, nici or- 

tografic finale duble î în cele două limbi clasice, ajungem 

la s, s. 

Exemplele sunt foarte numeroase în amândouă, lim- 

bile; dăm numai din cele cu sonore: piortă, bieiu, rez; 

qh&), vână, urbs (pronunță urps); Axurăc, faclă, vas, (va- 

dis), garant. - 

În ceea ce priveşte în special latina, e de observat 

că temele în -ut, -nd sufereau o ihseriinată schimbare 

fonetică, anus a pronunțării din ce îi tce mai i slabe 

ă Tui n, până la completă dispariţie, și a lungirii com- 

pensative a vocalei anterioare, care se nazaliză. Deci 

se citeă ferâs, fros, şi se scriă ferens, “frons, negăsin- 

du-se decât puţine urme de scriere fonetică pe inscripții, 

-
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iar la acuzativele plurale, provenite şi ele din "5, tot- 

deauna, cum se va vâdeă la timp. _- 
Nu trebue să facem confuzie între frâns, citit fros, 

cu miles, citit de Plaut miless, cu ultima silabă lungă 

prin poziţie, ca şi alte câteva cuvinte ale acestui poet. 
În prima categorie n a lăsat după el o nazalizare, care 
se manifestă prin aşă numita lungire compensativă 
a vocalei. La a doua categorie, ss sa redus la s îna- 
intea vorbelor începătoare cu consoană, fără nici o 
altă prefacere, și această formă s'a întins apoi pe toată 
linia; mai concret: Plaut ar fi zis: mil&ss (- —) habet, dar 
miles (- —) dicit, adică în ambele cazuri cu vocala scurtă, 
dar cu silaba lungă prin poziţie, ceea ce nu e tot una. 
Forma miles: (dicit) a rămas învingătoare. 
„25. Am zis că sufixul -s se anină la temă fără altă 
modificare decât asimilarea“ cu efect regresiv a carac- 
terului. Vocala premergătoare caracterului își va păstră 
cantitatea; răăze, rădiăcis, însă, înd$f, îndicis. Aceste vo- 
cale, dacă sunt lungi, rămân calitativ neschimbate, 
soarta, obișnuită a vocalelor lungi; însă, dacă sunt 
scurte, se supun unei legi fonetice, -cea mai însemnată, 
cea, mai generală și cea mai necesară pentru cine în- 
vaţă latineşte, pe care vom numi-o legea ascuţirii 'A calice, și la care trebue să ne oprim. * VESthi 
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eosebire de felul cunoscut de accentuare a limbii latine, așă cum o găsim kcrisă, latina primitivă, ante- rioară monumentelor literă e, trebue să fi posedaţ un puternic accent expiratorie pe prima silabă a cuvân- tului, analog accentului unguresc. Acestui accent se datorește următoarea schimbare fonetică: 

L! Vocalele scurte (a.e,î, 0), în silabă neinițială,. adecă | hipsita de sus pomenitul accent expiratoric, tind să se |ascută, să se prefacă, în î, dacă se găsesc în silabă des- ;chisă, adică în silabă terminată în 
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așă departe, ci se opreşte la și, scris î ori u. Însă, 
dacă se găsesc într'o silabă închisă printr'o consoană, 

atunci a se preface în e, o în u, iar î și 4 rămân ne- 
schimbate. | | i 

: Exemple de silabă deschisă: 
facio, confițio; emo, redimo; îtus, vedilus; novos, novitas i 

arcaș, arcibus şi arcubus. 

Ixemple de silabă închisă: 
confgetum, redemptuni, cinis, (lupos) lupus 

Conform cu această regulă toate cazurile decl. Il, 

afară de N. şi V. s, trebuie să aibă caracterul precedat | 

de î (negreşit: dacă vocala respectivă eră scurtă), iar N. 

și V,, singurele cazuri cu silaba închisă de consoană, 

pot aveă e din a sau e, î din î,u din o sau u. Exem- 

ple: comes, ilis, arlifex, -icis, adeps, -îpis. 

_" Regula aceasta este așă de generală, încât nu sufere 

nici o singură excepţie reală; prin urmare ori de câte 

ori întâlnim una din relaţiile pomenite la una şi aceeaș 

vocală, după cum se află în silabă iniţială, neiniţială, 

deschisă .ori închisă, suntem siguri că vocala este scurtă. 

Analogia însă impiedică dese ori schimbările vocalei, 

încât regula nu este tot așă de generală, și răsturnată; 

cu alte cuvinte: dacă unui.a din silabă iniţială îi cores- 
punde &, î în silabă internă, aceste vocale surit scurte; 

nu urmează însă că ori ce & se preface în ș, intern. 

Modificările suferite de această regulă sunt neînsem- 

nate; noi le vom aminti pe măsură ce se vor întâlni, 

și fiindcă e vorba de teme labiale, putem notă că îna- 

intea labialelor (fie mute, fie spirante) p, d, v şi a lui 7, 

schimbarea nu merge până la î în silabă deschisă, ci 
se opreşte la un sunet mai rotund: îi, intermediar între 

4 și î, și pentru care împăratul Claudiu a inventat un 

anumit semn. Înainte și după Claudiu sunetul se scriă 

indiferent cu î, sau cu u, și vom aveă deci duceps, 

'Colaa Î raioane 

< 
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aucupis (capio) şi praeceps, praecipitis (eaput). Schim- 

barea, aceasta este motivată de faptul că labialele, pro- 

nunţate prin împreunarea buzelor, rotunzesc sunetele 

„vecine, cf. ceva analog în românescul vărs, văd, mol- - 

dovenescul mărg. In treacăt, să se noteze confuzia 

între derivatele lui capio şi capul, dela care numai 

cap- poate da cep-s, pe când caput n'ar puteă da decât 

*-CiDuUs. 

Conform cu această lege ar trebui să avem nomi- 

native cu vocala e (din a sau 6), î (din î) şi 4 (din o, 

u primitive). Insă din pricina marelui număr a celor 

din prima categorie, mai toate cuvintele se prezentă 

sub forma e; deci vom aveă egues, nu eguus, din 

*eguot-s, ct. înmârns, judex şi nu *judia, ct. dico. - 
Sunt regulate și n'au fost încălcate de analogie : pix, 

caliz, salix, filix, forniz, varix ; lapis, etc. 

SA se mai noteze anas, anătis în loc de *anes, 

*anitis, din trebuinţa asimilării progresive cu a inițial. 

Ce neregularități prezentă praecăx, praecăcis (coqato), 

înterpretis, segătis, tegetis, perpetis, compos, îm pOs, COM- 

potis, împotis, îndps, îndpis? Ce formă ar trebui să 

aibă ? Neregularitatea lor se explică prin nevoia asimi- 

lării progresive la cele în -es; prin analogia cuvintelor 

dela care derivă, la cele în -0s, d. ex. înops după 0pes. 

P 26. In ce priveşte cantitatea, aceasta e identică la 

toate cazurile, indiferent dacă provine dela un caz tare 

sau dela unul slab indogerman, lucru fără însemnătate 

pentru noi, care facem morfologie latină, nu compa- 

vată. Excepţiile sunt următoarele: 

pes, pedis; nobe, nod cu gradul normal și lungit la 

N., eu cel normal la, celelalte cazuri, şi cu cel modilieat 

în tripudium, repudiare. Tot aşă văs, vădis, dacă Pris- 

cian (sec. VI p. C) are dreptate notându 1 văs, căci alte 
mijloace de control n'avem. Să se. noteze că ambele
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Însă apidtis. . despre istoria anterioară: a cărora nu se 
ştie nimic, şi care nu sar puteă explică decât printr'o 
analogie cu decl. V: facizs, dies. Formele abiătis ete. 
în loc de *abiitis, se explică prin trebuinţa disimilării 
progresive. 

27. De altă natură sunt observaţiile de făcut asupra, 
cuvintelor conjuna și nix. Primul, dela rădăcina jug, 
d. e. jugo-m, a primit numai la N. un n, după analo- 
gia verbului con(jungo) care-şi amplifică, tema prezen- 
tului, ca multe alte verbe, cu n. 

Cel de al doilea provine dintr'o rădăcină terminată, 
în labiovelară aspirată: guh, care în latineşte se pre- 
face în v totdeauna când este intern, neprecedai de n 
și urmat.de vocală, și pierde labializarea, devenind g g, 
ori de câte ori e urmat de consoană, [cat despre aspi- 
rație, aceasta se pierde în latinește încă din cele mai 

vechi timpuri), ceea ce dă niz pentru N. niw- pentru 
celelalte cazuri. Din această pricină năvis face excepţie 
(falsă) dela regula empirică de prozodie, că îv este 
totdeauna lung: rzvus, connivent, petivi. Ca şi la con- 
june, găsim şi la niz, după analogia lui ninguit (care 
a păstrat neschimbată labiovelara din pricina lui n 
precedent, amplificătorul temei prezentului) un nânguis, 
la Lucrețiu 

28. B. Teme caracterizate prin consoane licide ș 
nazale, | i 

Temele din această categorie fac nominativul fără su- 
fix cazual, ci. numai cu apofonie și anume luând tot- 
deauna gradul normal și lungit, d. ex. zazfp (normal: 
nortpo, redus narpâc). În latineşte cazurile oblice au și 
ele gradul lungit, prin analogia nominativului: ora- 
tor, apoi: orator, -oris, însă [jrop, -opos. Unele limbi, d. ex. 
sanscrita și litvana, pierd pe r final; altele, ca latina, 
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pe n n (ergo); în genere Însă consoana finală e păstrată, 

nesuferind decât schimbările fonetice proprii fiecării 

Jimbi ca 6%, xeăvos unica temă în m (cf. Xsiuo, /Ewnbv), 

cu ştiuta schimbare a, lui 7 final în e. 

După cum s'a văzut (14), licidele şi nazala m, ca și 

t final, scurtează în latinește vocala lungă premergă- 

toare. Această scurtare însă nu sa făcut dintrodată, 

nici la toate categoriile de cuvinte, nici la toate con- 

soanele în acelaş chip. În regulă generală vom zice că 

scurtarea nu se face de loc la monosilabe, d. ex. sal, 

sălis, că se face mai târziu acolo unde gradul lungit 

se păstrează în cazurile oblice, d. ex. soror, sororis, 

(deci analogie reciprocă: sorâris din cauza lui soror 

şi acesta din urmă mai păstrează câtva timp analogia 

cu sororis), şi că în sfârşit scurtarea se face chiar dela 

început, acolo unde cazurile oblice având gradul nelun- 

git, vocala nominativului nu mai găsește nici un sprijin 

analogic. Ilustraţia acestor regule ne vor da-o exem- 

plele: , 

Caracter -r: păr, păris; soror, auctor, gubernator la 

Plaut, soror... la clasici; pater, mater, fratăr totdeauna, 

pe când în gr. zarip, pene, Anpijmp, Ovidrnp, YasTip. 
Acelaş lucru s'a întâmplat cu memăr, -dris, derivat din- 

trun vechiu perfect cu reduplicaţie. 

Caracter -l: sol, şolis, cuvânt care se declină, după 

cât se poate deduce din comparaţia cu vorba cores- 

pondentă în Vede şi Avesta, curios: grad lungit la 

cazurile oblice, nelungit la N,; deci sol e după analogia 
lui solis. 

Săi, sălis, gr. &)e, ac. 8)a (prin urmare ă), dintro 
rădăcină necunoscută — de nu cumva o fi fost termi- 
nată în dentală, în care caz sar explică N, sigmatic 

grecesc, goticul salt, germ. Sale. 
29. Asupra derivatelor verbului salio: exsăl, -ălis,
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exsilium e de observat o mică specificare în regula 
vocalelor scurte din silabă neiniţială dela 25. 

In limba latină 1 aveă două sunete deosebite: unul 
velar, sutural, din fundul gâtului, aşă cum îl pronunță 

Românii din Basarabia, ori ţăranii Sași din părţile Bra- 

șovului, și altul palatal, aproape îmmuiat, cum ar fi 

yl italian din foglia. In limba română I nu este nici 

velar nici palatal, ci intermediar între aceste două, și 

“tot așă în cele mai multe limbi. 
În latineşte ] eră velar înaintea vocalelor velare (a, 

0, 4), a consoanelor și final; palâtal inaintea vocalelor 
palatale (e, î) şi în Îl. Dacă o vocală scurtă, în silabă 

neiniţială se găsiă înaintea unui 7 velar, se 'prefăceă 
în 4; Înaintea unui [ palatal însă în £, print'o foarte 
naturală analogie regresivă cu felul de articulaţie al 

lui Î; exemplu caracteristic: Xwssc, Siculus, Sicilia, 

iar pentru silabă închisă conculco din calco. : 

Conform cu această analogie, vom aveă deci exsul . * 

și nu *ezsel, păstrându-și vocala și în cazurile oblice: 

exsulis, în loc de *ezsălis, pe când în exsiliuu, neexis- 

tând posibilitate de analogie, cuvântul apare cu vocala 

normală. 
30. Singura temă în -m face N. siomatic prin ex- 

cepţie: hiems, hi&mis, pe când în gr. normal: ft... 
Em nu sa schimbat în îm, la cazurile oblice, dintr'o 

trebuinţă de disimilaţie cu î precedent (cf. abictis, a- 
rietis, paritlis); hiems nu sa, schimbat în *hiens, cu 

asimilarea de rigoare, din cauza analogiei cu celelalte 
„cazuri; grupul ms, mt nefiind obișnuit în limba latină, 

se intercalează între cele două sunete un p ori de câte 

ori analogia împiedică asimilarea; din această cauză, 
se zice sumpsi, sumplum şi, de obiceiu, hiemps. 

Cele cu caracterul -n, îl păstrează în grecește şi-l 

pierd în latinește când este precedat de o. Gradul tre-
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buie să fi fost pretutindeni cel normal și lungit: 7pe- 

pby, -6vos, zouuly, -&vos, virgo, -inis. O final a început să 

se scurteze abiă în sec. | p. C. și anume începând cu 

vorbe iambice ca h&mo. Faptul că nu sa schimbat 

calitativ este şi el o dovadă că vocala eră lungă. In 

deosebire de grecește, cantitatea dela N. se păstrează 

în toate cazurile. 

Nominative cu vocală scurtă nu sunt decât cele în 

-En, -imis, d. ex. pectăn, -inis, liecă această cantitate au 

avut-o chiar dela început, fiecă sau modelat după cele- 

lalte cazuri. De notat mai sunt: 

Râurile sabine Anio și Nerio, Anienis, Nerienis, cu 

o prefacere a vocalei lungi neobișnuită în latină şi, 

după toate probabilitățile, dialectală-sabină. Analogia 

ne-a dat Anionis la Enniu, și Anien. 

Cuvântul card, carnis, sincopat din *carinis şi în (ine: 

homo, hăminis, în care hom nu este primitiv, căci 

om se preface în 2 (cf. numerus, vâp.os, vâuu.0s), ci 

provine din archaicul h&mD, -cnis, dela care derivă şi 

nE&hEemo = nemo; hemimis a dat un hominis citat de 
gramatici, și analogia cu substantivele în O, -inis a dat 
pe hominis.—Sanguis, sanguinis, în loc de *samguen 
provine dela tema cazurilor oblice sazguin-, la care 
sa aninat sulixul -s; ns, precum sa văzut la 24, se 
reduce la s, lungind compensativ vocala precedentă. 

31. C. Teme cu caiacterul -s. Este indiferent și nici 
nu se poate ști dacă această categorie face N. sigma- 
tic ori nu, căci făcându-l sigmatic, ss sar reduce la s 
în amândouă limbile, întoomai ca la temele dentale. 
In ori ce caz declinarea se făceă tot cu apotonie, şi la 
N. gradul eră tot cel normal lungit: 3vspuevris, Svouevt(o)os, 
Ceres, -tris, pubes, -&ris, măs, -ăris, Lâăr, -ăris, arbos, 
-ris. Judecând după prezenţa apofoniei, sar puteă deci 
admite că N. eră asiematic.
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Aceste teme prezentă o însemnată schimbare fone- 

tică în ambele limbi, anume dispariţia lui s intervo- 
calic în grecește, prin faza intermediară P, iar în la- 

tinește rotacizarea lui, prin faza intermediară z, cum 

a rămas în dialectul osc. d. ex. 7âvoc, *yeveooc, *irâveâs, 

“TEyovs; genus, generis; osc: egmazum=rerum. 

Schimbarea a început foarte de timpuriu şi câtăva 
vreme. a mai rămas numai în numele proprii ca Va- 

lesii, Fusii, Papisii, nu doar că numele proprii ar 

aveă altă fonetică decât celelalte vorbe, ci numai din 

pricină că un nume propriu, trecut din generaţie în 

generaţie, în inscripţii, documente publice și civile, 
nu-și poate ușor schimbă „ortogralia la un popor cu 
respectul tradiţiei. 

Un exemplu identic ar fi formele Lupul, Onciul şi 
alte nume de familie din Bucovina, unde limba a ră- 
mas întrun stadiu mai archaic, păstrate din acelaș 
motiv: acte civile, documente publice. La Romani pri- 

mul Papirius, care a început să se iscălească foneticește, 

a fost L. Papirius Crassus, dictator în 339 a. C. (Cic. 

ad. fam. IX, 2142); deci în sec. IV a. C. rotacismul ră- 

mâne definitiv. 

Rotacismul petrecut la cazurile oblice s'a întrodus 

apoi la toate cuvintele polisilabe în -0s, şi anume la 

comparative, din primele timpuri, iar la abstracte mai 

târziu, căci la Plaut întâlnim 0dos, la Lucrețiu vapos 
iar pe venerabilul honos și mai târziu, și tot așa arbos 

apoi arbor, bicorpor, dedecor. Monosilabele însă, au ră- 

mas neschimbate: fl0s, ros; or sa scurtat apoi, în 
chip natural, depe vremea lui Plaut. Ca observaţii mă- 

runte ar fi: | 

Lâr, Lăris, cu cantitatea nominativului după Pris- 

cian, rotacizat, deşi monosilab, din cauză că pluralul 

Lares eră cu mult mai des întrebuințat. Tema este



în -s, (ef. Lases din cântul Arvalilor; arbos, arberis 

dacă are întradevăr apofonie, atunci e primitiv; dar, 
în acest caz, de ce nu face arberis, ca genus, -ăris ? 

32. Următoarele trei cuvinte: Venus, -&ris, lepus, 

-ăriîs, tetus, -eris au forma neutrelor, deși nu sunt neu- 

tre. Motivul:. Venus a însemnet la început grație și eră 

de ge. neutru. Graţia personificată este numele zeiţei: 
urme din vechiul înţeles se mai văd în veneror. Le- 
Dus, -6ris a însemnat drăgălăşie, întocmai ca lep'r. 

-Oris (cf. decor, -uris; decus, -6ris). lepurele a primit apoi 
acest nume făcând impresie că e deosebit de grațios. 

Vetus este identic cu Eroc, Erovs, an; cu ajutorul su- 

lixului -to căpătăm velestuș, bogat în ani, care prin ha- 

plologie (cf. îdolatrie în loc de idololatrie) dă vetus. 

Ca probă evidentă e zetustior, velustissimus, în care 
haplologia încetează, ne mai având unde se exercită. 

Temele în -is sufăr 'o modificare a vocalei în silabă 
deschisă (25). Sa văzut că 2 ar trebui să rămână ne- 

schimbat în ori ce fel de silabă. Dela un cuvânt ca 
cinis am aşteptă deci un *ciniris; înaintea lui 7 însă nu 
poate stă un 7 şi astfel ajungem la cinis, cineris, cu 
un vocalism opus lui artifea, -icis. De aceea se zice 
Cereris, pubăris. Exactitatea, acestei regule fonetice se 
constată și prin dubletele vomis, vomer. 

As, ăssis și analogul său bes nu sutăr rotacismul 
din cauză că s nu eră intervocalie, ci dublu. 

33. D. Temele caracterizate în diftong. 
Bos, băuis, Bode, cu apofonie la N. s. vine după toate 

probabilitățile dintr'un “guo-s indogerman în loc de 
guou-, cum ar trebui, adică dintro rădăcină care în- 
cepe cu labiovelara sonoră, şi care în grecește, în această 
poziţie, dă B (citeşte D nu v!), în dialectele ose şi umbric 
b, iar în latineşte totdeauna v, cf. Batvo, umbr. benust= 
venerit, lat. venio; ose. bivus, lat. vivus, răpBos, tortos 
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Aşă dar consonantismul cuvântului nu este latinesc, ci 
dialectal —osc, ori grecesc. Lui vads ar trebui deci să-i 
corespundă un "maus, pierdut şi înlocuit cu nâvis, 

dela cazurile oblice, ca şi când ar fi fost temă în 27. 

34. E. Temele în |- și -i, sunt numai trei de toate 

î-s, i; sus, ds şi grăs, cu N. sigrmatic, fără vreo mo- 
dificare,. 

35. F. Temele în-i fac N. sigmatic, civis, ovis, Bis. 

Pe vechi monumente întâlnim şi Nominative în -es. 
d. ex. aidiles alături de aidilis pe două din epita- 

iele Scipionilor. Motivul este că în limba latină voca- 
lele scurte se pronunţau deschis, iar cele lungi închis; 

deci & avea un sunet analog lui e unguresc din fehete, 
sau cel puţin lui e accentuat, urmat de o silabă cu 

e, cum îl pronunţă Bucovinenii: vede, provenit din ar- 
chaicul veade; î se apropiă de e; €, î semănău cu e 

“și î din românește. In grecește valoarea fonetică eră 

tocmai cea opusă: e închis, 9 deschis. Faptele fiind 

acestea, aidiles alăturea de aidilis nare nevoie de ex- 

plicare, î sau e, reprezentând un sunet intermediar. 

36. Mai demnă de notat este sincoparea lui î după, 
r în aceleași condiţii şi cu aceleași rezultate ca şi la 

decl. II, deci vom aveă celer (alături de celeris specia- 

lizat pentru femenin), acer din acris, acrs şi alte câ- 

teva adjective. 

După / se sincopează în debi |Enniu); în dialecte 

însă sincoparea se făceă și după alte consoane, întoc- 

mai ca și cea a lui 0, d. e. cevs=—ciuis. 

O sincopare foarte neregulată și provenită mai mult 

din cauza. analogiei cu cazurile oblice, este cea din 

cuvinte ca 7mors, dos, pars, nostras, toate derivate 

cu sufixul -fi; apoi noz cu temă atât consonantică 
cât şi vocalică încă din limba indogermană ; analo- 
gia sa exercitat astfel : lapidis: lapis = partis : pars.
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Din contră: juvenis în loc de *juven, temă conso- 

nantică. 

Mai curioase sunt o sumă de cuvinte în -es, dintre 

care unele sunt poate teme în -s, d. ex. plebes, zept-zhrfii,s: 
moles, moles-tus şi deci ar trebui să se decline *ple- 

beris, etc. Altele ca sedes, clădes, vates, verres, volpes, 

feles, nu indică prin nimic origina consonantică. Atunci 

de unde vine -Es în loc de -is? Analogia cu decl.V? 

Toate aceste cuvinte, supuse la analogii contrare au 

produs mare confuzie în toată declinarea. Astiel, ală- 

turea de formele în -es, întâlnim altele în -is: zatis, 

felis, volpis, cautis, în loc de cautes; din contră: canes. 

apes în loc de canis, apis, şi ceva mai mult: trabes, 
trabs; nubes, nubs; plebes, plebs (dela August încoace!, 

anerces, mer, cu trecerea la temele consonantice. 

37. Declinarea 1V şi V. Nominativul regulat sig- 
matic: maniis, res. In limba indogermană eră o nu- 
meroasă clasă de adjective caracterizate în -ă ; în latineşte 
au trecut mai toate la cele în -i: suluis, 7955, altele la 
cele în -6, -a: densus, âxobs. Neologisme ca centimănus, 
anguimănus, quadrumanus se întâlnesc mai numai la 
N, Ac. se. m., afară de Ac. pl. anguimaniăs în Luer, Il 
537; V, 1303, epitetul elefantului. Asemănarea cea mare 
cu decl. II, a atras dispariţia treptată a decl. IV. 

38. Pe când decl. IV latină păstrează gradul redus - 
4, (normal eu, ou) a V, din contră, la luat pe cel nor- 
mal dela cazurile oblice, anume -iz în loc de -2, cum se 
vede în sanscrită, gotică, paleoslavă, în care limbi, Nom. 
acestei declinări este asigmatic. Ambele declinări con- 
servă apoi acelaș vocalism: -ă, -îg, în toată declinarea. 
Indogermanul -î, -jă servea la moţiunea, substantivelor 
pentru femenin; în latinește asemenea substantive au 
trecut la cele în 3, d. ex. neptis, şi nu s'au păstrat decât 
substantive abstracte ca ac-igs, fac-ies, ingluvies, derivate
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direct din rădăcină, apoi două teme diftongice: dies, 

indogerm. diz(u)s (ca și guo- în loc de gatou- cf. 33) 

cerul, ziua şi res, indoger. r&is, cu adeeaş dispariţie a 

celui de al doilea element din diftongeul lung, dispa- 
riţie anterioară limbii latine; în sfârşit, spes, temă în -s 
(spero, speres Enniu), şi fides, care pare a îi tot în -s. 

Să se observe că la toate aceste substantive -j& mo- 
nosilabic sa prefăcut în bisilabicul -ie cf. 102. 'Toate 
sunt femenine afară de dies şi meridies (din *medidies. 
prin disimilare regresivă), masculine dela origine. Genul 

femenin l-a căpătat dies, arătând data prin analogia cu 

no, căci în timpurile primitive numărătoarea se făcea 

după nopți, ca în lumea modernă la hotele. 
Dela cuvântul fames, trecut la decl. III, nu se mai 

păstrează după decl. V decat abl. fame, forma poeţilor 

clasici. 

Numeroase cuvinte latineşti au forme după deeli- 

narea | și V: luzuria, canitia, alături de luwuries, ca- 

nities. Comparaţia cu limba litvană, cea care a păstrat 

împreună cu latina mai multe urme de teme în -î, £, 

ne arată că au putut să existe în indogermană și teme 

în -2, «jă, care făcând şi ele Nom. sing. în -2, confuzia 

declinărilor | și V se explică dela sine. Tot litvana 

arată că această confuzie este anterioară întroducerii 

lui -j6, în loc de -3, la Nom. sg. latin, și deci, [iind așă 

de “veche, dispariția treptată a decl. V este foarte na- 

turală. 

Mai e de observat faptul neexplicabil că vorbe ca 
luxuries, canities se întâlnesc de obiceiu cu N. și 

Ac. sg. după decl. V, iar toate celelalte forme după 

dec]. 1. Aa 

39. N. Ac. și V. neutru la decl. ari şi IV, Ca, și în 
indogermană, N. neutru reprezentă tema curată, lipsită 

de orice sufix, sub gradul nelungit al apofoniei și su- 

    

.
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pusă numai schimbărilor fonetice. Urmând acelaș drum 
ca și la masculin-femenin, avem: 

Teme terminate în mute sunt foarte puţine: allee, 
(se găseşte și allez, m. şi f., sos de peşte), caput, -itis 
din *capol, cu aplicarea strictă a regulii vocalelor scurte 
în silabă neiniţială; lac şi cor din puţin pronunţabi- 
lele “lact și *cord. Participii ca laudans sar păreă că 
tac excepţie şi că forma în -s nu sar cuveni neutru: 
lui. Excepţia este aparentă: m. şi f. forma primitivă 
este “laudant-s, neutrul însă *laudaut, prefăcut și el 
foneticește tot în laudans. Aceeaş origine o au și ad- 
verbialele tofiens, guotiens, sepiiens, în care s provine 
din î, nu din s. Nu trebuie să ne înșele pers. III plur. 
laudani, în care nt nu este primitiv, ci provine din 
“li. După analogia, participiilor, s'au produs veloz, 
felix, audaa, duplex, şi mergându-se mai departe sa 
ajuns la victricia arma din Aeneis 354 de genul 
neutru, cu toate că sufixul -triz este excluziv femenin. 

40. Teme licide sunt 1NCPmor, -Oris, aegquor, făr, 
farris din *fars, cf. umbricul farsio= farrea, cu obiş- 
nuita asimilare a lui s cu r. Ovid î] măsură făr, ne- 
greşit licență de prozodie, de oarece nr nu produce 
lungire compensătoare, reducându-se la 7. Neutrul păr, 
păstrează cantitatea masculinului. 

Fel, fellis dintr'o rădăcină terminată în n, cf. germ. 
Galle, vechiu galla, care nu poate veni decât din *galu: 
Iu devine în cazurile oblice II (pello, *peluo, nivo), 
Această formă a trecut, redusă, natural, întrun singur | 
la nominativ. 

MEI, mellis, ct. pe)u, pEhros, vine probabil din vreo 
temă dentală *melit, care puteă luă, calea, *melid, *neld 
prin sincopare, mell prin asimilare. - E Teme în n, ca lumen, carmen, Roien, -jnis, cu aplicarea regulei dela 25; -en dela N. provine din gra- 

  
|
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dul redus n, nu din cel normal en, căci numai așă se 

poate explică Bou, cu a din n (45). 

42. Temele în -s sunt cele mai numeroase și mai 

însemnate. Ca şi la masculine-femenine, 7 dela cazu- 

rile oblice a pătruns și la N. Se păstrează s: a) în mo- 

nosilabe lungi, d. ex. 85, oris, b) în ds, ossis şi văs, vasis, 

dintre care os provine din Yost, ef. 83160, care a su- 

ferit. o asimilare posibilă, deşi fără alte paralele ; iar 

vs, din *vass, cum se întâlneşte odată la Plaut (vassa), 

şi redus apoi la văsis, foneticeşte şi în scris, după regula 

bine cunoscută că ss se reduce la s după orice vo- 

cală lungă; în sfârșit c) în temele în -05, -ris ca genus, 

-ăris, “țEvog, YEvous, velus, -eris, în care us provine din 

os, cum se ziceă până pe la 200 a. C. La un aseme- 

„nea cuvânt se pune întrebarea dacă schimbul acesta 

vocalic o, e, este apolonie ori fonetic latinesc. Intr'a- 

devăr, legea fundamentală a foneticii latine (25) este 

observată: 6 scurt din silabă iniţială sa prefăcut în u, 

în silabă închisă: genus; în e, în silabă deschisă, ur 

mată de r. Observând însă că schimbul vocalic este 

acelaș și în grecește, unde sus pomenita lege nu e cu- 

noscută, vâvos, Fytveoos, nu mai rămâne îndoială că avem 

a face cu gradul normal și cel modificat al unei apo- 

fonii indogermane. Nu tot acelaș vocalism îl prezentă 

tempus, -dris, nemus, care nu pot fi decât forme mai 

nouă, (ef. vechiul temperi, cristalizat ca, adverb) și anume: 

emporis a luat vocalismul lui tempos, fără să-l urmeze 

mai departe pe calea către tempus. 

Tot aici se numără şi comparativele neutre: (majos) 

anajor m. şi î. însă majăs, majis n. pe care eu le-aş 

explică astfel: -0s dela masculin, fiind acelaş la toate ca- 

zurile, s'a prefăcut simultan în -or atât la N. cât și în 

restul declinării; -5s N. n. însă n'a putut suferi analo- 
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gia lui -0s oblic; altă explicare nu săsesc. Tot așă du- 
bletele: fenor, -us; decor, decus: frigor, frigus. 

Rotacismul sa întrodus: a) la unele comparative 
archaice: bellum posterior, foedus prior, b) la cuvinte 
în -ăr, -dris (ea și la masculine) : degudr, -dris și-i, 
-dris: fulgi, -ăris, în care analogia a produs felu- 
rite confuzii; de notat rObur (forma clasicăj, temă în 
-s let. robustus), deci ar fi trebuit să deă robiis iCato) 
ori robi (clasic), robăris. Existenţa unui mase. /70b6- 
sem (citat de Festus), ne-a dat însă un vocalism la ca- 
zurile oblice idenţic cu al lui arbos, -ăris. Pricina ne- 
observării regulei dela 25 de cuvintele în -Gr, pare a 
fi sunetul 7. 

43. Temele în -i sunt demne de notat prin prefa- 
cerea lui 2 final în & ară (*mari), rătă și întreaga 
clasă de neutre ale adjectivelor de două finale, schim- 
bare absolut :generală, lipsită de ori ce excepţie afară 
de cea a cuvintelor iambice: măhă, tibi, sibi, care se 
pronunțau mb sau inihg după trebuinţele metrice, 
(fără să schimbe ortografia), conform cunoscutei legi 
breves breviantes (14). Cauza acestei schimbări nu 
mi-o pot explică decât prin valoarea fonetică a lui 
i== deschis, aproape e. Ceva analog vom găsi în dia- 
lectul moldovenesc, în care e fiind mai închis decât 
în latinește, ori ce e fina] neaccentuat se preface în î, 
câni, pâni, ghâni, lapti. De ce prefacerea se întâm- 
plă numai în finale? eu aș explicâ-o așă: când ispră- vești cuvântul cu un sunet deschis, e natural să rămâi cu gura mai deschisă, decât când silaba pronunţată ar li internă, şi invers cu sunetele închise. 

Ori cum ar fi, mai obsere că vocalele scurte din 
silabă internă deschisă se preiac, tocmai din contră, 
în î, iar în silabă închisă în e. 

Caracteristică este și apocoparea lui ă (&) după licide 
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și nu numai când licida e precedată de vocală scurtă, 
ori consoană, ca la temele în -0, ci chiar și de vocală 

lungă: animăl, calcăr, apocopate și apoi scurtate din 
*anâmăle, *calcăre ; archaicele facul, difficul. Mai târziu 

însă, adjectivele au restituit pretutiudeni pe e final: 
facile, acre. 

Pentru facul, facile cf. Siculus, Sicilia (29). 

44. Cât despre neutrele de deci. IV, ele sunt foarte 

puține la număr şi încă mai au și dublete după decl. Il 
și al: pecu şi pecus, -ădis; cornu și cornu. 'Ţinân- 

du-se seamă de cele desvoltate până acuma, ne-am 

aşteptă ca forma N. să fie: pecă, genă, corni, adică, 
tema curată fără sufix. Gramaticul Priscian însă ne 

spune clar, și nu cu simple afirmaţii, ci bazat pe exem- 

ple din poeţi, că se zicea pecu, genie, cornu. Sar 

puteă da mai multe explicări acestui lucru ciudat: «) 
„apotonia, dar am putea obiectă: pentru ce motiv să 
aibă masculinul gradul nelungit și neuirul gradul lun- 
git, tocmai invers de ce-am văzut până acuma (cf. 

majos, majiis). b) Pecu ar fi un plural colectiv, între- 

buinţat apoi cu sens de singular ca italienescul pecora, 
oaie; genii și cornu însă ar fi duale, întrebuințate și 

ele ca singulare; după analogia lor s'ar fi luat şi cele- 
lalie: zeru, tonitru (lohannes Schmidt). In acest caz, 

după cum -ă latin și -2 vedic și zendic la N. pl. nare 
altă origine decât femeninele singulare de decl. ] şi V 

(80, 82), tot așă și - ar trebui să provie dintrun fe- 

menin abstract, format după analogia celor în -z (Brug- 

mann, Grundriss) și să aibă valoarea de plural, nu de 

singular, contrar faptelor. Cât despre pecora, motivul 

trebue să fie fonetic, nu semasiologic, cf. românescul 
foaie, din folia, care a luat înţelesul de singular, din 

cauza analogiei cu dec]. | românească. De aceea eu 

aș hazardă explicarea următoare:
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Sa văzut (43) că & final, sunet intermediar între 

i și e al nostru, se schimbă pretutindeni în €. Ce sar 

fi întâmplat cu & final primitiv, nu ştim, neexistând 

nici un exemplu sigur; 6 însă sa prefăcut şi el tot în 
€ d. ex. 'lupo, lupe, 'sequteso, sequere; am putea deci 

admite că şi la decl. ], dacă vocala caracteristică ar i 

fost dela început ă, sar fi prefăcut și ea în E şi ami 

ajuns la forme ca “ferre. Motivul trebuie să fie cel in- 

dicat de mine (35), anume pronunţarea deschisă a 

vocalelor scurte: i=e, ă=—o0, 6=&, căci acestuia din 
urmă lipsindu-i rotunzimea, este evident mai deschis 
decât o; legătura dintre e şi a este însă mai mică. Dacă 
admitem acestea, atunci "genii trebuiă să se pronunţe 
aproape "genă și mai târziu "gene; prin urmare, ori 
trebuiă să ia una din aceste două forme, ori, dacă 
limba, din cauza analogiei cu vocalismul celorlalte ca- 
zuri şi cu cel al masculinului, voiă să-i păstreze sunetul 
4, să se prefacă în genu. După această explicare, iam- 
bicele genă, vără se vor fi pronunțat sau aşă, sau, 
după ce sau devenit pirichice, cum se şi întâlnesc, 
“genă, 'veră. Dacă un mihă se poate pronunţă măhă, de 
ce nu sar Îi întâmplat, din cauza analogiei cu voca- 
lismul celorlalte cazuri, şi lucrul contrar: anume ca 
genă, să devie gănu? 

45. Genitivul. Valoarea sintactică a acestui caz vom 
vedea:o la sfârșitul studiului morfologic; ordinea ce 
vom urmă este cea mai potrivită, pentru a evită re- 
petiţiile. 

==Sufixul indogerman prezentă, apofonie: -&s normal, 
-0s modificat, -s redus, întrebuințate când unul, când 
altul, după caracterul temei. Din punct de vedere al 
„apofoniei Genitivul este caz slab: pater, -tris. Mai clar 
se vede sufixul la 

Declinarea III. Aci se întâlnesc toate gradele : civi-s, 
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salut-es, Venerus, cu obişnuita, schimbare a lui o în u, 

de pe la anul 200. La temele în + nu.sa mai întâm- 
plat apoi nici o schimbare; sufixul -os (-us) a eșşit din 

întrebuințare, iar -es, s'a prefăcut în -s, încă din sec. III, 
printr'o altă modificare a regulei dela 25 și anume : &s 
şi & finale se prefac în 35, it: agil din 'ageti; agis din 

“agesi. Nominative ca hospe(t)s nu sunt excepţii, ci se 

explică prin faptul că e este urmat de două consoane. 
Astfel am ajuns la salutis, Veneris. Forme archance în- 

tâlnite pe inscripţii, în legi şi decrete sunt: 
Salutes, Apolones. 

nominus, Venerus, Salutus, kastorus, homânus, prae- 

varicationus, partus, Cererus, Honorus, regus; cu s 

căzut: Caesaru într'o inscripţie de pe vremea asediului 

Perusei, Diovo (17). Explicarea lui Riemann-Goelzer: 
sufixul -0s devine -3s, transcris de archaici -es, este con- 
trazisă de realitate, cf. genos, genus, nu genis, genes; 

teanpus, Corpus. 
In grecește sulixul este -os: mot&vos, ionic 7r6htog. 

Osca şi umbrica au -eis (diftong) scris -efs (citeşte 
aproape ees) în oscă; -es şi -er (cu rotacism) în um- 

brică, carneis= paris; sakarakleis=sacelli; ocrer, cetate. 

Diftongarea se explică admițând că şi femele vocalice 
au primit tot sufixul -es care, prin contracție a produs 

diftongul.. Această formă însă (35) sa lăţit apoi şi la 

temele consonantice, ba chiar şi la cele în -o, în ambele 
dialecte italice. | 

Invăţaţii care nu admit sufixul -s, explică pe -îs dela 

temele vocalice (civis) pe cale. „opusă: regis ar fi in- 

fluenţat pe *civis până ce l-a gonit cu totul. Lucrul în 

sine este indiferent, rezultatul fiind acelaș. 
Dela vs gramaticii citează G. vs, neîntâlnit de alt- 

fel nicăiri. 

Gru-s, su-s, grăis, siiis şi nu *gris, după, analogia... ......... 

4
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tuturor celorlalte cuvinte de deci. III și conform re- 
gulei: «vocalis ante vocalem corripitur», fără nevoia 
apofoniei. Bos, băvis din gud- pentru N. și gudu- pen- 
tru cazurile oblice, urmează în totul fonetica dela 3, 
Aici ar fi locul să vorbim de declinarea heteroclită. 

46. Se numesc cuvinte heteroelite acele care în fle- . 
xiunea lor se servesc de teme deosebite. Acest feno- 
men se explică în genere prin motive fonetice, d. e. 

Jupniter, Jovis. 
Declinarea III ca cea mai numeroasă din toate, pre: 

zentă mai multe exemple de asemenea heteroclite. Cel 
mai însemnat este Jupiter, Jăppiter, Jăvis. 

Tema indogermană din care derivă, este djeu- (j, u 
consoane) pronunţată într'o singură silabă, Această temă 
se declină cu apofonie, şi deci N. o fi fost lungit: 
djeu-s, cazurile oblice însă cu gradul modificat djou 
Cuvântul însemnă ziua, cerul. In latinește dj, prin asi 
milare regresivă, se reduce la J (consoană), care se 
scriă î şi se citea, îi când eră intervocalie, conform cu 
origina, sa, deci Jupiter, însă *mai-jus ; vocativul eră 
normal: djeu. | 
"Cu aceasta am lămurit consonantismul lui Jupiter, nu 

însă şi pe cel al lui dies, care vine tot de acolo, La: 
crul se explică aşă: și 4 consonante se vocalizează, ori 
rămân consonante după împrejurări, în studiul cărora 
nu e locul să intrăm aci: medius, uEoos ; alius, XS, 
e-ti-anu, el-jam, sunt doar identice, pereche-pereche, cu 
deosebirea că la unele î a rămas consoană și a fost 

de nenul org fn pai Sa poCtizat, Starea son 
djeu-, exista și un dieu- (bi ab) cane iN alăburea d 
lungit dizu, și adoptându-se u a , cre lu ând eradul 
a pierdut pe u şi a devenit dizs, e hai Diftongul eu, qă, îşi S, cu archaicul Diespiter. 

, grecește e», în latineşte. ou, &. 

; 
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deci Ze5=Jii-. Vocativul Ze5 nârep este prin urmare iden- 
tic cu Jupiter, și ca probă că nu suntem în prezența 
unui nominativ, e că acesta a produs pe dies. Cum de 
vocativul a ajuns să ia locul nominativului, e uşor de 
înțeles, când ne gândim că la un asemenea cuvânt, vo- 
cativul, cu care eră invocat, se întrebuință de o sută 
de ori mai des, decât cazul subiectului. Ori cum, lu- 
crul nu se întâmplă des, sau mai de loc, şi un Român 
care ar zice d. ex.: mam întâlnit astăzi cu Radule, 
nar fi tocmai Român. Exemple analoage la Honier: 
înndra (=inn6ins), cavalerul, epitetul lui Nestor ; ebpbora, 
care tună în depărtare, pjtiera, înțeleptul, Zebs, și alte cu- 
vinte și epitete homerice și epice, toate sub forma vo- 
cativului. 

Ortografia Jăpiter, Jippiter ; bca, biicca; măicus, 
măccus; litera, lăttera, e lucru obișnuit. Genetivele Jd- 
vis, băvis, din djou- şi gudu-, primesc sufixul -es, w 
însă este consoană=%, ori de câte ori e precedat, ori 
urmat de vreo vocală. 

Heteroclite mai sunt femur, feminis și jecur (jocur), 
jocinăris, (jocintris). In amândouă se vede amestecul 
între două teme, una în -r și alta în -n; amestecul se 
vede mai bine în grecescul map, jzanos din "mos. 

Nelămurite de ajuns sunt senex cu temele senec- și 
seni-, supellex (superlego), cu temele sapellec- şi su- 

“ pellectil-. PER me cp Granra. 
47. Declinarea IV e departe de a aveă un genitiv 

aşa de limpede ca cel dela decl. II]. Ca forme archaice 
întâlnim senatuos, de patru ori pe aceeaş inscripţie, 
apoi în dialectul Tâlise: de zenatuo sententiad. Am aveă 
deci sufixul -os, unicul rămas în grecește. Mai întâl- 
nim apoi în Terenţiu anuis și ni se spune că Varro 
și Nigidius Figulus scriau senatuis, domuis. Aceste din 
urmă forme ar puteă fi resturi din sufixul -es, ori mai 
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curând analogice după temele consonantice: reg-is, se: 

năltu-is. Nici întrun caz însă -2t08, -aes nu sar [i re- 

dus ia -as, terminația cunoscută a acestui caz, adică 
nici odată senatăs n'ar [i provenit din senatuos, pen- 
tru simplul motiv că 4, întocmai ca și î, poate fi sau 

vocală (înaintea unei consoane) sau consoană (înaintea 

unei vocale) și astfel nare de ce să se contragă cu 

vocala următoare în caz de hiat: un milos devine 

milvos şi nu miliis; tot aşă mortuos, smorlvos nu mor: 

tus; duis, duis şi apoi bis. Un alt motiv care ar mi: 

lită chiar pentru neexistenţa sufixelor -os, -es la aceste 
teme vocalice, îl găsesc eu în faptul că temele în 
-i primesc sufixul -s; cum se declină deci N. citi 
G. civăs, nu sar fi putut declini şi N. senatis, G. 
senatiă-s ? 

Genitivul obișnuit e însă senatiis, exercităs, manăs 
care nu se poate explică decât cu ajutorul sufixului 
-s aninat la tema lungită. Aceasta este explicarea dati 
de Brugmann (Grundriss) și de toţi ceilalţi şi asupra 
ei este de observat că în decl. indogermană, cel puţin 
la temele consonantice, N. este caz tare, iar G. caz 
slab, deci dacă recurgem la apofonie, corect ar fi: 
N. mamus, G. maniis, şi nu tocmai din contră. Sau, 
dacă ne referim la analogia lui 4544j0s, naajoris, în care 
genetivul a luat gradul nominativului, ar trebui să avem 
manils pentru ambele. Cu toate acestea -45 al gene- 
tivului neputându-se explică altfel, suntem siliți să ad- 
mitem, pentru această declinare, gradul normal: -eu-8 
Sau -0u-s, care, amândouă, în latineşte ar fi dat -ds și 
care se vede şi în alte limbi indogermanice. 

Ca amănunte să se noteze că August ziceă domăs 
(capriciu personal), că se găsesc forme cu -s suprimat: de senatu sententia şi în fine că amestecul cu dee], Il 
este timpuriu, începând cu poeții dramatici, care o pre- 
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feră mai totdeauna, şi că sa propagat din ce în ce 
mai tare. _ 

Neutrele fac G. fără sufix, cornă, după cum ne spun 
gramaticii ; cei mai buni scriitori însă zic cornăis. 
Suprimarea lui -s este explicabilă la această categorie 
de cuvinte cu N. Ac. V. Ab. şi chiar D. în -ă; geni- 
tivul n'aveă decât să meargă după ele. 

Dialectele au -ăs, prefăcut conform foneticii proprii: 
umbric, trifor—tribus; osc, castrovs=fundi. = - 

48. Declinarea II. Temele din această categorie for- 
mează G. în felurite chipuri, aproape de fiecare limbă un: 
altul. Limba greacă d. ex. întrebuințează sufixul pro- 
nominal -sjo care produce forme ca înzoto, învechit 
încă de pe vremea lui Homer, schimbat apoi În *tznoo, 
formă restituită în câtevă pasagii homerice, pentru emen- 
darea, versului, și în fine în îmaov. Urme de asemenea 
genitiv nu se găsesc în latinește, dar nici de cel cu 
-es, -08, -s. Numai cele două dialecte italice au -es, 
eis (osc) și -es, -er (umbric); Piimpaiianeis=— Pompeiiani, 
Kapres=capri, adică acelaș ca și la temele în -—, lu- 
cru ușor de înţeles, odată ce prin obișnuita sincopare 
a vocalei caracteristice, ori de ce consoană ar fi fost 
precedată, toate temele vocalice (decl. II și III) au de- 
venit de fapt identice cu cele consonantice: Puimpaii ans 
(decl. [1) întocmai ca cevs=civis (decl. III), In colo, nu 
întâlnim decât finala - : latini, urbani, sau -ei: cogendei 
dissolvendei, şi e întrebarea ce este acest -42 

Bopp şi mai toți filologii de după el sunt de părere 
că am aveă a face cu o confuzie între genitiv cu lo- 
cativul, al cărui sufix -7, aninat la caracterul -d, dă -oi, 
devenit și el -ei, -£ închis, -3 ori de câte ori este final, 
cum se va vedeă la N. pl. unde nu se încape eântro- 
versă. Prin urinare, a priori, ar trebui să întâlnim în- 
tâiu Zezloi, apoi cogendei şi la urmă latini.
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Pentru acest amestec de cazuri se aduce exemplul 

limbii celtice, în care mag-i = filii, ar fi locativ ca 

și Segomari şi se citează ca unul din punctele de 

asemănare între aceste două limbi şi acesta, căci se 

ştie că filologii de astăzi nu mai admit existenţa gru- 

pului greco-italic, şi că bazaţi pe asemănarea formaţii- 

lor nouă, săvârşite în urma despărțirii limbilor indo- 

germanice, găsesc o înrudire mai mare a limbii latine 

cu celtica, decât cu greaca. 
În contra acestei păreri generale se opun a) difi- 

cultăţi sintactice, neasemănarea de înţeles a celor două 

cazuri. Aci se răspunde cu necontestatele genitive 70; 

05, abrod cu înţeles deplin local: unde? unde, aici. Qare 
confuzia contrară nu se puteă face în latină și celtică?— 

Poate nu! b) dificultăţi fonetice. Diftongul ei, fie pri 

mitiv, fie provenit din oi, se schimbă în ă (prin in 
termediul lui £ închis), ex. dicere, fidere, îre, are 

lbăre, civis, divus, dirus, Argăvi şi tot aşă şi la N 

pl. Schimbarea aceasta începe în secolul III, şi se ispră- 

veşte până pe la 250, 230 a. C. În acest răstimp, și după 
aceea, gralia ei nu mai are valoare fonetică, ci este un 
simplu arhaism ortografic, cu care oamenii nu ştiau 

ce să înceapă, aşă încât Luciliu propune domini pentru 

G. şi dominei pentru N. pl. întocmai ca la noi Const. 

Negruzzi și contemporanii săi, care scriau merg leul, 
mergu (ei). Lucrurile fiind așă, de ce nu întâlnim ee: 
nitive vechi în -ei, ci numai în -s: Saeturni pocolom, 
apoi în Sc. de Bac. latini, urbani alăturea cu N. pl. n. 
oinvorsei, virei, şi tot așă la temele în -îo-, Aisclapi, 
Pomponi, nici odată cu -ii? Cel mai vechiu G. înei: 
cogendei dissolvendei se întâlneşte abiă pe o inscripție 
de închinare a lui Mummius, cuceritorul Corintului. 

„Locativul se întâlneşte tot cu forma 3, deosebindu-se
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numai că la cele în -so- are i, ex. Brundusii Enniu, 

Sunii 'Terenţiu. | | 
Aceste motive îl fac pe Sommer să nu admită cu 

pici un chip origina locativală a genitivului, ci să-i 
caute altă formă originală, care ar fi isgonit și pe lo- 

cativ (159). Cred, totuși, că atribuindu-se întâmplării 
lipsa de genitive în -ei şi ţinându-se seamă de propu- 
nerea lui Lucilius, ca şi de cea cu totul analoagă a 
lui Negruzzi, sar puteă admite că -î pentru G. şi L. s. 

a luat pretudindeni (ortograficeşte) locul lui -es, rezervat 
pluralului, fără să ne fi putut rămâneă vre-o notiţă li- 

terară asupra faptului, petrecut aproape inconscient, 
sau, cel puţin, în tăcere. Ne-am puteă mulţumi deci 
cu explicarea lui Bopp. Voiu aminti că Brugmann, care 

în «Grundriss» inclină, pentru această explicare, inclină 

acum în urmă (1903) în «Kurze Grammatik» pentru o 
ipoteză a lui Sommer, ipoteză pe care vom vedeă-o la 
studiul genitivului prominal (159). 

49. Observaţii mărunte. In -oi se găseşte numai 
eatoi= Sexti pe o cărămidă din Falerii, deci în dialect. 

Locativ în -ei numai Ladinei în dialectul osc; apoi 
livhei, tot osc, = în luco. Ri 

Substantivele în -î6- fac genitivul excluziv în -?, deci 

Valeri printr'o sincopă analoagă celei dela N. Valeri(u)s. 

Servius (pe la 400 p. C.) şi Priscian (sec. V] spun că ase- 

menea cuvinte se accentuau ca și când sincoparea n'ar 

fi avut loc, deci Valgri, călcându-se regula accentuării 

latine, ca și la apocopatele îstic, adhiic, Arpinds, nos- 

irds. Asupra acestei accentuări vezi și cele desvoltate 

de V. Burlă în Revista pentru istorie, archeologie şi fi- 

lologie, ], 1, 331), care susține că vorba românească 

Miercuri ar indică un Mercuri latin. Această părere o 
putem ușor răsturnă, gândindu-ne că această zi a 

săptămânii nu puteă rămâneă Mierciri (conform ac- 

E k wat |



  

centuării lui Servius) alături de Vineri, Sâmbătă și 
Dunnânică,. | | 

De notat este însă că adjectivele nu cunosc sincopa- 

rea, d. ex. patrii în Lucrețiu, tot așă cum se ziceă 10- 

rigerus alături de puer, milităris și sortalis, alături 

de calcar şi animal, printr'o mai riguroasă nivelare a 

formelor (morigerus după morigero. ...), decât la sub- 

stantive, simțindu-se, cred eu, o mai mare putere fle- 

xionară. în adjective, ceeace se vede și prin moțiu- 
nea, lor. 

Un cuvânt ca Pompejus se citeă și avea în realitate 
doi d consonantici: Pompei-ius, după cum arată inserip- 
țiile, spusele gramaticilor şi formele dialectale citate 
mai sus. Un singur j intervocalic dispare: *trejes, “trees, 
tres. Dar şi jj dispare înaintea lui vocală, şi e natural, 
căci cum sar pronunţă luxosul Fonmpej-ji ? Astfel ajun- 
gem la Pompe, (Pompei) ca și ajo [citeşte ai-io) dis, 
it. Vocala este pretutindeni scurtă; urmată însă de j, 
silaba respectivă se lungește prin poziţie: două con- 
soane, una scrisă şi alta nu. Iată de ce spune prozodia 
că j singur face poziţie, ca și cum ar jfi consoană 
dublă! In fine 

Metioeo Fufetioeo al lui Enniu e după homericul 
-00 (inzoo), 

50. Declinarea 1 are în greceşte şi dialectele italice 
genitivul normal: &-ăş, 4-03 contrase, după dialecte, în âs ori ms, conform Su regulele obișnuite ale contrac- 
ției: vocala scurtă se asimilează, celei lungi; deci avem 
Xopăs, poiiis, vereias=civitatis; imtas, totas=—civitalis; ei- 
tuas=pecuniae. In latinește numai în versurile satur- 
nice ale lui Liviu, Naeviu și Enniu: escas, mâncare, JM0- 
netas, Latonas, Terras, fortumas, vias, ba Serviu găsește 
un duras în Vergil şi custodias în Sallustiu. Limba 
juridică cu pater, mater-, filius familias a salvat ultimele
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   lăsat nici un singur exemplu. 

“Incolo genitivul a dispărut și a fost întocuit cu lo- 

cativul: â-ă, scurtat normal în ai şi prefăcut cu timpul 

în ae, care nu e diftong. de loc, ci ere valoarea lui & 

închis; astfel SBR ajunge la tipul domiânae. Ca arhaisme . 

se pot cită Duelonai, Fortumai. Numele femeeşti Aguil- 

liaes, Valeriaes, bonaes feminaes, Valentines, ce se 

întâlnese mai ales pe inscripţii plebee, au forma gre- 

cească ns, redată latinește prin des şi es, care aveau. 

aceeaş valoare fonetică. Tot greceşti sunt şi nomina- 

tivele Marciane, Iuliane, în care e=="). 

Schneider dă (No. 53) următoarea inscripţie depe o 

oglindă din Praeneste: Venos Diovem Prosepnais şi 

zice că Prosepnais ar fi genitiv. O asemenea formă 

însă este imposibilă, căci -aes nu se schimbă în dis, 

ci tocmai din contră: întâiu rosa și apoi rosae și nu 

invers. O nouă citire a oglinzii, aflătoare la muzeul din 

Paris, ne-a dat Prosepnai, dativ. - 

Dar pe lângă acestea se mai întâlnește în hexame- 

trele lui Luciliu, Lucrețiu, Cicerone şi Vergil o formă 

deosebit de ciudată: terrâi frugiferai; magnăă aulât- 

pictăă, cu Gă bisilabic. 
Se ştie că în grecește masculinele de decl. ] fac geniti- 

vul după analogia celor de a Il-a: "Axpetâao întocmai ca 

Aishoo, capiov ca, vâpubnov. 'Tot aşă se va fi întâmplat și în 

latineşte și cuvinte ca agricola, advena, vor fi căutat să 

se asimileze la genitiv cu domină şi au ajuns atunci 

la *agricolă-ă, şi după masculine, a venit şi rândul fe- 

meninelor: aulă-ă. Deosebirea este totuși evidentă: ? 

dela decl. Il provine din contopirea “caracterului cu 

sufixul; 3 dela deel. 1 este împrumutat gata şi aninat 

lângă vocala caracteristică neschimbată: Cu alte vorbe 

avem o confuzie între domeniul temei şi cel al sufi-
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xului, cum se întâlnesc multe în toate limbile; pentru : 

mai multă claritate să luăm un exemplu românest; | 

dela participiul spălat derivăm un nomen asentis, spă- 

lătoreasă ; deci dela, cusut ar trebui să obţinem un a 

suloreasă, cum se zice în Moldova; în Muntenia însă 
auzim cusătoreasă, ca şi când suflxul ar fi -ătoreasă 

Și nu numai -oreasă, și alte nenumărate exemple. 

Forma aceasta perdută la decl. |, rămâne totuși la | 
51. Declinarea V. Analog cu ferră-i avem diz-i şi 

apoi, conform cu regula «vocalis ante vocalem corri- 
pitur», e, ori de câte ori este precedat de consoană, se 
scurtează: fideî. Acestea sunt formele clasice. Apoi -&, 
prin asimilarea vocalei scurte la cea lungă, ajunge la 
î, d. ex. fami (Cato, Luciliu) și tribunus plebi, care a 
rămas. Dacă mai ţinem socoteală și de faptul că la ar 
chaici -ei poate să fie egal foneticește cu î, ajungem 
la concluzia că în proza archaică nu mai știm cun 
se citeă un fidei: fidăi, fidei ori fidi ? _ 

Inșirăm aci diversele forme: vrei, vei, rez, poeţii o 
mici; dii, Aen. ], 636; facii, fami, pernicii, progenii, 
acii, specii, luzurii la archaici, şi în fine, se afirmă că 
Cezar zicea die, specie, poate din tendența de a scoate 
mai la iveală vocala caracteristică, întunecată În pro 
babil:mult mai întrebuințatul speciei (citește specii). Confuzia aceasta de forme, toate explicate din punct de vedere fonetic, este foarte naturală și-și găsește 
destule paralele, d. ex. în româneștile cărții, părţii ală- 
turi de cărfei, Părței și în fluctuaţia seriitorilor între 
aceste dublete. 

Forme adevărate de genitiv nu întâlnim decât ra bies (Luer. IV, 1083) și dis într”o inscripţie, apoi fa» cies citat de Gellius (sec. II p. C.) 
52. Căutând acum 

a genitivului, v 
a înțelesul și valoarea sintactică 

om vedeă că el are mare înrudire cu
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adjectivul, înrudire care se manifestă poate și pe cale 

morfologică. Cel mai vechiu fel de genitiv trebuie să 

fi. fost cel posesiv, din care a evoluat apoi partitivul, 

căci o parte din întreg ar puteă fi concepută ca o 

posesiune a acestuia: multi Romanorum . . . Romanii 

ca totalitate posedă un număr de oameni care .. .. 

Si întrun caz și în altul se vede natura adjectivală 

a genitivului ; ceea ce se indică prin el este sfera, 

genul din care face parte regentul său; probabil că 

acesta a fost şi gândul gramaticilor Greci care l-au 

botezat nrâois evil, expresie așă de stângaciu tra- 

dusă în latineşte prin genitivus, cel ee naşte, din naştere, 

în loc de generalis. Ori cum ar fi, pe cât se poate 

afirmă într'o chestiune aşa de obscură chiar din punct 

de vedere morfologie, din genitivul posesiv ori din cel 

paxtitiv sau născut și celelalte specii: subiectiv, obiec- 

tiv, etc. 

Insă nici în latineşte, nici în grecește nu întâlnim 

o posibilitate sintactică a încălcării locativului în do- 

meniul genitivului. Cazul contrar se întâmplă și, afară 

de genitivele cu înţeles local citate la 48 mai sunt şi 

altele în Homer cu înţeles temporal, deci întru câtvă 

înrudite cu cel local, d. ex. 056, voxrâc, cu care se 

pot compară nemţeștile: des Morgens, Nachis ; tot 

în Homer îtnpqsoov zeâloto, își luară drumul pe șes, exem- 

ple explicabile toate prin genitivul partitiv. Acelaș 

“lucru este şi cu prepoziţiile Esi, zepi, peră, construite 

cu genitivul în înţeles local, provenind de asemenea 

din partitiv, și tot de natură genitivală sunt şi con- 

strucţiile româneşti cu prepoziţii substantivizate: îna- 

intea casei ca şi în faţa (dosul) casei. Prin urmare, ne- 

fiind posibilitate, nici sintactică, nici fonetică (sufixul 

os nu seamănă de loc cu -î), nici mijlocire prin pre- 

poziţii (ef. 8) cum a putut locativul să izgonească
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pe genitiv dela primele două declinări ? E drept insă 

că locativele pronominale *noi, *toî, *soi au căpătat în 

unele limbi, d. ex. în Homer, un înţeles aparent de 

genitiv, încât confuzia tot se puteă face. | 

—- 53. Dativul. Sufixul indogerman este ai diftong, 
adică o vocală urmată de un î ori 4 consonantic. Să 

nu se piardă. din vedere această definiţie: caracterul 
consonantic al ultimului component, căci astfel se ex- 

plică schimbările fonetice suferite de diftongi, lungirea 

prin poziţie a silabelor respective, unele fenomene ar 
chaice şi în special puncte esenţiale ale versificației 

plautine, Din cauză, că ultimul component al diftongilor 
este consoană (dacă ar fi vocală, ar face silabă deose- 
bită), în multe cărţi se înseamnă cu caracterele adop- 
tate de autori pentru î și 4 consonantic. 4 y 

Acest sulix, aninându-se la temele latinești, va da 
următoarele forme: Declinarea 1 âai și printr'o foarte 
naturală contragere, âi, care (50) se scurtează în ai: fa- 
meliai, fileai, Fortunai Poblicai. Forma aceasta însă 
curând dispare şi'n'o mai întâlnim apoi decât pe o in 
scripție a mamei pedantului împărat Claudiu: Ant 
niai Augustai... matri. Schimbarea sa făcut, ca și la 
genitiv, în ae, cetit & închis, şi astfel am ajuns.la forma 
cunoscută : dominae, găsindu-se pe inscripţii plebee ori 
dialectale Diane, Erinie, Fortune, Victorie. Dialectele 
prezentă, acelaș sufix : osc, dezuai = divae : umbr. tute, 
iote=—civitati. În greceşte tot aşă: contracția ajunge la & 
SorIS ȘI pronunţat în timpurile vechi &: pă, VErSh 
Spuneam mai sus că | o silabă, în care se găseşte un 

diftong, ng, este lungă prin poziţie, vocala fiind urmată de un ? sau 4 consonantic și apoi de o a doua consoană. 
Dittongii lungi se scurtează, totdeauna. Însă, dacă dit- 
tongul e final, atunci n'are nevoie să se scurteze şi, prin sandhi, aceasta, ar trebui să se întâmple totdeauna când  
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cuvântul următor începe: cu o vocală; deci vom aveă | 
dominâi ego şi dominăi do, ca şi când diftongul ar fi 

intern. Sau produs astfel dubletele: âi, redus, prin 
absorbirea lui î de către vocala lungă, la &, și di, re- 
aus la ae. Cele din prima categorie au rămas învinse 
în luptă şi nu mai găsim decât vre-o câteva nume pro- 

prii ca Feronia, Fortuna Primocenia, Loucima. 

Forma aceasta a decl. | ar putea fi tot cea dela ge- - 
nitiv, adecă provenită din locativ; nu este înşă nici un 

motiv de a crede că e numai decât așă. 
Luciliu și Nigidius Figulus au căutat şi aici să în- 

troducă specializări ortografice, unul întrun fel, cel- 

“lalt în altul, între G. D. s., şi N. pl. 
54. Declinarea II trebuiă să ajungă la dai, ci (ego, 

coago; cogilo, coagilo), apoi la dubletele: 6i înainte de 

consoane, care sar fi prefăcut în ve (cu valoare fone- 
tică nu de ajuns determinată), şi 0;, înainte de vocale, 
care trebuia să ajungă la 0. Exemple de oi numai în 

fibula, agrafă, broșă, Praenestina, cel mai vechiu monu- 

ment scris în latineşte, sec. VI a. C.: Manios med fhe- 
fhaked Numasioi = Numerio, apoi în Aufidioi (Sehnei- 

der) și în populoi Romamoi, citat de un gramatic. Dia- 
lectele însă păstrează forma mai mult: osc, hartii 
(-4 = vu) = horto. Forma ve nu se găsește nici aici, nici 

la N. pl. decât în pilumunoe poploe, citat din Carmen 
saliare. Lucrul nu e de mirare, când ţinem seamă de 

marea raritate a acestui ve în comparaţie cu de, ra- 

ritate care ne şi împiedică de a-i determină mai pre- 
ciz valoarea fonetică. 

Dubletul 0;, produs înainte de vocale şi redus la 0, 
este forma obişnuită: domină, ca şi în gr. dvOponw. 

55. Declinarea II. Temele consonantice au simplu 

-di, în care a, găsindu-se în silabă neiniţială, devine 

e (25) şi astfel ajungem la ei, £ închis, î, deci “regăi,
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_regă. Formele cu -ei sunt foarte numeroase în monu- 

re 
A
r
e
 

5 

mentele archaice: cetatei, captionei, Diovei, Junonei, ;. 

şi nici cele în e nu-s rari: Diovei Victore, Junone Sei- : 

spitei matri, cu câte două și trei ortografii. 

Temele vocalice: cîvî, ovi și ovei sunt formate ori , 
după analogia temelor consonantice, întocmai după 

cum gen. ovis e după legis, ori sunt locative. Ade: 
văratul dativ indogerman pare ar fi avut gradul de 

apotonie normal, şi deci, împreună cu sulixul ar fi 

ajuns la un -gî-ai, care cu greu ar fi dat în lati- 

nește un -. Si 
În grecește însă forma proprie a dativului sa pier 

dut cu desăvârșire, ne mai găsindu-se decât în infini- 
tive ca &6pevar, 3obvar, căci modurile nepersonale sunt 
cazuri dela forme nominale, apoi în yap-at (?). Paralele 
cu asemenea infiinitive ar fi în latineşte imperativele ca 
legimină, vechiu infinitiv de felul său. *Locul dativului 
l-a ocupat locativul = dela temele consonantice, pro 
pagat apoi şi la cele vocalice, care ar trebui să aibă 
un ei-î, (căci şi. locativul e caz tare) din care însă nt 
puteă eşi -. . 

56. Declinarea IV: iai, uei, singur exemplu senatuti. 
Cu excepţia categoriei filă, filă, grupele cu î, 4, ca prim, 
a, e, o ca al doilea, component, nu se contrag, şi astfel 
ul, uei nu pot ajunge decât la 3, în care să petre” 
cut contracția lipsită de excepţii a lui ei în î: senatiii, 
domii. Dativul acestor teme fiind însă caz tare, după 
cum se vede din sanscrită și paleoslovenică, ăi ar pu- 
teă proveni și din gradul normal: eu-aj (modificat 0u- 
di), devenit i-î, căci atât eu, cât și ou se reduc lati- 
neşte în U: *deulo = duco, loucom = hc, iar ai, &i 
devin 4. Apoi ui sa scurtat în i ca de obiceiu: «vo- 
calis ante vocalem corripitur». 

Alături cu aceste forme se mai găseşte alta în 4: 

ț
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quaesta, cullu, formă pe care Cezar o întrebuinţă şi 

apără exclusiv şi care a rămas singura da neutre. Ase- 

menea, formă, după cele expuse mai sus, nu poate veni 
diu ăi, poate veni însă dintrun vechiu locativ, lipsit 

de sufix și cu gradul lungit al apofoniei, după cum ar 
rezultă din umbr. trifo=tribui, tribu, cărora le-ar co- 

respunde diftongul 6u indogerman, scurtat în 0w înainte 
de consoane, şi apoi contras în 4%. 

57. Declinarea V ai trebuiă să ajungă 3, identic 
cu cel al genitivului, cu aceleaşi schimbări şi cu aceeaş 

nefixitate : răi, răâ, rei, faciă, faci, fidă. n. 
58. Acuzativul, cazul obiectului direct, n'ăâ avut 

acest înţeles chiar dela început, ci unul local, expri- 

mând contact ori apropiere, mai mult sau mai puţin 
nedeterminat şi care se preciză prin sensul verbului 
regent. De aci provine mulţimea și diversitatea prepo- 
ziţiilor, cu care acest caz se construiește în toate lim- 

bile. Din acuzativul care respundeă la întrebarea: 
cât de departe? sa derivat mai întâiu cel cu întrebarea: 

în colro? şi de aici apoi ajungem la obiectul direct. 

Gramaticii greci nu-şi dădeau socoteală decât de func- 
ţiunea de obiect direct a acestui caz, şi de aceea lau 
botezat nrâots aivara, dela. airioriy, ceea ce este cauzat, 

termen rău tradus de către latini prin accusativus în 

loc de causativus. 
In privinţa morfologică, acuzutivul este foarte simplu. 

Sufixul său este -m, care după vocale rămâne neschimbat 

în latineşte, scurtând vocala precedentă, și se preface 
în v în greceşte: domino, &yOpwrov; după consoane, 
însă se vocalizează: m. Trecând la amănunte, avem: 

Declinarea 1. Scurtarea sa făcut şi în dialecte: osc 
viam = viam;, umbr. totam = cîvitatem, căci dacă nu 

sar fi scurtat, am aveă acelaș vocalism ca și la N. (13). 

Singurul cuvânt neschimbat este monosilabul paam=
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guain, în care aa =ă. In 

plat nimic de: această natură: pay, cuv. 

In Cisauna, Taurasia avem cunoscuta suprimare î E 
lui 7 final. 

59. Decliaarea II. Form 

greceşte însă nu sa întâm: 
ui 

P
T
T
.
 

e
e
 

e cu vocalism arehaie: Al: 

sentiom, floviom, poplom, poublicom, umbr. poplon. 

osc hairbim ; mortuor, equom păstrate mulţă vreme 

Cu dispariţia lui m: Antioco, oino, optumo, viro, Siw 
copări familiare ca în Cornelis (Cornelius) nu se în 
tâlnesc decât în dialectul 
lui m, Gavi, Popidi. 

osc: Pahim şi, cu disparița 

60. Declinarea III. Aci am avea T0ă-m, ped-m, gr 
puri nu tocmai pronunţabile. Brugmann însă a, stabili 
dubla natură a nazalelor, analoage licidelor, consonar 
tică şi vocalică şi aşă sa constatat că m, înainte & ) 
consoană, ori final, se preface constant în em şi 4% ! 
se asimilează apoi, ca totdeauna, consoanei următoart; ! 
prin urmare din fimtom vom aveă centaran, Exarăy, dn | 
dehin, dece, 5exa, iar din 

61. O temă vocalică civi- ar trebui să facă citim. : 
mo-m, n6a și pede. 

  

. 

i 
i 
| ! 

Din cauză însă că numărul temelor consonantice est 
cu mult mai mare, acuzativele vocalice au dispăru! . 
în mare parte şi astfel se zice civem,. Acuzativele 
originale sau mai păstrat: a) totdeauna în: amussis 
(ad amussim), linie; buris, oiștea plugului ; cacumis, 605 
travete ; futis (dela fundo) vas de apă; ravis, răgușălă; ri 
1148, piept care alăptează, sitis 
cristalizat cu adverb. 

b) variind cu em în; 

) tussis, vis; în fine partii 

febris; pelvis, lighian; puppis, restis, funie; securis și turris. 
c) rar în: Dbippenis, cu două tăiușuri; clavis, cheie; cr lis, leasă; cutis, lentis, (lens), 

Praesaepis, iesle, semeniis, se 
sârmă ori de corn pentru baie. 

linte; messis, navis, neplis, 
mănătură; străgălis mănușă de 

«
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d) In fine în numi greceşti cu Ac: în =, -f3a şi mai 

ales în iure de localităţi și râuri, grecâști, latiiie și 

Larbăre: îbim, Tsim, Phalăiâ, Neapălim, Albim, Elba, 

Tibărim, Ligărini, Loire, Arăriti, Saone: în Schneidăt 
mai găsesc un Lemăriin, ca nume de tâu. 

Vis, fâce vi cu scurtarea normâlă; gris şi să, 

griteii, săern, declinându:se, tiim sa spiis cu ocazia 

genitivului, ca niște tenie consonantice, și seurtând 

«vocalis ante vocalem»: grăis, griii. Formel6 norinăle 

ar fi *griim *suin, "gri, "SămM, umbre. sim. 

B5s, bovem,; originalul *bou-m ar fi dât bi (louesha, 

Tuna); "bin ea și grecescul mai vechiu Boy înlocuit 

apoi cu fobv, umbr. bun. Jăpiter, Jovem în loc de 

"Djeu- +, dăm ca la Nominativ, homerice £îy. Forme 

fără m: omme Loucahani, urbe, ete. 

Dialectele fac acuzativul temelor consonantice cu 

_om dela declinarea II: medicatinom="meddicationem, 

cf. meddi tuticus în Liviu, magistrat al cetăţii, public. 

Declinarea IV mani-m; Declinarea V dim, scurtat 

în di&mi, la care nu e nimic de observat. | 

62. Vocativul nu este nici caz, nici parte a propo- 

ziţiei, ci joacă acelaş rol sintactic ca şi interjecţiile. În 

ceea ce priveşte morfologia, avem de zis că limba in- 

dogermână întrebuinţă tema normală și nu lungită. 

Aceasta se vede foarte bine în greceşte, care la voca- 

tiv are ultima scurtă și accentul ubcat : rarip, dep, 

deonârne, omora, sau măcar. Și fără urcare de accent, 

zohirtis, mohiza. Nicăeri nu se întâlnește măcar urmă 

unui sufix special. Declinarea latină a pierdut aceste 

forme reduse, peste tot, afară de cele ale temelor în 

-0; îiicolo a egalizat V. cu N., după cum e în dualul 

și plurălul indogerman. 

Declinarea I. Acelaș -ă final, la amândouă căzurile, 

provine din -d, scurtat după analogia lui -c4n? provine 
5
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din -ă, care nu se poate ști sigur de trebuiă ori nui 

devie -6?:La Homer însă avem bun la N. şi văppala 

V., de asemenea în umbr: Prestota, Tursa, Jovia, ia 

pentru N. ose 24, umbr. mata, cisterno, semn sul 

cient pentru a nu le acordă aceeaș origină. Negreşi, 
netiind siguri de soarta lui -d final în latineşte, cu atit 

mai puțin putem afirmă cevă în privinţa dialectelor: 

paralelismul de mai sus ne-ar permite totuşi să de 

rivăm pe 4%, 4, 0 din â, iar pe a din &, cu toatecă 

în genere vocalele scurte sufăr cele mai multe schimbări 

63. Declinarea II este singura care are formă dev : 

sebită: tnme, egue. Vocalismul, în perfect acord cu 1 

gula vocalelor scurte din silabe neiniţiale, nu se e 
plică totuşi așă, ci -prin apofonie, odată ce origina i 
este indogermană, după cum arată greaca, sanscrita, ee. | 
Numele proprii de felul lui Cornelius, filius, genit, 

meus fac V. în 3, Publă Cornelă, mă, nu printr'0 sin 

copă ca la N. căci atunci am -aveă Cornelis, "Corel, 
schimbat în *Cornelă, nici prin analogia numărului de 
silabe dela N,, tot din acelaș motiv, ci printr'o contracție; 
unică în felul său: 35=3, ca în umbr. Grabovie, Martie 
şi analoage celtice. Şi vocativele călcau regula de accer 
tuare latină ca şi N. și G. şi se zicea, Valeri, ca și când 
cuvântul n'ar fi fost apocopat. Nigidius Figulus a pr” 
pus o diferențiare: Valeri pentru G., Vdleri pentru V, 
Succesul de care sa bucurat a fost însă tot aşă de 
mare ca și cel pe care l-ar dobândi vre-un gramatit 
Român, căruia i-ar veni gustul să diferenţieze: Vasile 
Psi, În aa pastor forme obișnuite Varro și ali 

V pus -, Aemilii, pii, pentru a se păstră 
acelaş număr de silabe cu Dativul, etc., fără a băgă de seamă că o asemenea fantazie e contra. fonetioii latine, 
care nesuferind & final, formele . A se intorceau iarăşi la 
Aemilie. | i
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Cuvintele în -ro-, sincopate la N., sufăr apocoparea 
respectivă la V., deci ager din *agre *agr. Plautinul puere 

este un exemplu contrar. Nominative în loc de voca- 
tive se găsesc prin poeţi ori în stil solemn, ca mai 

pline: audi tu, populus Albamus (Liv. 1, 24, 7); tot so- 
lemne sunt și formele necontrase: pater noster, Saturni 

filie (Liv. Andronicus). Nominativ alăturea de vocativ 
avem în da, meus ocellus, mi anime în Plaut, pios, & 

Mey)oe în Iliada, sau. și în ordinea inversă. La poeți, 

negreșit mai sunt şi trebuinţe metrice care dictează, 

o formă ori alta, 
Deus nu se găseşte niciodată la V. în literatura pă- 

gână, decât în plural. Creștinii însă zic tot deus, și 

numai rare ori dee. 
Vocativul acestor teme sa păstrat şi în românește, 

măcar în parte: băele, copile, bărbate, archaicul doamne, 

specializat acum numai pentru Dumnezeu. 

64. Declinarea III nu păstrează decât pe Jupiler, 

despre care am spus că este vocativ, şi care a luat apoi 

locul nominativului *Juspiter. Ca o nouă probă că 

acest cuvânt este juxtapus, oricât de vechiu ar îi el, și 

nu compus, şi că deci N. ar trebui să fie J! iispiter, este 

înţelesul; cuvântul jziglans, nuc, însemnează propriu: 

ghinda lui Joe; un N. (compus) Jupiter ar însemnă tatăt 

lui Joe, sau, cu un exemplu modern: cuvăntul compus 

mein Tochtermann înseamnă bărbatul fiicei mele : dacă, 

ar fi juxtapus ar însemnă: fiică-mea îmi este bărbat, 

bărbatul mew îmi e fiică, — Joe părinte, — exemple, 

cred destul de convingătoare pentru origina vocati- 

vală a lui Jupiter. Nu sar puteă pretinde că Juppiter 

vine din *Juspiler, căci sp se păstrează pretudin- 

deni: species, expono, spuma, sperno, vesper, orsipu, 

£onepos. 

Incolo N. a înlocuit pretutindeni pe V. Pe vremea
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lui Plaut, când r final nu scurtase încă vocala prece- 
dentă, ne-am așteptă la un uzor N,, și zor V. Plaut 

însă are uxâr şi pentru V. | a 
Dile pater (dela Dis şi Dikis) întrun blestem din 

sec. | sau II a. C., apoi plaiitinele Harpăge (dela Har 
paz) şi voltări (e) sunt după analogia celor de de: 
clinarea IL. | . 

Declinarea IV și V deasemenea: V=N. 
65. Ablativul. După cum s'a mai spus, limba indo- 

germană nu cunoştea un ablativ deosebit decât late 

mele în -0. La toate celelalte el eră identic cu genitivul: 
limba greacă l-a pierdut și de unde se află, iar cea 
latină la, întrodus la toate declinările. | 

Declinarea II. Considerând archaicele Gnaivod, Be 

ventod, Ladinod şi comparându-le cu clasicele lup. 
domino, ajungem la convingerea că terminațiunea eră 

-0d. Această: terminaţie poate proveni sau a) dintrun 
sufix -d aninat la gradul lungit al temei: eguo-d său 
b) dintr'un sufix -dd, -6d, -6d, care, aninat la temă, 
prin contragere ajunge la acelaș produs, căci 0-0 =â: 
0-4 =0: cOgo, *coago; 0-e=5, promo, *proemo. Părerile 
învățăților sunt împărţite între aceste două ipoteze Și 
soluţia este imposibil de dat, de oarece ablativul ne 
găsindu-se decât la temele în -0, iar apofonia mai n 
mai la temele consonantice, nu suntem în stare să şti 
dacă ablativul indogerman era caz slab sau tare. | 

Oricum ar fi, exemple de abl. în -0d sunt destule pe 
monumentele archaice și aceeaş formă apare şi în dia- 

lectul osc: -id, -ud, Boivaianud = Boviamo, tristaamen- 
lud = testamento. Alăturea cu -0d, mai există şi un să, 
specializat la adverbe: fatihuned; -ăd neputând proveni 
din contracție, am inclină să credem că sufixul era-d. 
ȘI că variația intre 6 și & nu poate proveni decât din: 
două grade de apofonie, ambele lungite, 
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In grecește, cum şa ziş mai sus, acest ablativ primitiv 

n'a mai lăsat urme decât în adverbe: ww, dz, avyo- 

rep, 0bro, în categoria Xa, aopâc. 

66. Declinarea 1. După analogia temelor în -0, care 
au daţ -6d, s'au luat şi cele î în -d,, care au ajuns la -ad, 

şi încă din cele mai vechi timpuri, căci întâlnim pe 

inscripţii sententiad, praidad şi tot aşă în oscă: 'tou- 
tad = civitate. În grecește Abl. este identic cu G.: ărd 

Tis popas. 

Declinarea III. După d:âd=6:0d sa ajuns fără nici 

0 greutate la 3: d, marâd, clăsăd, loucarid = lucari, 

osc: akrid = acri, amprufid = imptrobe, tormă lăţiță 

îndată şi la “temele consonantice : bovid, coventionid, 

care în oscă iau forma dela decl. IL: ligud = le ge. După 

această normă 

Declinarea IV nu putea șă ajungă decât la -ud: ma- 

gistratud, iar 

Declinarea V la -&d, de care însă nu se găseşte nici 
un exemplu. a 

67. Forma aceasta în -d, care se întâlnește şi la Nae- 

vius: 40ck4 Trojad exibant, capilibus opertis, se pare 
că nu eră de loc întrebuințată î în limba familiară ascenei, 

la Plaut și la ceilalţi. Forme cu -d şi fără -d se între- 
buinţează, în acelaş timp, așă în Sc. de Bac. 186 aC. 

-d este consecvent păstrat: sententiad, eaxtrad, suprad, 

oquoltod, preivatod, poplicod, facihumed, coventionid, pe 

când în edictul lui Paulus Aemilius din 189, -d este 
consecvent suprimaţ: în turri Lascutana, ea tempe- 
state. Pe când dialectul osc îl păstrează, cel umbrie 

îl suprimă: amprufid = împrobe, însă rehte = recle; 

egmad = re; însă poplu =  populo. După vocală lungă 

însă -d final dispare cu timpul, în cât la pnele: cate- 

gorii — adverbiile în -0 nu se mai găseşte decât o sin- 
gură dață: mer ritod. La adverbii evoluţia merge și mai
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departe și cele iambice ajung pirichice: cită, modi, : 
benă, mal. ” 
„Admiţând ca sufix de ablativ -6d, un reg- ar trebui 

să aibă ca ablativ “regăd. O asemenea formă însă na 
existat niciodată, căci singurele două exemple: die 
tatored şi navaled se găsesc pe «Columna rostratev, 
care nu reproduce textul original din anul 260 a. (. 
monumentul fiind restaurat în timpul imperiului și 
scrierea archaizată fără pricepere. Nici în -£, nu sa 
fi putut preface -&d, din pricină că d final dispare ni 
mai după “vocală lungă, nu și după una scurtă, (i. 
ăd, aliid, aliguid, quod, ad, apiid, sed. Prin urmare 
ablativul în 6, obișnuit la cea mai mare parte din cu 
vintele de declinarea III, este sau a) instrumental, a 

„cărui sufix -ă s'ar fi prefăcut poate în -6, sau b) ceea 
ce e cu mult mai probabil, locativ, al cărui sufix “i 
sa prefăcut, conform regulei cunoscute, în -e, rămânănt 
neschimbat în grecește, unde a izgonit dativul: pede— 
zo0di. Cum eră şi natural, o luptă a început între cel 
două forme 7 și &, şi temele vocalice fiind mai puțin 
numeroase, î a trebuit să-și piardă mul din terei. La 
început însă f se întâlneă mai des, chiar și la teme 
consonantice : corpori, deditioni, heredi, portioni, sant 
tioni, airid, coventionid, sau și sub forma ei, care n 
este decât un semn grafic pentru î, neavând în el nici urmă 
de e primitiv: fontei, parlei, viitutei. Aceaş stare de Iu cruri se găsește şi la. Plaut, în care citim: sorti, dili 
civi, nai, iar la teme consonantice: parietă, pumiti, 
objeci. Dar chiar la Plaut întâlnim retă, deşi temă vocă 
lică şi într'unul din epitafele Scipionilor, de pe la 200 a. C. Gnaivod patre prognatus, fortis vir sapiensqut, 
In care pară ar fi una din cele mai vechi urme de abl. me ăi ziua întâlnim P lusare, Vendupale, Vimi- 

, eme vocalice, şi în fine progresele lui £
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sunt așa de repezi, în cât pe vremea lui Varro se ziceă 

avi, avă: ovă, ovă; civi, cive, fără distincţie. Poeţii ar- 

chaici se conduc şi după nevoi metrice, și de aceea în 

manuscrisele lui Plaut trebuesc înlocuite prin ? toate 

formele în €, provenite din necunoștința, copiştilor. şi 

din tendența lor de a se apropiă de limba clasică. 

68.Mai târziu ablativul în -e a eşit biruitor, şi nu ne 

mai rămân decât puţine ablative în =, cari sar puteă 

grupă astfel: 

a) Cele cu Ac. în îm: restă (îndoielnic), naă, bipenni, 

mai des decât navim, bipenmim. Vechiul 3 este mai 

ales întrebuințat în locuţiuni fixe: agua et igni înler- 

dicere. 'Tot aşa fină. Adeseori se întâlnește -î la am- 

mis, avis, canalis, canal, ţeavă, civis, classis, fustis, îm- 

der, orbis, sementis, strigilis, unguis; uneori la anguis, 

bilis, clavis, collis, convallis, corbis, coș, messis, neptis. 

b) Neutrele în -ă, -ăl, (din -ăle), -ăr (din -are). Eixcepţii: 

velă; numele de orașe Caere, Praeneste; apoi cele în 

-ăr, -ăris: jubar, strălucirea soarelui, baccar,: planta, vale- 

mana celica şi nectar, toate cu ablativul în -€. 

c) Celelalte teme în -i au ablativul clasic în -ă; foarte 

rar şi mai numai în formule, pe cel în ă: sorti, sorlă. 

d) Printr'o specializare mai mult literară, adjectivele 

iau -î, substantivele şi adjectivele substantivizate însă 

-e: aedile, volucre, juvene, nume proprii ca Civile, Juve- 

male, apoi inmoceute, sapiente, consorte, Arpinale, sup- 

plice, iar ca adjective: civili, sapienti. Cu toate ace- 

stea se mai găsesc şi de cele cu -?, deși substantivi- 

zate: Novembri, Aprilă. - 

69. Locativul, caz pierdut şi confundat cu altele 

în amândouă limbile, a lăsat totuşi urme destul de 

clare. Se ştie că gramaticii Romani, și după ei cărţile 

noastre de şcoală, dau ca regulă pentru construirea nu- 

melor de oraşe şi insule mici următoarea: La întreba-
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rea 'unde? arătând starea pe loc, numele localităţii s | 

pune la genitiv, dacă este la singular şi de declina: 

rea 1 sau a Il, la ablativ, dacă este la plural, ori dede 

clinarea II]: Romae, Corinthi, Athenis, Carthagine. S 
mai adaugă că tot aici se numără expresiile domi, doi - 

bellique, domi militiaeque,, și că se zice ruri pentu 

starea pe loc, rură ca ablativ al separaţiunii, apoi hui 

jacere, ba chiar și prosternere. Nu eră, tocmai greu de 

văzut că nu e cu putință ca pentru unul şi acelaș 0 

șintactic să se întrebuinţeze două cazuri deosebite, ul 

indistinct, ci după motive morfologice, adică după de . 
clinarea cuvântului respectiv. Şi apoi cum intră În 1e 
gulă cuvânţul ruri, care nu este nici genitiv, nici 
blativ, ci seamănă a dativ ? Cauza deosebirii esteesi 
dent morfologică, nu sintactică; suntem deci pe urme 
unui caz pierdut și confundat cu altele, din motive kr 
netice. Comparaţia cu alte limbi a arătat că în int , 
germană a exiștat un caz deosebit, pe care filplogii 
l-au botezat, după analogia, celorlalte cazuri, locații 
deși nu e aici vorba nici de chiriaşi, nici de vre m 
proprietar de case, şi mai potrivit ar fi fost numele Ir 
calis. Acest caz se formă sau fără nici un sufix, sau 
cu sufixul -î. Tema luă gradul normal şi deci avem & 
face cu un caz tare. 

70. Ca urme de primul fel se citează, infinitivele de 
telul Iui &6uey (ăâpeva însă ar fi dativ), Abewy, ori chiar 
ca Aeres-au, de tipul căruia ar fi pănes, dela penus, şi a 
cărui -€s final nu ş'ar fi schimbat în îs ca la genitiv, 
din cauză că în realitate nu era, final ci intern, pre 
poziţia fiind un șimplu prefix în vorbire: pends it, 
Penes le. Cu gradul tare ar fi notă, OO 

o temă vaz pala ace ii de unii ca locali ft » Ar e considerat insă de Brugmann ea dati!
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dela xây-, și ar fi astfel singurul dativ de dec]. III; 
ţelesul e cu toate acestea de locativ = huni. Dar x. 

Eaureviis şi, de asemenea, Tvhoryevs, după deel. II, ar 

puteă fi altceva de cât locative? In latineşte șa văzut 

că la decl. Il locativul a gonit, după multe probabili- 

tăţi, pe genitiv din locul său. Înţeleş de locativ mai au 

numai numele de jocalităţi, apoi prowumae viciniae, 

expresie deasă în Plaut. 
La declinarea 1, grecească găsim 20, ot, otmot, otet, 

doricele: res, mobrei, arat, toate cu forme. de locativ, 

cu înţeles de ilativ — în cotro? în spre casă, idee, care 

ar fi cerut cazul acuzativ. Archaicul oma şi formele 

dorice ar fi un semn că tema suferea aceeaş schimbare 

apofonică a lui 0 în e ca și la vocativ. 
71. La declinarea III locativul temelor consonantice 

a luat în greceşte locul dativului, chiar şi la cele î în -ă. 

In latineşte am aveă ei-i, ori â)-, cu gradul normal, 
ori chiar normal şi lungit. Din această formă sar fi 

ajuns la £, care sar fi confundaţ cu ablativul. Un ase: 

menea locatiy ar fi poate oscul Herenţatei. 

Temele consonantice însă ca rus, ar fi dat rur-e 
forma obișnuițului ablativ. De această origină, de l0- 
caţiv, ar fi infinitivele ggere, vivere |pe când pasivele, 
vivi, ar fi dative). Cum sa mai spus, aci confuzia a 

fosț cât se poate de mare, şi pe lângă "cea petrecută 

între ablativul temelor vocalice şi ablativul- locativ al 

celor consonantice, mai întâlnim o a doua, mult mai 
puţin justificată între formele duble ale unuia şi ace- 
luiaş cuvânt. Aşă în scriitorii archaici formele î în î (abl.) 
au înţeles de locativ, iar cele î în & (loc.) pe cel de abla- 

tiv: Carthagină, Sicaonă, Accherunti, la Cartagina... 
Crisţalizate rămân temperi, lucă, ruri. "Toate acestea 

ny se pot explică. decât prin uitarea, declipării proprii şi, 
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trecerea la decl. II: Carihagini după Corinthi. Cuvinte 
nefixate sunt: 

a) here, heri, heră după nevoile metrice, cu ultima vo- 

cală calitativ vagă, după cum spune Quintilian. Tema 

este consonantică (gr. x0ss cu 0 intercalat ca; în apa 

)6c = humilis), şi ar fi dat în lat: *hes-i (hes-ternus), 

heră, gotic, gis-tra dagis, gestern. 

_b) Dela tema agro- ne am aşteptă numai la peregri, 

avem Însă și peregră, peregră, afară din oraș. 

c) Tema vespero- dă la archaici vesperi, corect. 

La declinarea IV : manu poate proveni din *maneu-i, 
în care u ar fi absorbit pe £ dar și din *mnanud. Noclu 

după înţeles este locativ. 

Declinarea V. '€, prefăcut în &: postrădiz, die cra 
stini, die guinti la archaici; în die quintă, ultimul eu 
vânt a suferit analogia celui dintâiu. Aceeaș analogieo 
întâlnim în inscripția lui Duenos, pe care, fiindcă este 
a treia, ca vechime, inscripţie cunoscută (sec. IV a. C) 
s'o reproducem întreagă: 

love Sat. deivos goi med milat, nei tei endo cosmis 
virco sied, asted, noisi Ope Toitesiai pukari vois. Duenos 
med feced en momom, einom -dze noine med mano statod 
(Inscripţia se găsește pe un mic vas de lut, făcut de 
Duenos și e scrisă dela, dreapta, la stânga, ca la Evrei) 

Dze noine = die noni, remarcabil și prin consonan 
tismul său, dze provenind din djă(u)s ca Jupiter, nu din 
di-â(u)s ca dies. Cuvântul falise foied, hodie arată că 
die ar puteă fi şi ablativ. 

72. Instrumentalul. Nici unul din gramaticii latini 
nu bănuiesc existenţa, unui instrumental; Quintilian, ce 
e drept, constată că în hasta percussi, vasta n'are în- 
țeles- de ablativ, soluţia însă nici: n'o caută, niei n'o gă 
seşte. In indogermană î insă instrum entalul există și aveă 
două sufixe diferite:
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a) Sufixul -ă, ori -&, indiferent care, căci în latinește 

tot la acelaș rezultat ar [i ajuns. In favoarea lui -a se 

aduc eolicul nsâă, cu înţeles de eră, cu, și £v0a, acolo, că- 

rora le-ar corespunde pede, înde; acestea însă pot tot 

aşă de bine proveni din -&, ori din - dela locativ, 

ba încă înde are înţelesul lui &0sv, de acolo. Ori care 

ar fi vocala adevărată, iată ce urme ar fi lăsat instru- 

mentalul! | | | a 

73, Declinarea I. Doricele ză; pe unde? XTĂ, pe aici, 

ANNă, de altă parte; ionicul xî), aticele 17), d, mei, 

pe jos, âv/â dublu, TIVTAXÎ din toate părţile, 1J9»X3, în ]i- 

nişte, confundate însă cu dativul și deci scrise cu + 

subseriptum, înțelegându-se 536 pe lângă unele din 

ele; pe lângă zz(ij însă ce sar puteă înţelege ? Grama- 

ticii greci observă că mulţi scriu cuvintele fără + sub- 

seriptum şi găsesc întraceasta o greșală. Mai curând 

însă star puteă vedea aci un indiciu că în conștiința 

greacă, mai rămăsese încă urmă de înţelesul instru- 

mental, de cevă deosebit de dativ, în ori ce caz. 

In latineşte ar fi qua, hac, îllăc, istăc, pe lângă 

care însă gramaticii latini zic că se subînţelege ziă, 

şi întradevăr, judecând după suprad, extrad din Sc. 

de Bacc., după oscul contrud (contrâversia) am înclină, 

“mai de grabă pentru ablativ. 

Dar cantitatea archaicelor contră, frusiră de unde o 

fi provenind? Nu cumvă sunt neutre plurale? 

Declinarea II. Dacă cil, modă, bene, ale sunt în- . | 

twadevăr ablative, scurtate după regula, cuvintelor iam- 

bice, cum de și-au pierdut pe -d după vocală scurtă ? 

De aceea unii: cred că avem înaintea noastră niște in- 

strumentale căt5, cătă. Răspunsul este ușor: întâiu a 

dispărut -d şi apoi sa făcut scurtarea, Și prin urmare 

nau. nevoe. să fie;instrumentale. zi: a e cine -aiaa. 

a) La Declinarea III se citează ăp-a, Tva, Zexa, mei, 
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perâ, napă, (G. năpos, D. zapai, L zepi); în latineşte syn- 

cretismul fonetic a şters ori ce indiciu. 

74. b) Sufixul -Ohă, gr. -g. cu schimbarea sonorei as- 

pirate în surda corespunzătoare, (la Homer: pahmârpv, 
xepadijpiy) cu înţeles de ablativ, instrumental sau loca- 

tiv, aninat la G. ori D. In latinește ori ce Vl indoger- 
man intern devenind b, vom aveă ba, ubă inştrumen- 

tale sigure. 

În rezumat, nu putem afirmă decât puţine lucruri 

în privinţa instrumentalului laţin. 

Limba oscă, păstrând pe d dela ablativ, ne-ar puteă 

servi mai uşor la deosebirea dintre cele două cazuri; 

din nenorocire însă, osca întrebuințează ablativul și 
acolo unde sensul ar cere un instrumental, d. ex. Bamt- 

bennieis tonginud, prin hotărirea adunării; erfiuvad, cu bani; 
up eisid sakarakhid = apud îd sacellumu (în locul lo- 
caţivului). | | | | | 

Stivad eitie upsed=sua pecunia operalus est, în care 

nimie nu dovedește că eilie ar fi instrumental, căci 

dacă adjectivul este la ablativ, substantivul nu puteă, 

fi instrumental, deci ori e o greșală a săpătorului, ori 

d începuse să, cadă şi în oscă. Acelaş lucru se poate 

zice şi despre 0isa aetate =usa, aetate cu valoarea de 

ablativ absolut. | 
Numai adverbul suluh = : OMNino ar însemnă cevă, 

dacă nu cumyă o fi iarăşi vreo greşală în locul abla- 
tivului sullud (acelaș cu lat. sollus). 

PLURALUL 

75. Nominativul ega| cu vocativul în toate lim- 
bile indogermanice. Sufixul este -&8, care se vede foarte 
bine şi clar la temele consonantice, mai ales în gre- 
ceşte: nastpes, Totp&ves cu gradul normal al. apofoniei.
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In latineşte sulixul se recunoaște mai ușor la De- 
clinarea V. &-ăs, -6s: facies. 

Detlinărea Il. Teniele vocalice se prezentă de ase- 

menea cu temă normală, ci (redusă î, modificată di, 

lungită &i, 0i) și deci vom aveă ei-&s şi apoi, cu dis- 

pariţia regulată în latineşte a lui î consonantic între 

două vocăle, ees, &s: oves, cives. Temele consonantice 
ar trebui să aibă 6s-, prefăcut apoi în -ăs ca la geni- 

tivul singular. Faptele însă nu sunt aşa, şi în faţa co 

rectului ijropec, latina răspunde cu oratorăs, adică forma 
temelor vocalice, propagată și la cele consonantice, deşi 

cu mult mai numeroase. La aceasta va îi contribuit 

mult şi analogia cu acuzativul, normal -£8, care a pro- 

dus încurcături și la temele vocalice, cum se va ve- 
deă îndată. Fără s final: Pisaurese, pe inscripţii cam 
dialectale, provinciale. 

Cum se va vedeă la timp, un cuvânt ca duis face 

N. aves și Ac. vis. La acuzativ însă sa întrodus la 

temele vocalice sufixul -&s dela cele consonantice, şi 
sa putut zice atis, ori avăs fără nici o deosesebire. 
Confuzia aceasta a trecut apoi şi la N. şi astfel întâl- 
nim finis, sau cu ortografia ei =, ceiveis, fineis;, pel- 
leis, şi, un pas mai departe: joudicis, praeloris, teme 
consonantice, 

_ În dialectele italice însă sufixul eră cel normal -es, 

d. ex. osc uimuns = homines; psăet = mneddices (ma-. 
gistratus), căci sineopârea nu sar fi făcut, dacă vocala 

n'ar fi fost scurtă. În latinește sufixul n'a lăsat nici o 
turmă, căci prozodii ca Plaut, Persa, 845: Hbărăs vir- 

gină mercatuv, sau Stichus, 311: fărăs dn, ori Tri- 
nummus, 835: cdnăs şi turbinăs, în trei octonarii ana- 
pestice, nu sunt dovezi de existenţa adevăratului sufix 
-6s, ci e o ilustrație a regulei, «breves breviantes» 

dela 14, căci, după cum, din cauza accentului expira-
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torie, un grup iambic cu accentul pe prima, silabă, ca 

burbines, (accentul indicat nu este cel al cuvântului, ci 

cel cerut de ritmul versului) ori 'cănzs se poate scurtă 

în pirichic: turbines, cănăs, aceeaş scurtare se întâm- 

plă și când grupul este urmat de accent ca în exem- 

plele din Persa și Sticchus. 

Vas, pl. vis, normal, archaic; în latina clasică vâres, 

după analogia glis, glires; "108, mores. 

76. Declinarea 1V. O formă ca manăis, nu poate pro- 
veni din manu-ăs, care ar fi dat "manues, *manvis, în- 

ţocmai ca și la genitivul singular. Am mai puteă adăugă 

că nici chiar de am admite pentru latinește gradul 

normal și modificat, ba încă și lungit de apofonie, n'am 

ajunge decât la mamăutes, mandues, care ar da amân- 
două "manoves, "manăvis (ef. "neuos novos; Nem, N0- 

vem). Prin urmare manus, nu poate fi decât alt caz, și 

anume acuzativul, cum vom vedea. Alte forme decât 
în -us nu se găsesc. 

77. Declinarea II. Sufixul -&s, ar fi dat, cu vocala ca- 

racteristică, 6-&s, 08, (coemo, COm0), care nu se găseşte 

nici în latinește, nici în grecește, ci numai în dialecte, 

umbric: Atersiur = Attiedii, Ikuvinus, osc. Nivlanais 

Nolani. Încolo, atât limba latină, cât şi altele, au luat 

sufixul pronominal -î, care împreună cu caracterul dă 
în grecește -o.: ăyOpwnu, iar în latineşte -oi, care trece 

prin fazele oe, eî,£ şi î. Schimbul acesta de sufixe sa 

făcut din cauza analogiei: îst? .“eguos = îsti eguă. Cu- 
vinte cu N. în -oi nu se mai găsesc; din faza -oe nu se 
citează decât pilumnoe poploe=pilati, înarmaţi cu pilum, 
populi, păstrat de Festus: după cântul Saliilor şi tot 
la acelaș gramatic fescenmoe (fesceninoe?). Cea mai 
mare parte din nominativele archaice se prezentă sub 
forma -ei: agrei, amicei, ceterei, legalei, virei și patru
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(Schneider) cu & (închis): Falesce, ploirume, socie şi III 

vire; din £ sa ajuns apoi la clasicul 3, domină. 

De pe la 150 a.C. până după Hristos se întâlnese în 

inscripţii forme ciudate în ei-s, es şi î-s: Cavaturineis, 

facteis; duomvires, lanies, ministris, Veituris, adică pe 

lângă forma “ei, -e sau - se mai adaugă un -s final, im- 

prumutat dela declinările III, IV, V, unde eră înţeles 

ca semn al pluralului. Această formă barbară însă n'a 
întrat în limba literară, cel puţin în ce priveşte decli- 

narea nominală, căci după cum vom vedeă, pronume 

cu amândouă sufixele se întâlnesc, d. ex. Pisce, îllisce, 

istisce, singurele (și nu: Bă, îllî) pe care -Plaut le în- 

trebuințează înainte de vocale. 
Cuvintele în -ius, pot contrage îi în î: flovi, librarei, 

sau îi pot lăsă necontrași: sociei; cele în -ejus, sulăr 
aceeaș modificare fonetieă ca la genitiv: Pompejus, 

Pompei. 

78. Cu ocazia cuvântului deus putându-se fixă mai 
multe regule însemnate de fonetică, să ne ocupăm de 

el mai de aproape. Prototipul său indogerman este 

deivos; în latineşte ori ce v dispare înainte de 0, deci 
vom aveă deios, dos care, prin scurtarea vocalei, ne 
dă dăus.; La N. pl. şi G. însă vom aveă deivi, divă, şi 
tot aşă, deivă, deivos, însă *deom, deum, adică o formă 

pentru vocala 5 în sufix şi altă formă pentru , 0. O 

asemenea, declinare heteroclită însă n'a putut fi con- 

servată, ci sa făcut o specializare, rămânând deus cu 

valoare de substantiv şi divus cu cea de adjectiv. Apoi 

& urmat de 7 (ei), asimilându-se acestuia, ajungem la 
pluralul dii, care se poate și contrage în dî. Toate trele 

formele se întâlnesc, dar mai ales di. 
79.Declinarea 1. Caracterul -ă urmat de sufixul -&s ar 

fi dat -as, păstrat în dialecte: osc aasas=—arae, scriftas= 

scriptae; umbr. urtas = ortae, iar în latineşte numai pe
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două inscripţii provinciale: Matrona Pisaurese dono 
dedrot, fără 8 final. „Ritschl a propus, „Pelitru evitarea 

pe un 'septenâr wochâiă al lui Ponijonius Bononienăis 

(90 a. C.). 

gudt laetilias insperatas iddo mi inrepsere în sina, 

al cărui N. în as e foarte probabil, căci genul fabula 
Atellana, în care scrieă autorul, luând subiecte din viața 

celor din Sudul Italiei, probabil că le imită uneori și 

limba, și astfel se va fi strecurat, şi acest sufix oc. 

În colo dedlinarea I a urmat analogia declinări Il 

împrumutând acelaș sufix pronominal -ă, care a produs 

pe ăi, ai, ae, citit &, exemple: clipeai, literai, tabelai, 

datai, apoi dominae. Afară de această explicare așă de 

simplă, mai este și cea a lui Brugmann, Grundriss, 
cum că această formă ar fi de dual, care se formă, 

pe cât se pare, cu sufixul -e, căci în grecește pluralul 
este Xopă (din -di), iar dualul xâps (din de). Sufixul se 

vede de altfel la deel. III: xbve, fB&z. În această, ipoteză 
ae ar fi forma cea mai veche, dar atunci de ce nu 
întâlnim nici un exemplu pe monumeritele archaice, 

ci numai qi, care nu poate proveni dintr'un de mai 

vechiu, pentru a se mâtamorfoză din nou în de? În dia- 

lecte, care, cum sa văzut, păstrează multe resturi ale 

vechimii, nu se găsește nici urmă de dual; aceasta 
este o dovadă că dispariţia, lui se făcuse în tot Cuprin- 
sul. Italiei, și că deci nu-l putem căută nici în lati- 
neşte. În Rurze Grammatik Brugmann însuși renunţă 
la explicarea aceasta. După cum la declinarea II am 
întâlnit ministris, veituris, tot aşă şi aici întâlni, târ- 
ziu, sportulaes. 

80. Nominătivul, Vocativul și Acuzativul neu- 

tru. Se știe că în grecește, dacă subiectul este un
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neutru plural, predicatul se pune la singular, şi acea- 

stă lipsă de acord se mai întâlneşte în limba Vedelor 
şi a Zendavestei. Sar păreă la prima vedere că acest 

fapt nu merită vre-o deosebită atenţie și că sar ex- 

plică prin vre-o analogie ori negligenţă. Şi într adevăr, 

se observă la Pindar aceeaș lipsă de acord, chiar dacă 

subiectul este masculin ori feminin, şi de aceea se nu- 
mește schema pindaricum acest soiu de neacord; aceasta 

însă nu se întâmplă decât dacă predicatul precede, adică 

nu avem alt. ceva decât un anacolut: poetul nu-și con- 

tinuă gândirea așă cum şi-o ÎncBpuse. Acelaș lucru se 
observă în vorba Bucureștenilor: Aveţi lenane 2? — fise! 

şi apoi printr'o necesitate din ce în ce mai mare de 

a nu se mai osteni cu acordul predicatului şi cu 

alegerea, între două forme verbale, Bucureşteanul de 

baştină întrebuinţează singularul chiar când subiectul 

ocupă primul loc: oamenii este muritori. Aceasta, este 

o tendenţă generală a limbilor—simplificarea—tendență 

âjutată în cazut prezent poate și de alte împrejurări. 

Nu este acelaș lucru însă cu acordul din grecește: pre- 

dicatul se pune totdeauna la singular, fie că subiectul 

precede, fie că urmează şi numai dacă subiectul este 

neutru. Plecând dela acest fapt, Johannes Schmidt în 

opera .sa capitală, Die Pluralbildungen der indoger- 

manischen Neutra, Weimar, 1889, ajunge să formuleze 

teoria că neutrele indogermanice la plural n'ar fi alta 

decât feminine cu înţeles de colectivitate, care fiind la 

singular, era natural ca acordul în cele trei mai vechi 
limbi literare să se facă aşă cum sa văzut. Așă sar 

explică de ce unele masculine au plurale neutre: 6 ciro, 
că pia, grâu, | x&hevboc, bipă x6hevla cărare, toate dru- 

murile luate colectiv, locus, loca, sibilus, sibila, în care neu- 
trele n'ar aveă înţelesul de plural pur, ci acela de co- 

lectiv. Tot aşă folium, foaie, folia, frunziș, folii, foliae, foi. 

6 

7
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Apoi, feminine abstracte cu înţeles concret se întâl- 
nesc în toate limbile: Homer: rp6Baots = npâBara, oi; 

Herodot: Bepannin=0epânovyreg, servitori; familia=famuli; 
juventus, Jugend. Mai clar se va, vedeă din exemple 

românești. Se zice: un tânăr, un soldat, un militar, 

— tinerime, soldățime, militărime, turcime, muscălime, 

mulțime, slujitorime; un om—omenire, oştire; un cre- 

știn — creştinătale, păgânătate; un turc, archaic: lur- 

came, mişelame, cuvinte derivate. toate cu sufixe ab- 

stracte, cf. înălțime, fericire, bunătate, dar căpătând 

toate înţeles concret-colectiv. Dacă în românește sar 
fi pierdut toate pluralele: fineri, oameni, creştini, mișei 

și în locul lor sar zice: un om, *doi omenire, am 
aveă identic acelaș lucru cu juguR, Juga. 

Un al patrulea, argument ar fi dubletele ca: mendum, 

-i şi mendă, -ae; caementum, -i și caemenia, -ae; opera, f. 

și n.pl. amestec de genuri care trebue să fie motivat 

de ceva. Al cincilea argument ar fi pluralis majesta- 

ticus, adică întrebuințarea nejustificată a pluralului 
dela neutre: nemo me lacrimis decoret, nec fumera 
fletu fait, Ennius ed. II, Vahlen; pag. 215; per clipeum 

Vulcani, dona parentis, Aen. VII, '729 şi altele nenumă- 

rate: colla, guitura, ora, pectora, lipsite de orice ma- 

jestas și botezate astfel de gramatici în perplexitate 
de a le găsi explicarea. La această categorie se potri- 

veşte teoria lui Schmidt, dar tot așă de bine se potri- 
vește și cea a lui: Otto Keller, Grammatische Aufsătze, 
Leipzig, 1895, pg. 189-218, care observând că aceste 
maiestoase neutre se întâlnesc mai numai în piciorul 
V al hexametrului, picior care trebuiă să fie numai 
decât dactil, şi mai ales la poeți nu tocmai meșteri, 
d. ex. Silius ltalicus, susține că avem de a face cu un 

puralis metricus. Aceasta însă nu slăbeşte teoria lui 
Sehmidt, și nici regula gramaticilor: la început plu: 

R
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a
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ralul se întrebuinţă inconscient, ne mai simțindu-se ori- 
gina lui de feminin singular; gramaticii neputându-l 

înțelege, l-au botezat majestaticus şi în urmă poeţii he- 

xametrici, în goana după dactili, au fost mulţumiţi că 

pot deveni solemni și maiestoși cu așă de puţină oste- 

neală. Conform cu această teorie vom zice, că -ă dela 

decl. II este tot una cu N. sing. dela decl. I, provenind 

și el din -d. Şi precum sa văzut că -ă s'a schimbat 
la decl. 1 în dialectul osc în 4 (cit. 0), şi întrun sunet 

intermediar între a şi o, scris când a când u, în umbrică, 

tot aşă se întâmplă şi cu neutrul plural: prifte set = 
probata sunt; vesklă, vesklu = vascula, In latineşte & s'a 

scurtat odată cu femininul sau, mai corect, neutrul 

plural fiind absolut identic cu femininul singular, nici 
n'ar mai trebui să vorbim de această scurtare. Totuşi 

sa păstrat vechea formă la toate numeralele ca îri- 
gintă, quadragintă, -cine ştie din ce motive. - 

Schneider dă la No. 372 şi 373, două sortes în ver- 

suri saturnii, travestite fără artă în hexametri. dactilici: 

De incerto certă ne fiant, si sapi(s) căveas 
De vero falsă ne fiant judice falso. 

Ţinând socoteală de lungirea nejustificabilă din că- 
veas, certă și falsă nu dovedesce nimic pentru exi- 
stența lui & în latineasca scrisă. Limbile indoiranice, 
letoslavice și germane indică însă un -4 la origine. 

81. In grecește o asemesea scurtare nefiind cunoscută, 
nam puteă explică pe a din qpovra, și de aceea pentru 
temele consonantice, se admite ca sufix 3 (şva indo- 
germanicum) care nu se deosebește de a decât prin 
faptul că în limbile indoiranice devine î, nu a; în 
celelalte limbi d și 2 au aceeaș soartă, devenind &. 
Vom aveă prin urmare operă, ștpovra, şi această formă 
sar fi întins apoi şi la declinarea II: (5ya după analogia
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rplă *t5ya, devenit, rpiă ră; analogia bonă opesă, bonă 
operă va fi contribuit la scurtarea timpurie a lui d 

mai întâiu la aceste substantive. abstracte-colective și 

apoi, socot eu, această scurtare se va fi întins la în- 

treaga declinare I, motiv de adăugat pe lângă cele în- 

şirate la 14. 
Pentru declinarea IL nu sar puteă admite acelaș su- 

fix: o=—ă, căci aci 6-ă ar îi dat O (c0go, câgito din 'coago, 

"coagilo) de care nu se găsește în latinește nici o urmă. 

Cât despre acest: -2 însuși, sar puteă zice ori că este 

un adevărat sufix de neutru plural (Brugmann, Grund: 

riss), ori că este gradul redus al lui -ă dela declinarea 

I (Br. kurze Gr.). În chestiuni așă de obscure, e greu să 

ne hotărîm, dar tot mai probabilă este părerea a doua, 

conform căreia toate neutrele ar aveă una și aceeâș 

origine: femininul singular cu înţeles de colectiv. 

82. Temele în -i şi -ă fac pluralul în limbile indo- 

iranice în.î şi &, care pot proveni sau din contrac- 

ţia lui -î, şi -u2 în -â și -4, sau, mai probabil, î 

este sufixul de feminin, care, în aceste limbi, și în al- 

tele, se găsește la nominativul asi&matic, corespurză- 

tor lui -6s dela declinarea V, și care eră foarte comun 

în indo-germană; -4 însă ar fi o formaţiune analogică 

după -î. Am aveă deci şi aici pentru neutru aceeaş ori- 
gine feminină. În latinește nu se găsește altă urmă de 

asemenea plural neutru decât trigintă; în colo, analo- 

gia cu declinarea II ne-a dat tria, maria, genua, cor- 
ua. Pentru cine admiţe că pecă (44) este plural 
de felul său, toate neutrele de decl. IV ar. reflectă 
acest străvechiu plural indogerman. Voiu obiectă nu- 
mai, că pe când toate neutrele plurale, deși singu- 

lare din origina lor, au înţelesul precis de plurale, pecăă, 
tonitru, genu sunt numai. singulare ; obiecţia aceasta 
insă nu poate aveă vre-o deosebită însemnătate: 
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83. Ca observaţie de detaliu este de făcut urmă- 

toarea : | 

Temele consonantice ar trebui să-și aibă neutrul în 

-a, iar cele vocalice, în -ia. Ca în toată declinarea, III sau 

produs și aici fenomene de analogie și de aceea se 

stabileşte următoarea regulă în gramatica elementară. 
Primesc terminaţiunea -ia 1) neutrele în -e, -ăl şi -dr, 

fiind de felul lor teme vocalice, nu consonantice: ma 

ria, animălia, calcăria. 2) cele mai multe adjective și 
participii, vocalice ori consonantice : pluria, compluria 

(însă şi plura), laudantia. Velus_ își trădează origina, 

de substantiv (==Eroc) și prin pluralul vetera. Forme ca 
silenta, pulverulenta, pestilenta, sunt archaice sau, mai 

degrabă, metrice. 
84. Genitivul. Sufixul indogerman, probabil -Om, se 

recunoaşte foarte bine la Declinarea III: pqrepuwv, cu 

schimbarea cunoscută a lui w final în v şi legăm, cu 

scurtarea vocalei înaintea lui m final şi cu schimbarea 

_mai târzie a lui -6m în -um, însă archaic, powmilionom, 

pitic. Aceasta este forma temelor consonantice; cele în 
-i ar trebui negreșit să aibă G. în -ium. Sa întâmplat 
însă şi aici, ca şi la alte cazuri, ba încă într'o măsură 

cu mult mai mare, amestec între cele două clase de 

teme, în care nici un gramatic vechiu ori modern na 

putut încă descoperi firul conducător, practic. Ori cât 

de plicticoasă însă și de puţin potrivită pentru o tra- 

tare ştiinţifică ar fi chestiunea, să ne oprim și asupra 

ei şi să formulăm câtevă regule, care ar aveă oarecare 
aparenţe de a fi mai practice. Cuvintele cu G. în îum 

sar puteă grupă așa: 
a) Neutrele în -g& -ăl; -ăr, -ăris: marium, animală, 

calcarium. 
b)' Parisilăbele în -is şi -es: civium, nubium. 

Excepţii: canis, juvenis, volucris; mensis face men-
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sium şi mensum; vates, ambages, compages, suboles, 

vehes, căruță, proles, sedes; apes cu apium şi apum. 

Genitivele caedu, cladum, veprum par a fi mai mult 

licenţe metrice. 

€) Substantivele în -er, cu e. sincopat la cazurile 
oblice: îmbrium. 

Excepţii: frater, pater, mater, accipiter; Insitbres face 
Insubrum și -ium. 

d) "Temele care la origine erau în -ti: 

1) Gentiliciile în -âs (primitiv -ătis) şi -is (câtis) : Ar- 

pinatium, Quiritium. 
"“Excepţii: cognumele masculine: Asprenatum, Mae- 

cenatum, etc. 

2) Temele în -fi, precedat de vocală lungă : doliu, 
Ztium. 

Observare: nepâtum, sacerdolum, abstractele în -tas 

și tus, fiind teme consonantice, fac G. în -um: aesta- 
tum, servitutum. 

Excepţii: foarte des cizitatium; uneori aelatium, ca- 

lamitatium, captivitatium, etc., rar virtutium. 
3) Cele în -ti precedat de o consoană: artitun, noc- 

tiu. 

Excepţie: Martum. Cele precedate de vocală scurtă - 
fac în -um: hospitum, totuşi uneori: anătium. 

e) Cele în -ns, -ndis: glandium. Dacă -dis este însă 
precedat de vocală, G. este sau în um: custodum, sau 
variază: fraudum, compedum (însă numai Dedum) pa 
ludum, laudium. | | 

Pf) Monosilabele în -x, -cis sau în -ps, -bs, precedate 
de vocală lungă ori consoană: arciun, . faucinun, stir- 
piu, urbium ; însă vocum, 

Vor aveă, deci -um: 
Ă a) Monosilabele în -%, -cis și cele în ps, precedată 
însă de vocală scurtă: dăcum, dăpum. 
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Excepţii: făcium; scrobium (scrobis); trabium (trabes) 

ţeme mai mult vocalice decât dentale; stipium numai 

la Tertullian. , : 

8) Polisilabele în -a, -cîs, -ps cum și toate celelalte 

în -z, —gis: îndicum, principum, legum, remigunt. 

Excepţii, uneori: fornaciun, cervicium, radicium (2). 

g) Diverse alte substantive neclasabile: nivium, gli- 

pium, vârium, măriaum (Şi marum dela mas), murium 

rar: mnuruin), larium (mai des larum); carnium, re: 

num (rar -usn), lienium (şi -um), assium, semmissium, 

Ossium. 

h) Cele în -ns, afară de parentum şi consentum; 

toate celelalte din această categorie au -um numai prin 

licenţă metrică. 

î) Adjectivele parisilabe ori imparisilabe și partici- 

piile, chiar substantivizate. Dacă substantivizarea este 

însă completă, fac în -um: tribunus celerum; compă- 

rum, camarad, şi mai totdeauna volucrum, chiar dacă e 

adjectiv. Celelalte sunt archaisme ori licenţe metrice, 

dintre care versicolorum, quadrupedum, Caerătum (și 

Coerituiuj se găsesc numai cu -4H. 

Din acestă lungă listă, pe care am intercalat-o numai 

pentru a face o carte completă, nu iese altă concluzie. 

decât că -ium a încălcat drepturile lui 4, tocmai con- 

trar de ce am văzut la Ac. și Ab. s. şi că din forma 

genitivului în jum nu se poate scoate de loc conclu- 

zia că o temă, cu aparenţă consonantică, a fost primi- 

tiv vocalică. 

85. Analogii de altă natură sunt: Ă 

Numele de sărbători în -alia au uneori G. după decl. 

II: Bacchanaliorum, Compitaliorum ; tot aşă ancilioruni, 

navaliorum, vectigaliorum, cum şi unele cuvinte gre- 

cești, ca poematorum, cum ziceă însuşi Cicerone, după 

spusa gramaticilor.
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Archaicele boverum, Joverun, lapiderum, nucerun, 
regerum, târziul mensărus, sunt analogii după decl. V: 
dierum,. Wrebuie să fi existat și un *suzrum, căruia îşi 
datoresc existența deosebit de ciudatele sueris şi suere 
dela sis. | 

Bos trebuiă să facă *bovom, *bovâm şi bovim pro- 
nunțat cu consonantic, ca v românesc, ceea ce sar 
fi putut întâmplă tocmai târziu, sau boum, forma cu- 
noscută, căci, după cum sa văzut la 17, bo-uam (bisi- 
lab este nepronunţabil. Varro citează un Joan (Jăpiter). 

86. Declinarea IV: nani -0m, manu- 01, manu -ain, 
care se poate pronunţă ; man- uum, însă nu sar puteă. 
Currum (Aen. VI, 653) nu poate îi contracție din cur- 
ruum, căci Plaut, Men. 177 are pPassum, cu toate că, 
pe vremea lui, 40 nu devenise încă au, și deci nu eră, 
nevoie de contracție. Asemenea forme nu pot fi decât 
nevoi metrice, ajutate de analogia regibus: regiun = 
Passibus: passum, 

87. Declinarea 1. Sufixul -3m împreună cu vocalele 
caracteristice dela decl. 1 și II ar fi dat dăm, G5m, Om, 
grec. ov, lat.. 67, dim. Prin aceasta ăyfpozos și jâpo ar 
îi făcut la fel: ăvOporov, "ppt și tot așă și în latinește, 
filium, dela, filius ori filia. Din nevoia inconscientă a 
clarităţii, amândouă limbile sau servit de analogia de- 
clinării pronominale, dela care au împrumutat sufixul 
-som, deci -ăsom, grec. &v, lat. ârum: pa, XopâY 
terra, terrăruma, după analogia îstărum "equom, îstărum 
equărum. Formaţiunea este comună Și dialectelor ita- 
lice: umbr. urnasiaru = UrRATIGrum, Ose eginazam 
(egmo = res). Faptul petrecându-se de o potrivă în gre- 
cește, Jatinește și dialecte, trebuie să fie vechiu de tot, 
și deci exemplele cu sufixul -um nu trebuiesc expli- 
cate ca archaisme, ci tocmai din contră, ca produse 
ale analogiei, ori ca forme străine. De acestea avem: 

am
a 
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amphorum (âu«pop6y), drachiium (ăpxyuâv); nume de 

popoare: Fhaselitum (Passhrăv), Crotoniătum (K porw- 

warây); patronimice, de asemenea giecești, Aeneădum, 

Dardanădum; cuvinte în -cola şi -gena: caelicolum 

Trojugenum, agricolum (şi agricolarum), ca, fiind mai 

scurte. 

88. Declinarea II îşi păstrează în grecește sufixul 

propriu Om: ăvdpwmwv. Acelaș lucru sa întâmplat în 

dialectele italice : ose Nuvlanaim= Nolonorum, Mauep- 

mvavu., Aavxovoţ. ; umbr. pihaklu=piaculorum, Atiersio. 

Tot aşă şi în latina archaică: Romanom, s0von = 

suorum, şi mai ales cu m final dispărut: Aisernino, 

Romano, Suesano ; apoi cu um: duumvirum, sociuin, 

trinum, noundinumn. Forma aceasta sar fi putut uşor 

confundă cu Ac. s. și de aceea, inconscient, analogia 

declinării | a întrodus ca finală Orum, în care lun- 

gimea lui O n'ar avea ce căută, de oarece -06-s0%, nu 

poate dă de cât drum. Aceasta este un semn evident 

că G. declinării II, aşă cum e cunoscut, e de origină 

mult mai nouă decât cel dela declinarea 1 și că nu e 

format direct ca acesta, ci după modelul său. Cel mai 

vechiu genitiv după această normă, dvonoro, se întâl- 

nește abiă pe epitaful lui Scipione, consul -în 259 şi 

poate și în olorom (illorum) din reînoita Columnă, ros- 

trată. Vechiul G. nu s'a mai păstrat decât 4) în nume 

de măsuri și monede: modiuin, sestertium, talentun, 

nummum, digitum, denarium, rămase oare cum crista- 

lizate ca şi b) expresiile politice și religioase : dauum- 

virum, decemvirum, praefectus fabrum, praefecius so- 

cium, deum, liberum, Deum consentum, şi în legătură 

cu aceste două categorii c) în distributive: denurn, 

senum, duum ; în fine d) în cuvinte cu r în temă, sau 

prea lungi : liberum, superum, înferum, barbarum, CON- 

sanguineitim, magnanimum, şi totdeauna în partitive:
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nostrum, vestrum. Necesităţi metrice au dictat pe Ar- 

givum, famulum, avum, la poeţi mai noi. 

Substantivele neutre, odată ce au fost luate în înțeles 

de plural, nu de colectivitate, şi-au luat; cazurile oblice 

dela masculine, deci jugorum ca și domânorum. Pentru 

a mai clarifică printr'o comparaţie teoria lui Schmidt 

vom zice : în românește o declinare ca un creștin, nulli 

creştinătate, însă viața multor creștini ar sună absurd, 

prin heteroclizia atât a temelor cât şi a genurilor şi 

declinărilor ; în latinește însă jugum, * jugă, jugă, ju- 

gorum merg foarte bine alăturea, căci nu s'a făcut altă 

schimbare decât cea a două sufixe de derivare -ă și -0. 

89. Declinarea V formează G. tot după analogia de- 
clinării 1 şi încă cu mult mai natural: dizrum ca ro- 

sărum. Unii gramatici latini citează archaisme ca spe- 

cizum, facizum, neîntâlnite de altfel în literatură, și 

care sar puteă explică după o analogie tot archaică: 
amici : amicum speciei : specitum. 

90. Dativul, ablativul, locativul şi instrumen: 

talul sunt contopite în diferite chipuri și pe cât se 

poate afirmă, cele două dintâiu identice încă din limba 

indogermană. Din această cauză este foarte greu de 

fixat sufixul special al fiecărui caz şi de aceea să le 
tratăm și noi împreună. 

Pentru dativ și ablativ întâlnim în latineşte un -bos, 
-B0, -bus, căruia în vechea indiană îi corespunde -bhyas: 
nici una din celelalte limbi indogermanice nu prezentă 

urme ale unui asemenea sulix. Din -bhgyas (y=i conso- 

nantic) şi bos nu se poate induce nici un prototip in- 
dogerman, din care să derive amândouă, conform re- 
gulelor fonetice respective, decât doar numai în pri- 
vința lui bh şi b, provenite ambele dintr'un Bh indo- 
german, căci acesta dă totdeauna un 5 în latinește, dacă 
este intern.
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In vechea indiană toate temele, afară de cele în -o 

mai au şi un sufix de instrumental -bh45 (citeşte bhiş). 

Se poate deci admite că prototipele indogermane 

ale lui -bhyas şi -bhis sau contopit împreună, sau in- 

fluenţat şi asimilat reciproc pe pământul Italiei, și că din 

această asimilare a eșit latinescul -bos, prefăcut apoi 

în -bus (25). Acest sufix aninat la temele vocalice a 

dat cunoscutele dative-ablative civi-bus; partă -bus, 

disbus, dela declinările II, IV şi V. Forma, archaică 

este în -bos: mavebos, lrebibos. Se mai poate observă 

încă şi forma -ebos, -ebus: Tempestatebus, Calebus cu e 

în loc de &, fiindcă, după cum sa mai spus, î aveă un 

sunet deschis, foarte aproape de e. Temele consonan- 

tice, primind pe -bus direct, ar fi suferit felurite pro- 

cese de asimilare, prin care sufixul ar fi devenit cu 

totul schimbat. Anulogia temelor vocalice, în special 

a celor în -i a întrodus pretutindeni un £ între temă 

şi sufix și astfel sa ajunsa leg-i -bus. Senatorbus ală- 

turi de senatoribus pe una și aceeaș inscripţie, trebuie 

să fie negreşit; o eroare a săpătorului. 

_Gruăbus, suibus urmează analogia temelor conso- 

nantice, ca în întreaga lor declinare. Formele su-bus, 

care ar proveni direct din temă și sufix și săbus, după 

analogia lui să-es, se găsesc ambele în Lucrețiu. 

Bos din *guo-s are dativul bubus, foarte regulat, din 

*gudu-bus cu reducerea lui 0u în & înainte de con- 

soană, şi cu prefacerea lui Gu în ov înainte de vocală: 

băvis. Forma bbus, care se întâlnește de asemenea, e 

după analogia lui bos. Băbus din Ausonius e după 

aceeaş analogie ca și săbus din Luoreţiu. 

Se ştie că ă din silabă neiniţială deschisă trebue să 

se prefacă în î; când urmează însă 0 labială, schim- 

barea nu merge așă departe, ci se opreşte la îi, scris 

cu î ori 4. Aceasta se vede foarte bine la declinarea
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IV, unde întâlnim arcubus, acubus, gquercubus, porli- 

cibus, partubus, lacubus şi lacibus, dar în genere forma 

în -ibus, rezervându-se cele în -ubus mai mult pentru 
evitarea confuziei cu declinarea, III: arcus, arz; partus, 

pars; artus, ars. Acest sufix nu se întâlneşte de loc 

la declinarea II şi tot asemenea nici la declinarea | 

oscă și umbrică. În latinește însă avem câteva exemple: 

parpeto vapavomxafo — matribus Nemausensibus, pe o 

inscripţie din Galia, deabus, libertabus, filiabus, spre 
deosebire de masculinele filiis, apoi în duobus, dud 
bus, ambobus, ambabus, care însă pot fi duale și nu 

plurale, în degue manibus dextrabus dela Livius An- 
dronicus. Formele ar puteă fi originale și primitive, dar 

mai curând sunt create după analogia declinării III, 

căci așă se poate mai uşor explică lipsa lor din dialecte. 

În latineasca târzie şi “vulgară deabus a creat di- 

verse nume de zeități: Nymphabus, Vediantiabus, ba 
chiar și un Matrabus şi Fatabus, ultimul personificarea 

feminină a lui fatum; apoi, un pas mai departe și 

ajungem și la barbarisme de decl. II: dibus omnibus 

deabusque; amicibus, alumnibus, diibus, pannibus. 

Dialectele sincopează pe & din bus, după obiceiu: osc 

teremn-i-ss = terminibus, cu bs asimilat în ss; oscul 
ligis = legibus şi umbricul fratrus = fratribus, redau 

pe bs printr'un s care trebuie să fi fost citit dublu: ss 

căci altfel sar fi rotacizat în umbrică. 
91. Afară de sufixul -bhs5 dela instrumentalul din ve- 

chea indiană, sufix care se întâlnește poate în Mxprgis, 

oblic; pis, din amândouă părţile, am zis mai sus că temele 
în -6 aveau un altul, care împreună cu vocala carac- 
teristică dădeă 0is și căruia în sanscrită îi corespunde 
âis, căci, după cum se știe, limbile indoiranice au pier- 
dut ori ce o şi e primitiv. 

Această formă de instrumental nu se deosebeşte de
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cea a dativului singular decât printrun s, semn. al 

pluralului, și deci i-ar corespunde un *:nzo'c, *egudis. 

Conform însă legii lui Osthofi, ori ce diftone lung se 
scurtează înainte de consoană în amândouă limbile și 

deci *izaw's” şi *egu0is, au trebuit să devină Înnots și 

equois. Prima formă este cea obișnuită în grecește și 

tot așă, în dialectele italice: osc Nivlaniiis=— Nolanis, ne- 

simois = prozimis ; subis cnatois = suis nutis. Pentru 

latineşte ni se citează ab oloes= ab îllis şi privicloes = 

privis=singulis din Carmen Saliare ; -0îs şi-a făcut evo- 

luţia sa cunoscută: eis, &s închis, 38, și în textele lui 

Schneider găsim o sumă destul de mare sub forma 
eis: agreis, anneis, ludeis, apoi următoarele cu -&s: Ca- 

vaturines, Marises, Mentovines. 
La temele in -ius se întâmplă contracția celor doi îi 

în 3: Januaris, conlroversis şi tot aşă diis, dis; gratiis, 

îmgratiis (Pl. şi 'Ter.), gratis clasic. 
92. După analogia declinării II sa condus apoi şi 

- declinarea I și a ajuns la -&is, scurtat apoi în as, ais: 

pas, osc deivinais=—divinis. In latinește se găseşte 

numai -3s şi formele intermediare : -eis, -2s, cele dintâiu 

în număr mare, şi amândouă alăturea în următorul 
hexametru din epitaful de două versuri ale unui mimus: 
plouruma que fecit populo soveis gaudia nuges. 

Negreșit, și aici -iis se contrage în -3s : nuptis, coloneis, 

iar cuvintele in:jus (citeşte îius) îşi pierd pe j îna- 

inte de î:K (alendis) Mais în loc de *maj-jis. 

93. Locativul avea și el un sufix deosebit: -s urmat 

de vocala î ori u, de un caracter discutabil: în limbile 

letoslavice şi cele indoiranice vocala este 4, în gre- 

ceşte însă i și astfel -si ne-a dat întreg dativul plural al 

declinării Ul grecești: mazpăor, notes, 7059. Cu înțeles 

local avem "Abiyqat, "Oăvuziaa, Ilhzraiasi, bpăst, afară, 

iar în Jatineşte, pe cât se pare alias, alteras, foras.
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Se poate argumentă tot ca la, locativul singular latin: 

una şi aceeaș idee sintactică nu poate fi, raţional, ex- 

primată printr'un caz la o declinare și prin altul deo: 

sebit la altă declinare. Prin urmare, ştiindu-se că Gre- 

cul exprimă idea de locativ la declinarea III plural 

prin dativ, nu se poate admite că la pluralul declinării | 
va exprima-o prin acuzativ, cum ar trebui să-l numim 
pe llharaiao (i), dacă nu voim să admitem urmele unui 

locativ pierdut. Și tot așă, nu putem zice că alias, 

altă dată, foraăs, sunt acuzative, odată ce înțelesul, cel 

puţin al celui dintâiu nu e de acuzativ. O dificultate 

este păstrarea, lui o intervocalic, pe când ar fi trebuit să 
dispară (*y&veoos—y&vavs). Explicări se pot da mai multe; 

mie mi se pare mai simplă următoarea: ori 4 nu 

făceă parte din sufix ci eră o particulă demonstrativă, 
foarte proprie pentru precizarea unei idei de locativ, 

analoagă particulei -ce dela demonstrativele latine sau 

-a dela cele românești: acelui, aceluia. In această ca- 

litate, particula se anină ori nu la sfârșitul locati- 

vului și nefiind un element permanent, s nu eră în 
realitate intervocalic: și nu puteă să dispară. Tot din 

această pricină se prezentă ca î în grecește, ca u în 

sanscrită și dispare în latineşte: foras. 

Urme latinești mai citează Schneider: deivos din in- 
scripția lui Dvenos şi Devas Corniscas sacrum. Asu- 

pra celui dintâiu nu putem afirmă nimic: interpretarea 
inscripţiei lui Dvenos nu e tocmai ușoară sarcină; De 
vas Corniscas însă pare a fi întradevăr locativ, cu sens 
de dativ, dar tot aşă de bine ar puteă fi genitiv sin- 
gular. 

94. Pentru a recapitulă cele spuse asupra acestor 

patru cazuri, vom începe cu înțelesul lor sintactic. 

, Ablativul. Inţelesul primitiv al acestui caz este cel 

indicat prin ablativus separationis, din care derivă
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apoi abl. comparationis. Limba latină conservând abla- 

tivul singular de decl. II şi întinzându-l apoi la toate 

celelalte declinări, se va; folosi de această formă pen- 

tru sus numitul înţeles. Limba greacă pierzând unicul 

ablativ dela decl. II tocmai din cauza identității cu 

genitivul la, celelalte declinări, nu se poate folosi, na- 

tural, decât de genitiv: Iludovos EBas, veniși din Phytho = 

Aegypto advenio ; ăia vonrc ăueivo, o ceaţă mai întu- 

necoasă decât noaptea=—qua muliere alia nullast pulcrior. 

95. Dativul indică persoana în interesul căreia se 

face lucrarea arătată prin verb. Din acest înţeles pri- 

mitiv derivă dativul final, care în realitatite e tot una 

cu cel dintâiu: mă duc să mă plimb înseamnă că ple- 

carea se face în interesul plimbării. Limba greacă a 

pierdut -dativul decl. III înlocuindu-l cu locativul; ori 

cum însă, ambele limbi exprimă .prin acelaș caz de 

dativ (loc. la TI gr.) sensuiile principale ale dativului 

primitiv şi aceasta se vede mai bine la dativul final, 

exprimat prin infinitive, care sunt în ambele limbi ori 

dative (cele pasive), ori locative (cele active). 

Dacă înțelesul primitiv al cazurilor a fost cel local, 

după cum sunt probabilităţi, atunci dativul trebuie să 

fi însemnat direcţia, pe când acuzativul contactul sau 

apropierea. In asemenea împrejurări, se poate explică, 

syncretismul dativului cu locativul. 

96. Locativul arată stare pe loc; confuzie între acest. 

înţeles și cel de mişcare se face în deosebite limbi. 

Locativul în latineşte luând locul genitivului singular 

la primele două declinări şi fiind înlocuit cu ablativul 

şi instramentalul la plural, rolul locativului Yau luat 

genitivul şi ablativul. In grecește însă luând locul da- 

tivului singular şi plural la decl. III, acesta din urmă 

împlinește și sarcina locativului la primele două de- 

clinări, In stârșit, “ 
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97. Instrumentalul exprimă instrumentul, mijlocul 

material ori persoâna cu ajutorul sau în tovărășia că- 

reia se face cevă. Dacă înțelesul cel mai vechiu a fost 

local, atunci puteă însemnă nu numai 4 fi cu cinevă, 

cevă, ci și a fi în cevă. Acest caz sa pierdut înaintea 
tuturora și din toate limbile indogermanice.” 

In latineşte contopindu-se cu ablativul, iar în gre- 

cește cu dativul, aceste cazuri îi îndeplinesc sarcina. 
Prin urmare în latinește se păstrează Dativul și Geni- 

tivul declinării III şi IV, acesta din urmă înlocuit însă 

cu locativul la declinarea II şi cu o imitație a aces- 
tuia la 1 şi V; Instrumentalul, Ablativul şi Locativul de- 

clinării HI şi IV sau contopit în Ablativ. In grecește se 

păstrează Genitivul care a izgonit pe Ablativ cu totul, 
iar Dativul conţine în sine D. decl. I și II s., L. decl. 
IL s. şi pl. și Instr. decl. I și II pl. 

98. Acuzativul este tot aşă de clar şi de uşor de 

explicat ca şi. la singular. Sufixul său est -us care,. 

precedat de o consoană, se preface în -ns. Vom aveă 

deci -ăns, -âns, -ăns, -ns, -ius, -ens; -ns se preface apoi 
în -&s şi -as. Vocalele lungi sufăr în urmă o seurtare 
conformă cu aşă zisa lege a lui Osthoft, numită astfel 
în cărțile franţuzești, după numele filologului, care a for- 
mulat-o și care lege sună așă: ori ce î, 4, nazală ori licidă 
(adică toemai sunetele care pot jucă rol şi de vocale și de 
consoane) urmată de o mută ori de 8, scurtează vocala 

precedentă, deci -0is devine -dis; "ANS, -Ăms ; -Ens, -ens. 
După aceea, conform unei schimbări foarte vechi, co- 
mune limbii latine și celei grecești, cu excepţia dia- 
lectului cretan și a celui argian, n dispare încet, încet, 
iar nazalizarea lui trece ca lungire compensativă a 
vocalei precedente și astfel ajungem Ja âs, âş; 05, 0; 
45, te, ete; US şi &8. Sar putea obiectă că și fină legea 
lui Osthoff ajungeam tot aici; așă se pare întru cât pri- 
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veşte limba, latină; greaca însă, mai bogată în combi- 

nările ei vocalice, este dovadă suficientă, deoarece 

îns ar da în ionic-atie ms şi nu as, Yxepahiis nu vepaddc. 

Dar şi în limba latină avem dovadă cu dativele sin- 

gulare și plurale: rosae vine din -âi, scurtat în -ăi 

înainte de cuvinte începătoare cu consoană, tot aşă 

rosis, dominăs din is, 0is =-ăis, -dis, pe când do- 

mind vine din -0i nescurtat, înainte de cuvinte care 

încep cu vocală, 

Urmele vechiului ns nu se găsesc decât în dialec- 

tele cretan şi argian: ndyoa, râve, cu: asimilare în dia- 

lectele italice: osc vfass = vias; feihuiss, rzixos, ziduri; 

umbr. vitlaf = vitulas, avef, aveif, avif =aves, în care 

ss și f provin din ns, după fonetica proprie a acestor 

dialecte. În latineşte mai e de observat că -2s este scris 

-eis în foarte multe monumente archaice, în care ei n'are 

altă, valoare fonetică decât 3 şi nici una etimologică: 

Alpeis, calleis, civeis. Apoi, cum sa mai arătat, fiindcă 

N. pl. dela temele vocalice și, după analogia acestora, 

și dela cele consonantice eră în 6s, formă egală cu acu- 

zativul temelor consonantice, sa ajuns la idea că și 

la, acuzativ, temele vocalice ar puteă aveă aceeaș formă 

cu cele consonantice, și astfel sa ajuns la -es pentru 

toate. Monumentele. archaice mai păstrează încă urme 

de -s și -eis; cele mai bune manuscripte ale poeţilor 

Augustani de asemenea, prozatorii și înscripţiile impe- 

riale însă l-au pierdut pe -îs în mare parte. Confuzia 

este nespusă şi textele îngrijite de mulți editori ger- 

mani, care caută ori să se apropie de manuscripte, ori 

să, întroducă peste tot una şi aceeaș formă, după vre-o 

regulă mai mult sau mai puţin personală, nu contri- 

buesc a o mieşoră. Vom rezumă în rândurile următoare 

rezultatele unei migăloase cercetări a lui Otto Keller, 

Grammatische Aufsătze, Leipzig, 1895, pag. 289—324. 

1
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99. 1) Toate masculinele și femininele cu ablativul 
în -i pot aveă acuzativul în -45: navis. 

2) Adjectivele, participiile, numeralele cu genitivul 
de obiceiu sau totdeauna în -fum au totdeauna acu- 
zativul în îs: acris, omnis, amantis, tris. Excepţie fac 
cele în -a: felices. Tot aici se numără și adjectivele sub- 
stantivizate, cu genitivul numai în -duwmm, deci: aequalis: 
dacă variază la genitiv, variază și la acuzativ: parentis, 
(es), serpentis (es), bidentis, volucris. 

3) Adjectivele în -x, cu genitivul în -iusn, fac ori 
în -es, ori în -îs: felicis (es). : 

4) In privinţa comparativelor suntem mai puţin si- 
guri. După cum nu sa putut dovedi la vreun poet au- 
gustan ori anterior existența unui ablativ îu -or?, tot 
așă nu se poate dovedi existenţa unui acuzativ în -zs, 
afară de pluris, compluris, majoris, minoris, prioris, 
pejoris, melioris, care se întâlnesc însă şi cu -es; cita- 
tele comparative dovedesc că începuseră a, se confundă 
cu adjectivele de două finale, cu temă vocalică. 

5) Toate substantivele în -x şi toate cele cu genitivul, 
obișnuit ori exeluziv, în -um fac acuzativul în -es, deci 
arces, falces, sermones și nu arcis, cum sa întrodus 
moda în multe ediţii, d. ex. Horaţiu al lui Kiessling, 
fără vre-o autoritate a manuscriptelor. 

6) Substantivele în -îs cu gen. în -îum au unele tot- 
deauna, altele dese ori, altele nici odată acuzativul în -îs. 

Cele cu abl. în -s pot aveă -is la acuzativ ; deci cele 
cu abl. în -e vor aveă şi acuzativul în -es. 

Todeauna cu -3s: aedis, Alpis, amnis, auris, cussis, 
civis, clavis, febris, finis, funis, Gadis, hostis, messis, 
naris, navis, ovis, piscis, postis, securis, sentis, Syrlis, 
testis, tigris, turris, unguis, vallis, vitis şi Manes. 

Totdeauna -es la poeţii Augustani : apis, caulis, ensis, 
fascis, neplis, nubes, ratis, trudis, vectis, vepris şi fores. 

a
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Tot -es au și cele cu N. s. numai în -es, nu și în 
-is: caedes, cautes, moles, palumbes, rupes, sedes, stra- 

ges, volpes. 

Nesigure sunt: anguis, auis, classis, collis, cratis, 
crinis, îgnis, lis; mensis, orbis, sudis, vestis, vis. 

7) Substantivele în -ns, -ntis sunt nesigure. Totuşi 
HOnS, pars, fons, gens, pons, rudens au totdeauna -48; 
mens, dens, frons(-ndis) totdeauna -es. 

8, 9) Nesisure mai sunt îmber si urbs. 

100. Părerea mea este că cu toată minuţiozitatea, lui 

Keller și a elevilor săi, cari l-au ajutat la această cer- 

cetare, rezultatul la care a ajuns nu poate să aibă mare 

valoarv, căci doar suntem Ja arbitriul copiştilor de ma- 
nuscripte, cu mult posteriori epocii lui August, și for- 

mele acestea neputându-se subsumă într'o regulă scurtă 
și limpede, aşă, ca să poată întră într'o memorie :de om, 

greșelile de copiat şi de scris se vor face totdeauna. 
Pentru a ne convinge de aceasta, n'avem decât să în- 

vățăm regulele lui Iseller și după două trei zile să ne 

apucăm să scriem latinește pentru a vedeă de câte ori 
îi vom observă şi de câte ori călcă preceptele. Din 

punct de vedere pedagogic mult mai cu minte fac edi- 

torii francezi, care nu vreau să ştie de un acuzativ în 

-îs, decât unii editori germani, care tipăresc unul și 

acelaș cuvânt în două feluri (cum se găseşte în ma- 

nuscripte), pare că ar scrie românește. Keller însă ţine 
“la distineţiile sale şi găsește că prin ele sar evită unele 

ambiguităţi şi înterpretări greșite și citează din Hor. 
Epod. LX, 17. 

At hânc frementes verterunt bis mălle equos 

Galli camentes Caesarem 

în care unii comentatori au luat pe frementes ca no- 

minativ, epitet al lui Gall, pe când el este acuzativ



____100 | 

şi epitet al lui eguos; ortografia frementis ar fi impie- 

decat confuzia. Confuzia n'ar fi trebuit -să se facă însă 
nici cu frementes căci un asyndeton ca frementes, ca- 

mentes nu e latinesc, dar ori cum ar fi, acuzativele în 

-is, se vor puteă confundă în proză, şi uneori chiar în 
versuri, cu genitivul singular, şi încă mult mai ușor 

decât cu nominativul plural, pe cât am putut însuni 

observă, 

101. Declinarea IV. Acuzativul manus, a luat locul 

nominativului care ar fi trebuit să fie "'mmanves ori 
“mamvis, cum sa văzut la locul său. 

m 

COMPARAȚIUNEA ADJECTIVELOR 

102. Comparativul se formează cu două sufixe de- 

osebite: - 
1) es, -jos, redus -ăs, care în greceşte, amplificân- 

du-se cu un al doilea sufix, -On, a dat "+owy, tv, toy, ne mai 

lăsând alţe urme de forme primitive decât la cazurile 
fără v, d. ex. ueito, pertove, care nu provin din "pat 

Cova, 'uetcovac, după cum au aerul, ci din vechile "pet 
îooa, *ueilogas. 

In latineşte sufixul urmează regula generală a te- 
melor în -s: Nominativul iea gradul. modificat lungit 
pentru masculin și feminin : -45s, și nelungit pentru 
neutru: -î0s; lungimea apoi se păstrează în toată decli- 
narea, iar rotacismul dela cazurile oblice se întroduce 
şi la N. s. masc. și fem.; -jăs mai târziu se schimbă 
în -ius. Voiu mai observă că 3, î consonantic se vo 
calizează în latineşte, ca de obiceiu, când e precedat 
de o consoană, iar în greceşte se vocalizează ori ră 
mâne consonantic, după normele foneticii greceşti: Me 
dius, HE o0s din *nedjos; alius, ăXdoc din *aljos ; atol! 
alături de 2)455wy din "e)ayiov. Ca archaisme se citează: 
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meliosem, majosibus, meliosibus, nerotacizate încă, apoi, 

din vechii cronicari, neutrele prior şi posterior, forme - 

identice cu cele dela masc.-fem. după analogia cu fe- 

rens, auda, şi nici decât primitive. 

In limba indogermană femininul aveă o formă deo- 

sehită, cu sufixul -î, -je (cel care a dat decl. V latină); 

deci în lat. am aveă melior m., *meliori î., respective 

*meliores şi apoi *meliorăs, trecut la decl. III, ca nepltăs, 

melius n. Ca singură urmă a unui asemenea feminin 

se dă mulier (în loc de *mulieris, ca arbor, -oris) care 

ar veni din rădăcina indogermană mel, ce se întâlneşte 

în mollis, cu sufixele de derivare -jăs-i şi cel cazual 

-s. Cuvântul ar însemnă: (sexul) mai slab, mai delicat. 

Gradul redus îl găsim în magis, magis-ter, în su- 

pesrlativele în -is-simus şi în nimăs din nă&mi-is. 

Acest prim sufix se anină direct la rădăcina indo: 

germană, sau, rămânând în domeniul limbii latine, la 

rădăcina latină, lipsită de sufixele de derivare; tot așă şi 

în grecește, deci: all-ior, grav-ior, pigr-ior, suav-ior, 

tenu-ior, asper-ior, Ge-ior, îx-iwv [dela &x-5-6) aioyiuv 

(dela, ailoxpâs). Se ştie că în grecește vocala caracteri- 

stică, sufix de derivare şi ea, în compunere se schimbă 

în -0, sau rămâne 0: qprh6-copos, pe când în latineşte se 

schimbă în (25): agri-cultura, deci dacă vocala ca- 

racteristică n'ar fi posterioară formării comparativului, 

am aveă "aioyolov. 

103. 2) Al doilea sufix este -tero sau -ero, care în 

limba. indogermană nu eră de comparativ propriu zis, 

ci adverbial, arătând paralelismul, egalitatea. In gre- 

ceşte. însă și în limbile indoiranice a ajuns să fie su- 

fixul obşinuit al comparativului; în latinește îşi păs- 

trează înţelesul primitiv: matertera=—sora mamei, ca şi o 

mamă, şi se întrebuințează pentru cuvinte cu înţeles 

local: alter, dealer, ester, citer, post-erus sau pos-terus,
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superus, înferus; apoi mag-is-ter şi sin-is-ter cu amân- 
două sufixele. După cum se poate vedea din Oci-ter, 
&xb-repos, față de ax-iov, acest sufix se adaugă la tema 
întreagă, care în „grecește îşi lungește vocala caracte- 

„ristică, dacă în silaba precedentă vocala e scurtă: 0: 
pbrepos, însă dombrepog. 

Fiindcă -tero în latineşte nu avea înțeles de com: 
parativ, cuvinte ca citer, superus, luau și pe celălalt 

sufix, câid aveau să exprime comparativul: citerior, 
superior, 

104. Superlativul. 1) Primului sufix de comparativ 
îi corespunde la superlativ -is-to, compus din cel de 
comparativ redus şi din -fo, un foarte obișnuit sufix 
adjectival. Acesta se găsește în grecește, dar mai rar 
d. ex. Eăăyioros şi este unicul în limbile germanice: 
der dlteşte, der schlechteste. În latineşte însă nu se gă- 
sește decât poate în jugia, care ar puteă proveni din 
“ug-istă == înjugaţi împreună, şi de aici: alături. 

105. 2) Sufixului -ero și -tero îi corespunde la super- 
lativ -mo (după o consonantă -rp20) și -tmno, aninat la 
tema întreagă. Se ştie că m este semnul unui m voca- 
lizat atunci când nu se poate pronunţă altfel şi că în 
latinește îi corespunde em. Dacă acest m este urmat de 
o vocală, atunci mai desvoltă, între el Şi vocala urmă- 
toare, un alt m, consonantic, după cum în românește 
nu putem pronunţă pălăria, Germania, aşă cum scriem, 
ci pălări-ia, Germani-ia, adică încă cu un î, desvol 
tat între i şi a. Acelaș lucru se întâmplă şi cu |. 
7, 3 care deci se vor însemnă toate UL, rr, mn, m, 
când sunt urmate de vocale. Întru cât privește pe m? 
ȘI pH în latinește, ele s'ar puteă notă și simplu, căci tot 
acelaş rezultat îl au: en și en. Nu tot așă se petrece 
cu. | Îl ș, re nici în latineşte, nici în unele din lim- 
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bile indogermanice şi de aceea trebueso notate ca 

mai sus, pentru a păstră simetria grupei lor. 

Vom ajunge deci la; -m0, -emo şi -lemo, care aflându-se 

în silabă neiniţială şi conţinând, cele două din urmă, 

un & în silabă deschisă, vor tinde să-l prefacă în î; însă 

din cauza labialei m, prefacerea nu se poate face deplin, 

ca şi înaintea labiatelor p, b, f, ci se opreşte la d, scris 

când u (d. ex. în Sallustiu), când (de cele mai multe ori) 

i; astfel ajungem la aeditumus, cel ce locueşte în templu, 

(corupt apoi în aediluus prinfr'o etimologie populară: 

tueor), finitimus, maritimus, desctimus, plautinul guo- 

tumus, al câtelea, toate fără idee de superlativ, ci numai 

locală, apoi citimus, intimus, postumus (?), în care idea 

de superlativ e întrodusă mai târziu. Tot aici sar nu- 

mără sollistumum tripudium, terminul augural care 

se dădeă semnului bun, când adică paserile sacre mân- 

cau cu atâta poftă, în cât le săriau grăunţele din plisc— 

ar însemnă deci: prevestire completă, (sollus == întreg); 

tot așă se explică și sin-is-timus, alt cuvânt augural. 

Pentru -e2n0 se citează înfimus (inf-erus), post-umus (?), 

iar pentru -M0 : Mnu-mus, SUNI-MUS, SUpmos (superus) 

de-mum, cel mai jos, mai dela urmă, de însemnând de 

sus în jos. 

In suprâmus, extremus, avem acelaş sufix, aninat la 

o formă cazuală ori adverbială, care nu se poate de- 

termină. 

In dialecte labialele au rotunzit cu totul pe em și 

astfel în umbrică se zice kondomu = îmus, în faliscă 

Masemno. 

106. 3) 'Temele în -ro, -ri cum și următoarele şase în 

-l: facilis, difficilis, simălis, dissimilis, gracilis şi humilis, 

în care r şi Lsunt precedate de consoană ori de vocală 

scurtă, fac superlativul în -î8-mmo, -isimo-, sufixul obiș- 

nuit în limbile celtice, şi care sufere sincoparea obiș-
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nuită în declinarea temelor în -ro şi -ri şi întâlnită 
de vreo două ori în Enniu la cele în -lo şi -l. Deci 

vom aveă *pigr-is-imus, *miser-is-imus, facil-is-imus, 

apoi, cu sincopa lui î şi vocalizarea licidei unde tre- 

buie: *pigrsimus, pigersimus, misersimus, facilsimus, 

cf. acerbus, *acribus; încertus, *incritus, ăxpiros; ter, 

“lerr, *lers, pis; apoi, cu asimilarea indicată în ter, în 

fer-re, *ferse, porrum, mp&sov (prsom), ajungem la pi- 

gerrimus, miserrimus. Aceeaş asimilare a lui 15 în 

ca în collum, *colsom, germ. Hals, velle, *velse, ne dă 

facillimus. 

Aceeaș formaţie o prezentă şi matărrimus, deşi, având 

vocala dinaintea lui r lungă, nu sufere sincopa în ma- 
tărus şi n'ar trebui s'o sufere nici în *patăr-is-imus. 

Forma, sa deci nu e normală, ci trebuie să fie după ana- 
logia lui celerrimus, cu care se înrudeşte la înţeles. Tot 

aşă şi târziul procerrimae care se întâlneşte în niște 
seholii ale lui Vergil. | 

Archaicele părime și clărimum ar puteă, fi formate 
cu sufixul --mo. Înţelesul lor de superlativ adevărat îm- 
piedică însă o astfel de explicare, şi deci trebuie să le 
punem în categoria lui maturrimus, cu deosebirea că 
v este scris simplu, ca de obiceiu în monumentele 
archaice. 

107. Aceeaș sincopare însă la, temele fără r sau! 
ne-a dat maximus, *mag:is-imus, archaicele oaie, 
*ocisime; proaimus din *propisimus cu ps prefăcut, ne- 
obișnuit, în a; medioimus dela oc-ris, înăţime, deci: 
la jumătate înălțime. Asemenea sincopare ar aveă o pă- 
ralelă în dialectele italice în care, după cum sa văzut, 
vocalele scurte se sincopează după tot felul de con- 
soane. In limba. celtică însă întâlnim sufixul -S1mmo (pe 
lângă -îsrp7n0-) care își trage origina dela, temele în 

-(6)5, şi deci l-am puteă admite și pentru latineşte. De 
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altfel s pare a face parte din temă în oxime (E-5e, 4-55) 

și în prodimus care are un paralel sanscrit cu s în 

temă. 

O altă formă a sufixului ar fi -is-mo: *pri-îs-mo-, pri- 

mus şi *ismus, îmus, cf. cosmis linsc. lui Dvenos), comis; 

*dismoveo, dimoveo. 

108. 4) Sufixul cel mai obişnuit este -issimo: allis- 

simus, divilissimus, ba chiar şi miserissima ori humi- 

lissimus. Origina acestui -issimo nu e de loc clară 

şi dintre explicările ce se dau, iată cea a lui Lindsay: 

-issimo nu poate proveni din -is-lemo căci si nu se 

schimbă în latineşte: haustus, gestus, ustus, est, estas, 

sollistimus. Ar puteă însă proveni din îs-to-temo cu 

sincoparea lui o între doi f, cf. celle, *cedăte; egressus, 

*egrettus, *egredilus. Ajungem astfel la -isttimo în care - 

ti devine ss: fissus, "fidius (findo); ausus, *audius; fi- 

sus, *fâdtus (fido) ; vicesimus, *vicent-bumo (cu obişnuita. 

simplificare a, licidelor, nazalelor şi a lui ss după vo- 

cală lungă); după toate acestea am ajunge la altisssi- 

mus, cu trei s, din care primii doi se simplilică îna- 

intea consoanei următoare. Această explicare, deși cu 

trei sufixe, cu sincopări şi asimilări, nu e lipsită de 

“probabilităţi. Brugmann însă (Kurze Gr.) care admite 

sufixul italoceltie smmo (107) dă o explicare mult mai 

simplă: îs-smmo. 

109. Neregularităţi sunt următoarele: 

1) Vetus, vetustior, vetustissimus, cu gradele de com- 

paraţie dela adevăratul pozitiv, înlocuit cu substativul 

velus din cauza haplologiei. Se întâlnește însă şi veter- 

rimus din veler-. 

2) Cele în -vălus, -dăcus şi -ficus fac gradele de com- 

paraţie dela temele participiale respective: benevolen- 

tior, -dâcentior şi, după analogia acestor două -ficentior 

în loc de “'ficientior. In latina archaică se ziceă muni-
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ficior, beneficissimus, însă compuse cu -vălus mai că 
nu existau, ci numai cu -volens; după -vălens deci sau 
condus -dicus și -ficus, şi când -vălus a luat locul lui 
-volens, înlocuirea nu s'a făcut și la celelalte grade. După 
analogia acestora este şi pientissimus, mai des între- 
buințat decât piissimus. 

3) Prugi (dativul lui frua) == frugi bonae faciendae 
aplus. Dativul final frăgi est a început să aibă înțele- 
sul lui bonus est şi apoi sa întrebuințat; și atributiv: 
homo frugi. Prin aceasta adjectivul *frugalis a fost în- 
lăturat şi nu i se mai păstrează urma, decât în fruga: 
dior, frugalissimus. 

Acelaș lucru se poate zice despre adverbialul peguanm, 
după formă acuzativ, care face neguior, neguissimus 
dela un *neguos pierdut. 

4) Sincopa unei întregi silabe o întâlnim în juvenis, 
junior şi dives di(vi)tior, di(vi)tissimus, ca şi dătis și 
divilis. 

Diu-t-ius, diu-t-issime prezentă un î, provenit din 
cine ştie ce analogie. i 

5) Prămores, comparativ derivat din superlativul pri- 
mus îşi datorește existenţa analogiei: priorum: prio- 
ves = primorum: primores. 

110. 6) In mai toate limbile indogermane cuvintele 
care înseamnă: mare, mic; bun, rău; mult, puţin for- 
mează gradele de comparaţie prin heteroclizie reală 
ori aparentă, provenită din deosebite motive. Să înşi- 
xăm Şi să explicăm toate aceste cuvinte; 

a) Măgnus, măjor, măzimus, năgis, este în realitate 
O comparaţie nu se poate mai regulată: măg-nu-s e 
format cu un foarte comun - sufix adjectival; sufixul 
J08- și -îS-smmo aninându-se la rădăcină, şi nu la temă; 
vom aveă "măg-jos în care gj se “asimilează, ca tot 
deauna, în Jj, scris j, şi astfel ajungem la măjor, ef. jo 

 



107 

(ad-ăg-iau cu i vocalic), mzzimus a fost explicat mai 

sus ca provenind din sincoparea lui *măgisimus ori, 

după Brugmann, din mag-smmo- în care ă sa prefăcut 

în ă, conform unei frumoase regule a lui: Lachmann, 

după care ori de câte ori o sonoră sufere asimilare re- 

gresivă a unei surde următoare, lungeşte vocala pre: 

cedentă: *ăgtus, ăctus, cum se vede din redigo, redac- 

tus, pe când dela făctus avem confectus. Tot aşă și 

aici *măg-simus, dă mâc-simus, masimus. 

Măgis este comparativul redus, şi ca adverb trebuind 

să fie neutru, ar fi un indiciu că neutrul indogerman 

luă sufixul redus -îs,nu pe cel modificat nelungit -jos. 

Lui măgis îi corespund în oscă: mais, maÂmas; în um- 

brică mestru- == magister. Tot ca major, e şi sen-ex, 

însă sen-ior. 

5) Parvus, minor, mânimus. Din rădăcina indoger- 

mană mei, i, a micşoră, nu «a fi mic» se puteă naşte 

un comparativ și un superlativ, dar nu şi un pozitiv, 

căci nu permite înţelesul. Din această pricină pozitivul 

s'a format dela altă rădăcină. Aceasta poate să fie cauza 

heterocliziei gradelor de comparaţie dela vorbele cu 

care ne ocupăm și așă se făceă, probabil, comparaţia 

primitivă la toate adjectivele, nivelată apoi cu timpul. 

Minus după tormă nu este comparativ, ci substantiv 

neutru ca genus, ori velus și înțelesul său trebuie să 

fie minoritate. După analogia majus: major, sa făcut 

un minus: minor şi s'a declinat minoris în loc de *mă- 

măris, urmele căruia le păstrează mânerrimus ca Şi ve- 

terrimus. Aceeaş rădăcină e în pt-v-0w, mi-nu-0, deci: 

minus provine din *mânvos în care u consonantic dis- 

pare înaintea lui 5, după obiceiu, cf. parum, neutrul 

cristalizat ca adverb în loc de parvun, în care va fost 

întrodus după analogia lui parva, parvi, parvos şi tot 

aşă minuo, reintegrat după mânuis, minuebam ; super
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lativul cu sufixul -70: smâinimus. In oscă lui minus îi 
corespunde miânstro- = minister. 'Tot dela această ră- 
dăcină vine și nămăs în loc de ne-mi-is, *nemăs, sub 
aceeaș formă de neutru redus ca și măgis, şi în care 
nu sa petrecut. decât o asimilare regresivă şi o redu- 
cere a iambului în pirichiu. 

c) Bonus, melior, optimus. Lui bonus, archaic dvonus, 
pare a-i corespunde vechiul indic duvas, onoare. Melior, 
multus, păMhov, păhora vin din aceeaș rădăcină, în care 
se află un i, cu j rămas consonantic în greceşte, vo- 
calizat în latinește, cf.: qbhdov, folium; &hhoua, salio; 
altior, îhă6owvy. a 

Deosebirea. între pâldo şi pâdora pare a fi apofonică. 
Optimus dela. op-s, ajutor, (0pto, opes). deci: ceea 

ce-ţi dă ajutor; ori dela prepozitia. ob ca, în-timus; amân- 
două etimologiile sunt de o. potrivă, de jusțificate, atât 
ca formă cât şi ca înţeles. 

d) Mălus, pejor, păssimus. Pozitivul pare a aveă o 
rudă în litvanul melas, minciună. Pentru etimologia com- 
parativului şi a superlativului trebuie să distingem 
cu. atenţie cantitatea lui e de cantitatea silabei, lungă 
prin poziţie: 3, ss, şi să nu notăm greșit ca Stolz: 
păjor. Dovadă pentru păjor este italianul Peggio cu.e 
deschis, provenit numai din &, iar pentru p&ssimus este 
nesimplilicarea lui ss, care ar fi trebuit să se facă 
după €, dovadă însă mai slabă, căci analogia cu cele- 
alte, superlative n'ar fi suferit un *pesimus. Rădăcinii 
indogermane *ped îi corespunde în sanscrită pad (cu e prefăcut în a ca totdeauna), a pieri, a fi distrus, Aceeaş rădăcină ar [i în pecco, *pedco și în *ped-jos cu dj pre- 
făcut în j ( Djeupater, Jăpiter), păjor și în *ped-bmo-, 
Pedtimo, pessimus ori. ped-smmos, cum zice Brugmann. 
e) Multus, plus, Plurimus. Multus este înrudit cu pădov, pădtoza, care servește spre comparaţie lui ate, 

! Y 
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bun, fiindcă aceste două idei se înrudesc în multe limbi. 

Rădăcina, indogermanică plg, plo a umpleă, a mări, se în- 

tâlneşte sub amândouă formele: pl&-nus repletus, pl&- 
rigue, mhijens, nsiov, nhetoroc, iar ca plo- în *plo-is, *plois, 

conform legii lui Osthoff, plăs, prin contragerea lui oi 

intern în 4, pe când o; în silabă finală devine 2. După 
cum minus a dat un minor, minoris tot aşă plus a 

dat plures. Forma intermediară ploeres, se găseşte la 

Cicerone, de legibus, în care el își archaizează inten- 

ționat limba. Plurimus este plo-is-mmo-. Formele plous 

și plouruma, din citatul epitafal unui mimus, n'au va- 

loare fonetică ori etimologică, ci numai ortografică, ou 

fiind un semn pentru zi. 

Cât despre pleores, pleoris din Carmen fratrum Arva- 
lium și plsima din Carmen Saliare, considerate ca în- 
venţii de ale gramalicilor de către Lindsay, iar pleores 

„ca bătăndu-și joc de orice explicare raţională de către 

O. Keller (Grammatische Aufsătze, pag. 309), ele se ex- 
plică minunat de raţional din pl&:jos-es, ple-is-mma ca 

și măeloy, zhstotos, adică din ple- forma sub care rădă- 

cina se întâlnește de obiceiu. *Pleiores a dat pleores 

prin dispariţia obişnuită a lui j intervocalic: *trejes, 
*trees, tres; mhsiov şi mhtwy. E drept că nu se poate 
pune mare preţ pe textul cântului Arvalilor, care e din 

timpul imperiului și într'o stare de plâns; formele ci- 
tate însă se explică foarte raţional și nau de ce să fie 

false. 
111. Adjectivele în -eus, -îus și -uus (nu şi cele în 

-quus în care primul 4 e consonantic) fac gradele de 

comparaţie cu magis, maxime, din motive de eufonie. 

Asemenea comparații perifrastice se găsesc mai târziu 

şi la alte adjective și este chipul de comparare moș- 

tenit de limbile romanice: mai, cel mai; plus, le plus: 

piă, îl piâ. Numai comparativele melior, pejor, major
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şi minor sau moştenit în unele limbi romanice, nu 
însă și în românește. Superlativele s'au pierdut cu totul 
căci richissime, ricchissimo sunt neologisme. Se mai în- 
trebuinţau în latineşte particulele per şi prae pentru su- 
perlative: pergratus, praeclarus. Românescul prea este 
o contaminare a, acestor două și a slavicului pre. 

NUMERALELE. 

112. Sistemul de numărătoare al Indogermanilor eră 
cel zecimal şi urme de cel duodecimal, ca la neamuri 
de altă rasă, d. ex. Babilonienii, se mai păstrează în 

„duzină, care se găsește în toate limbile europene şi 
în sistemul fracţionar al Romanilor. Numeralele și pro- 
numele sunt cele mai stabile cuvinte ale oricărei limbi, 
ba încă cele dintâiu sunt şi mai stabile decât pronumele, 
și de aceea după ele se judecă mai ales gradul de 
înrudire între două limbi. Totuși, numeralele, formând 
o serie asemănătoare paradigmelor nominale ori ver- 
bale, vor fi supuse şi ele destul de des analogiei. Un 
exemplu îl putem luă chiar din limba noastră: numelor 
September, October, Noveinber, December le corespund în 
limba noastră veche bisericească, adică literară: Sep- 
lenzurie, Noemywrie, Dechemwrie şi Octomvrie, modelân- 
du-se ultimul după celelalte trei. Acelaş lucru sa în: 
tâmplat şi în latineşte, dar fără succes, cu forma Oc tember. După aceste scurte observaţii generale, să stu- 
diem numeralele, după diviziunile obișnuite. 

113. Numerale cardin Ă ale 1. Indogerman *oi-no-, in grecește otwy, . Dumărul 1 pe arşicul dela, jocul cu zarul, și cu alt sufix în cipriotul ot-/os, aticul oios, Latineşte oinos: honc oino ploirumă (Epit. Scip), oinvorsei (Sc. de Bac.), oinumama — unimmama, Amazoană (pe o cistă 
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praenestină), oîna (lex agraria). Sub forma interme- 
diară către Zinus în nRoenum == NON. 

La plural se găseşte numai cu «pluralia tantum»: 
ună căstra, sau în înţelesul de unul singur: res unos 

pessus (Plaut), latina populară îl cunoaşte şi cu înţe- 
lesul indefinit ca în toate limbile romanice: una adu- 

lescentula (Lex.). 

A doua formă indogermană sem, sm a dat sic (“sems), 
pia (apiz), &v (sem) iar în latineşte: singuli, simplus, 

simplex, semel, semper, sincinia (cantio solilaria, solo) 
simpludearea funera = quibus adhibentur duntazat 
ludi (Festus);, de asemenea ânas, ărAcbc. 

Unus este declinabil şi la G. şi D. s. ia formele pro- 

nominale ca şi deminutivul său "unulus, ullus; nullus, 

solus. 
114. IL. În limba indogermană *duv5 şi *dvo; 35, 

dud, ambele dela prima formă, căci a doua ar fi dat 
în latinește *bo. Forma obișnuită este dud, cu scurtarea. 

cuvintelor iambice, iar du”, cum se întâlneşte la, poeţii 

mai târzii este imitat după âbw. Dud se declină amestecat, 

dual și plural. Dualul pierzându-se în parte sau cu totul 

în cele mai multe limbi indogermanice, este aproape 

imposibil de a fixă o paradigmă sigură a acestui nu- 

măr. Noi să nu mai discutăm și să considerăm ca plu- - 

rale formele care seamănă cu pluralul, așă cum îl cu- 

noaștem și de duale numai forma dud, masculină și 
neutră. Dacă duae este dualul după care sar fi modelat 

pluralul, ori dacă lucrul s'a întâmplat tocmai pe dos, sa 

văzut la N. pl. al decl. 1 ce credeă Brugmann şi ce i se 

puteă obiectă. Vechiul G. duom sa păstrat în duumuir. 

Afară de duos, -as, formele plurale obişnuite, se mai în: 

tâlnește și duo şi, din contră, barbarismul, cum îl de- 

clară Quintilian, dua pentru neutru. Duobus, duabus, 

duobus pot fi duale (cine mai ştie cu încurcătura, ace-
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stui sufix. de -dativ-ablativ?) pot fi însă şi plurale: duă- 

bus după -deăbus și duobus după duăbus. Tot așă se 

declină şi amb0, ăupo, indoger. Yambho, cu sonora as 

pirâtă prefăcută în € şi în b, ca totdeauna când este 
intern; acuzativele lui Plaut a7nb0, ambos, după necesi- 

tăți metrice. - - E E 

Dialectul umbric deelină ca la plural: N. dur; Ac. 

tuf, tuva. O altă formă a aceleiaș rădăcini este “di, 

care în grecește a dat ă-, iar în latinește bi-: bipes 

bidens, dvidens hostia, duicensus: cum - altero, îd as, 

cum filio census, bes, biennium,  bimus, Bellona, bi, 

bonus. Cuvinte ca des, diermmium, dimus, n'au fonetică 

regulată, ci şi-au împrumutat consonantismul dela duo, 

duplex, iar exemple târzii, ca diloris, cu două curele, di- 

nummâun, au luat pe di- deadreptul din grecește. In di- 

plus, dăplez, diăcenti, umbricul. dupursus = bipedibus 
(rs, din d intervocalic, aveă un sunet intermediar între 
7 şi $, ca în 'numele componistului cech Dvorak, cit 
Dvorşac), dubius (*dubhu-ijo-s, de două naturi, dela 0 ră 
dăcină care ne-a dat pe fui, fio), du- se prezentă sub 
forma, din du-6. 

115. III. Rădăcina indogermână tri- cu N. trejăs, cps 
cretic Tpsec, rple, lat. tres, tria, cu obișnuita, dispariţie 

„a lui j intervocalie în latineşte, se declină regulat ca 
toate temele : în -ă, deci trium, Ac. tris, archaic breis: 
cu timpul începe a deveni indeclinabil, ceea ce sa în 
tâmplat şi cu duo. | | 

In compoziţii apare sub două forme: ter- şi tri-. Prima 
este cea fonetie regulată: tema. îri- sufere aceeaş sin- 
copă ca agro- şi devine "ir-, ter-, din: ternus, tergeiiit 
nus, terveneficus, 'Terventum. Forma tri-, cea mai des 

întrebuințată, până 'și în cuvintele citate cu ler-, este 
cea analogică după tria, tribus, triplus, trăpleae, mpunhobt; 
Brugmann înțelege altfel această rădăeină, și anume câ 
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ir, te. Cunoscându se confuzia, între temele în î şi cele 
consonantice, discuţia ar fi de prisos, mai ales că ori 

care ar fi rădăcina primitivă, formele istorice se explică 

tot aşă de ușor. De altfel, însuși Brugmann a părăsit 

această idee în Kurze Grammatik. 

116. IV. Tema indogermană qvetver, qvetvor prezentă 

o apofonie prea complicată și prea puțin lămurită, pen- 

tru a ne mai opri la ea. Probabil apofoniei se datorește 
vocala & din guatuor, ori gquattuor, cum se găseşte 
în inscripţii şi în cele mai bune manuscripte. In gre- 

cește avem doric rerropes, atic rerapes, lesbian nsobpsc ; 

ose petora, şi tot cu fonetica, oscă: Pelrejus, Petronius. 

Consonantismul se explică astfel: Labiovelarele ră- 

mân neschimbate în latineşte, se schimbă în labialele 

respective în dialectele italice ; în dentale în dialec- 

tele principale greceşti, când urmează o vocală pa- 

latală, adică e ori î; deci numai nsobpes face excepţie, 

având un vocalism asemănător celui italic nelatin. 

Limbile romanice presupun însă altă formă latină decât 

quattuor, și anume un tip popular "quattro, care se 

vede în gualtro, guatre, patru; pentru 14 însă avem 

nevoie de un *guattor ca în quattordici, guatorze. Forma 

aceasta nu se găseşte în latineşte, căci exemple ca 
cel din Mostellaria, 630, nu arată că guattuor era bi- 

silab, ci numai că se accentuă guattaior, ca orice dactil 

la începutul unui vers iambic; iar Enniu, Ann. 93 

quattuor corpora.se citeşte + vu + wv fără lungirea prin 

poziţie a silabei or, cum se vede şi la 101 unde citim 

virgines ca + vu [ediţia II a lui Vabhlen). În compuse în- 

tâlnim o a patra formă: quadru-, rămasă neexplicată şi 

pentru care eu aș hazardă ipoteza următoare: Se ştie că 

+ este consoana care variază mai tare decât toate cele- 

lalte dela popor la popor: r alveolar ca cel latinesc şi 

romanic în genese, r cacuminal ca cel englez, 7 

s
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avular cacel francez şi cel german, + glotal ca la cei 
ce «graseiază». Se știe. că în genere copiii învaţă a 
pronunţă 7 mai târziu decât ori ce alt sunet, și în do 
meniul. uneia și aceleiaș limbi, oamenii îl pronunţă di- 
ferit: câţi Români d. ex. nu pot pronunţă îr cu ral- 
veolar, ci numai cu 7 uvular, sau mai degrabă cacat 
minal, slab, fără vibrare, ca la Englezi! Dar tot aceeaşi 
Români pot pronunţă pe dr cu r alveolar. N'ar îi dea 
imposibil ca Latini de acei care nu puteau pronunță! 
alveolar decât după o consoană, sonoră, să fi schimbat pe 
*qualru- în guadru-, care a rămas apoi în qua druplis, 
quadri-pedibus = umbr. Petbur-pursus. De altfel, în an 
bele limbi clasice tr şi dr mai că nu se schimbă și exem: 
ple de asemenea schimbare sunt prea puține peniru 
a dovedi cevă. Variaţiunea quadrupes, quadripedibus 
provine din schimbarea lui %, din silabă neiniţială des- 
chisă, în i înainte de labiale şi din nefixarea. ortogră- 
fică a acestui sunet. e | 

Numărul: patru se declină în indogermană, şi toi ași 
în grecește, sanscrită, etc. În limba, latină declinarea â 
existat poate, și 'un *guatiuores m. f. *guattuora, n. tre 
buiau să sufere Sincopare ca, *agros, agrs, apoi asini- 
lare ca în *agerr și simplificare: ager; astfel ajungen 
la quatiuor care nu seamănă cu nici un plural latinesc 
și deci rămâne indeclinabil. Aş obiectă numai că acelaş 
proces fonetic i s'ar fi putut aplică și lui arbores, Și totuși nu-i sa aplicat nici lui, nici întregii sale clase, 
și deci mai degrabă naș mai admite posibilitatea de 
declinare a lui Quatuor în latina, primitivă. 17. V. De aici şi până la 10, numeralele indoger- mane nu se mai declinau; totuşi se găsesc urme dela forme provenite din vre-o analogie târzie: lesbian neuzo”; limba litvană a declinat, pe cînci totdeauna. Forma În- dogermană este Penque, deci osc (în ceea ce privește la-
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biovelara) pumperias=—guincuriae, Pimpaiians= Fom- 

pejamus, iar în greceşte n&vre, lătineşte guinque. Sa 

mai întâmplat însă un fenomen de asimilare progresivă 

în |. germanice: fimf, finf, fânf şi una regresivă în 

quinque şi forma corespunzătoare celtică coic, din care 

pricină se și aduce ca motiv de mai strânsă înrudire 

între latină și celtică numele acestui număr. Vocalismul 

)ui guinque se explică prin regula că & se preface în î, 

când e urmat de un n gutural (n-+guturală) d. ex. tinguo, 

<&po; legere, lignum, lemn, propriu zis: găteje, vreas- 

curi de adunătură ; ilex, iligneus. Cantitatea lui Quân- 

que e după analogia lui guântus. În compuse: quincu- 

în loc de guinguu- (cu obișnuita dispariţie a lui 4 

consoană înaintea unui O şi mai ales ă) ea şi guadru-; 

deci guincuplex, sau guinquiplea, pentru *guâncăiplecr, 

Vulgarul cinqgue, din care vin cânq, cînque e produs 

prin disimilație regresivă. i 

118. VL. Sex, £ absolut identice. A: . 

VII. Septem, Enră, deci indogerman septm!. În com- 

puse întâlnim septem: septempedălis, seplemplez, seplem- 

geminus; apoi septi-, după uni- (universus): Sephimon- 

tiu, seplenmis, septennium cu eliziunea lui î, şi în 

sfârşit septu-ennis, după guadru-, quincu-. Târziu în- 

tâlnim Settembris, ca în italiană, şi Setebres. 

VIII. octd, âxr, are aparenţă de dual ca dud, amnbo, 

şi de aceea Fick îi dă ca origine rădăcina ac, 0c, a fi 

ascuţit, din GCU0, GCUS, pis, ocris, înălțime ascuţită, şi 

deci oct ar însemnă două ascuțişuri, două perechi de 

vârfuri dela mâni, două rânduri de câte patru degete. 

Scurtarea în octă e târzie, ca și cea a lui ambo. În 

compuse întocmai ca septi-: octuplus, octipes, octennis. 

IX. Indogermanul neun dă îwta în compoziţie cu 

prepoziţia Ev, și nove, cu ultima consoană schimbată 

după arialogia lui septem, decem. Cât despre schimbarea 

Ap 
—
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lui ev în. 09, cf: novus, vos; Jovis,"Djieu-; ovare, sbătaw; 

archaicul plovere, Enhâvas. | 

X. Indogermanul. dekm dă regulat decem, dExa. Com- 

pusele. .că, la seplem : decemplez, decuna, decennis. 

Semnul latinesc al numărului zece este X, corespun- 

zător greceseului £. Jumătatea superioară a acestui X 

este V=cinci. . 
119. XI—XIX. Aceste numerale se formau prin com- 

punere încă din limba indogermană, întocmai cum se 

formează, cu. întrarea în compunere a unui nou ele- 

ment, spre, şi în româneşte. In limba latină 18 şi 19 

se redau printr'o expresie mai nouă şi anume prin 

substracţie din 20. Observarea comună la toată seria 

este că vorbele sunt întradevăr compuse, nu numai 

juxtapuse, .că se va accentuă deci dimdecim și nu un- 

dâcim, cum arată onze, douze, Lucrul fiind așă, decem 

ar fi trebuit să ieă (25) forma -*dicem şi nu -decâni 

Analogia lui decimus a dat undecimas și acesta din 

urmă pe umdecim. 
Undecim este *unumdecem, asimilat *"unundecim și 

apoi cu haplologie. 

Vulgarul indecim nu se poate explică. 

Tredecim din "lresdecem, ca sido din si-sd-o. 

Quindecim din "quinquedecem, cu sincoparea lui € ne- 

accentuaţ și cu reducerea lui gu în c înainte de COn- 
soană, apoi cu aceea a lui ned în nd, schimbări fone: 

tice pentru care se găsesc multe alte exemple. 

Sădecim cu reducerea lui esd, ca în &do din "ezxdo. 

Septendecim cu asimilarea lui md în nd. 

| Se găsesc şi în ordine inversă: decem el tres, iar în 

limba umbrică ordinea aceasta este cea obișnuită: de- 

senduf=12, la Ac. In latina târzie întâlnim duiodecorut, 

G. pl., căci după pierderea lui 7 final, duodeci aveă 
aparența unui plural de decl. II. 
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120. XX—XC. Din indogermanul dekm se pare că sa 

produs un "dkm, care apoi cu un sufix -t ar fi dat 

(d)komt şi (d/kmt; din primul ar “veni xovr:; din al doilea 

-gint-. Cuvântul ar fi însemnat decadă, în cât vaginti în- 

seamnă amândouă decadele; trâginta, trei decade. Com- 

parând pe vâgintă cu trigintă nu ne putem opri de a 

zice că ginti trebue să fie o formă de duâl, iar ginta 

una, de neutru plural; în dorică avem Pelnanu, adie etnos, 

cu ă final. Dualul pierzându-se, și urmele Tui fiind aşă 

de obscure, cred că e de prisos să mai căutăm a lă- 

muri relaţia între cantitatea ultimei vocale în cele două 

limbi şi să ne mulţumim cu presupunerea că amândouă 

formele sunt de dual sau, cel mult, să admitem lungi- 

rea lui î final după analogia lui tă-. Vă-, Fer, e înseamnă, 

probabil, doi şi sar păreă, înrudite cu dui-, care însă 

în latineşte dă bi-, iar în grecește &r-. In” latineşte dv 

se reduce la v când este intervocalic: "svaduis, svavis, 

în grecește însă se păstrează: doc, aşă încât şi acest 

vă- rămâne neexplicat, ori trebue să-i admitem altă o- 

rigine, d. ex. vei, care ar fi însemnând despărțire, şi 

Sar fi găsind în vi-tr-icus, mider, meit. Nae aia. 

Acuma în urmă (1903) Brugmann îl identifică în 

K. Gr. cu vi- din Zendavesta, şi cu 4 din vechiul în- 

dian u-bhăt, amândoi, şi găseşte că văgintă înseamnă 

cele două, amândouă. decadele nu numai două decade. 

Aceasta sar potrivi cu probabila origine a sistemului 

zecimal: numărarea degetelor dela mâni şi picioare, 

isprăvindu-se, în cele mai vechi timpuri cu numărul 

douăzeci. 

Comparând pe trâgintă cu rpiămovra, constatăm extra- 

ordinarul fapt că pe când limba latină, care scurtează 

pe ă final la feminine şi neutre, nu l-a scurtat şi aici, 

limba greacă l-a scurtat, deşi la decl. I nu-l scurtează. 

In Jatinește mt- ar fi trebuit să deă cemt-, cent-, cu
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asimilare, și cu toate acestea nu numai viginti—nond- 
ginta, dar şi ordinalele, distributivele. şi adverbiile de 
la 40—90 au cu toatele g în loc de c. Origina acestui 
enigmatic g pare a fi indogermană și poate să fie mo- 
tivată de d. care sa pierdut din 'dhmut- Și care puteă 
să prefacă, în . sonoră pe k următor, cf. totuşi 121. In 
sfârşit viginti, în loe de "vigenti, poate fi explicat prin 
dubla asimilare a lui & neaccentuat, (căci poporul ac- 
centuă viginti, triginta), pe când triginta, etc. vor [i 
fiind după analogia lui vigintă. | 

Triginta, rpă'zowa. cu. tri-, neutru plural primitiv ca 
în limbile indoiranice. Tot neutre sunt poate şi guadra- 

„ȘI, după analogia acestuia, guinguă-, sexă-, nonă- (cu 
vocalismul lui ninus); apoi 'septuaginta, ca septuennis 
și în fine octăgintă, cu păstrarea formei de dual. 

După cum â dela guadră- sa propagat şi la cele- 
lalte, tot așă în grecește 1 din zevuijxovra s'a întrodus 
în &Ejzovra, şi de asemenea lungirea vocalică din 1 
Tponovry, alături de Teooapo xovTa, a, trecut, și: asupră 
lui rptă'xovra. Sa 
Formă vulgară este cinquaginta. Cinguamte, quaranle 

presupun o pronunție vulgară cingudginta, guadrăginia. 
care ar fi dat prin sincopa lui î,. reducerea. lui gn în 
n şi asimilarea lui dr în rr un quarramta, care se și 
găseşte; tot așă trienta şi viginti, căci viginti. ar fi ră 
mas neschimbat. | - 

121. Sutele. Indogermanul. faptă din. drptăm, dă 
cemtom, centun prin asimilare, Exarey ; lmtăm nu poate 
fi decât neutrul: op decadă (de decade), precum se vede în limba vedică, (Brugmann) sau trebuie scris 
fmlom și atunci ar fi un G. pl.: (o decadă) de decade, 
precum sestertiu, G. pl. a devenit neutru singular, 
ca 0 nouă unitate de măsură, de. 1.000 de sesterţii 
(Lindsay). Acest G. pl., fiind confundat cu neutrele, pu- 
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teă să devie &xarây, cu finala scurtă, și sar fi scurtat în 

latinește în ori ce caz. Expresiunea întreagă pare că se 

păstrează în goticul taihuntă-hund=ăsxăov bexâe. 

In compuse sau: centum-plezx, sau .centi-ceps, întoc- 

mai ca septem- şi septi-. Comparând tormele : ducenti, 

trecenti, sescenti cu guadringenti, quingenti, septingenti, 

octingenti, nongenti, vom vedeă că surda c a devenit 

sonoră, ori de câte ori este precedată de n, schimbare 

fonetică, pe cât se pare, normală și de origint indo- 

germană. Ducenti, recenti şi sescenti sunt compuse ca 

diiplex; în trecenti, în loc de 'tricenti, sa întâmplat asi- 

milare regresivă, iar în sesceuti, din *secscenti, o redu- 

cere ca, la disco din 'diesco (ef. di-dic-i). Quingenti s'a 

format prin acelaș proces fonetic ca şi quindecini, şi 

după analogia lui sau condus și quadrin-, septin-, 

octingenti.. Nongenti are vocalismul lui nonus. După. 

analogia acestora se vor fi luat viginti, triginta, cf. to- 

tuşi 120. Forme rare: septigentis ca septiformăs, gua- 

dragentis ca quadraginta, noningenti ca septingenti. 

Plaut totdeauna: guadrigenti deşi manuscriptele au 

quadringenti. 

Centum este un adjectiv. neutru, nedeclinabil în amân- 

două limbile ; ducenti, -ae, -a, Bizoatot, -at, -x sunt adjec: 

tive de trei finale. In latina archaică erau substantive 

neutre cu regim în genitivul pastitiv : ducentum auri, 

argeuli, vini ca şi în vechea indiană. Apoi devin ad- 

jective nedeclinabile: nongentum tabernae (pe o inser.) 

şi în sfărşit adjective de trei finale. 

După schimbările suferite de guturala palatală, aşă 

cum se găseşte în kimtom, se impart limbile în limbi 

centum: greaca, latina, celtica, germana (cu guturala 

păstrată) și limbi satem (cuvânt avestic): sanscrita, ave- 

stica, armeana, albaneza, litvana, slava, cf. d. ex: suta 

noastră care e de origine slavă.
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122. Miu. Pentru. această noţiune. nu .se- poate sta- 
bili un singur. prototip. indogerman, căci cuvintele res- 
pective se deosebesc aproape dela limbă la, limbă, ceea 
ce ar “fi un semn că protopărinţii noștri nu. ajunsese 
cu număratul așă departe. Latinescul mille nu se poate 
identifică decât cu celticul măle, mil, de nu cumva aceste 
din urmă vor fi. împrumutate din latineşte, ceea ce pare 

"foarte probabil. Identificarea cu pib'prot, propusă de unii 
(Havet), nu e probabilă. In greceşte mia se chiamă ji- 
Mov, iar leshic yEAMot. Ori cât de puţin seamănă acest 
cuvânt cu. mille, Fay, un american, le identifică și le 
scoate din acelaș prototip. Etimologia, de aparenţă poate 
prea americană, n'a găsit aprobare. decât din partea lui 
Sommer, și acuma şi din cea a lui Brugmanu în K. Gr. 
și eu nu văd întru cât-ar călca fonetica, latină. lato: 
Tema indogermană, adjectivală "ghestio-, cu g palatal, a 
dat pe xtro, xtro, și cuvântul corespunzător sanscrit; 
după regule fonetice care nu ne privesc. Considerând 
că în Exarv,.&- este în loc de ă-, provenit din-'sm, ră 
dăcina lui ctg, uta, &, am puteă admite acelaş lucru 
pentru - prototipul lui mille; luând rădăcinile “sm și 
ghesl şi făcănd din ele două feminine, .cu ajutorul 
sufixului 3 (cel care a dat dec]. V), ajungem la "şiull 
*gheslă, redus : *smiăghslă. Conform regulelor fonetice, 
orice gh (palatal, aspirat) se preface înainte de con- 
soană în 9; deci ajungem la *gstă, prefăcut .şi el în 
li ca ăla din. "ăla, 'aksla; măla din "mălla, smaksla, 

cu asimilarea, prealabilă a lui g în k înainte de s, iar 
Smua, care a, dat în grecește pe piz,a devenit "mă, 0 
Primus din: prismus. Astfel ajungem la un *măllă, care 
sub forma sa de dativ-ablativ şi-a creat „un „nomi- nativ Singular şi plural mille, milia, măcar că .puteă 
rămânea nedeclinabil, ca. cent, neguamn, friigă. Cât 
despre ortografia mălle, măllesimus, mălli, mâlleni, mălia, 
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_milies, explicarea. este următoatea: Se știe absolut 

sigur .că în. latinește consounele..duble se -pronunțau 

dublu: vac-ca. întocmai ca. în limba, italiană, Dacă 

dublele erau mute, pronunţarea. eră foarte. clară; la 

licide şi spirante, în special la Il, ss, confuzia, între 

II şi un 2 prelungit este inevitabilă ; n'are-ori cine de 

cât să încerce pentru a se convinge. Din aceasţă. pri- 

cină încă dela începutul imperiului începe-a se gene- 

raliză ortografla causu, divisio. în loc -de caussa, di- 

vissio, cum se scriă pe vremea lui Cicerone, din sim- 

plul motiv că în ambele cazuri pronunția este aceeaș. 

Confuzia, mi se pare că se puteă mai ușor face, când 

vocala următoare era 'î, deoarece atât li, cât și Il aveau 

acelaș sunet : palatal, îmmuiat (29) şi de aci regula lui 

Lachmann (în com. lui Lucrețiu, 1, 313): 2] sc reduce 

la îl înainte de. î, afară numai dacă acesta nu face 

parte din sufix: villa, villula, vilicus însă villis ; excepţia 

pusă de Lachmann, înseamnă că analogia cu celelalte 

cazuri a împiedicat existența unui 'vils, care ar fi 

fost, străin de villa. 

În limba arehaică mille eră substantiv declinabil, 

și mâlia: mille homănum occidilur; milli (abl.) pasa 

vicerit: După analogia lui centum devine şi mille ad- 
jectiv nedeclinabil. Pluralul însă a rămas substantiv 

declinabil, întălnindu-se la Varro şi -ca adjectiv. 

123. Sa văzut că litera X servește pentru numerele 

zece şi cinci, de oarece nu era-un semn tocmai între- 

buinţat. Limba latină neavând sunete aspirate, semnele 

corespunzătoare %, e şi 4, împrumutate din alfabetul 

grecesc, chalcidic, nu puteau servi la nimic. De aceea 

Romanii le dădeau valoare de cifre, și anume: Y în- 

semnat cu 0 în alfabetul etrusc, care derivă şi el din 

acelaș alfabet chalchidic al Grecilor din Sudul lialiei, 

prin modilicări grafice şi prin influența iniţialei: lui
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centum, a devenit C. Chalcidicul xy scris, 1, L, de- 
veni L, semnul lui 50; iar ș, scris (|, deveni CI9=100, 
și pe jumătate, IO, D=500. După aceeaș normă 10000 
este CCIDO, iar CCCIDII = 100.000. De prin secolul ll 
a. C. începe a se întrebuință M ca prescurtare a lui 
mille şi; în această calitate, notaţiunea MM,_pentru 
2000, pare a fi falsă. Tot așă se simplifică prin X, CĂ] 
semnele pentru. 10, 100, 1000 de mii. - 

Numere ca 4, 9, 14 se însemnau mult mai des prin 
adunare: III decât prin scădere: IX. 

124. Numeralele ordinale sunt adjective care arată 
ordinea, locul ocupat într'o serie, şi. sunt formate cu 
mai multe soiuri de sufixe, din care unele au devenii 
apoi sufixe de comparativ ori superlativ, ceea ce arată 
că înțelesul lor primitiv nu puteă să fie decât adver 

"bial, indicând locul ocupat de cineva. Laţina întrebuin- 
ţează mai mult sufixul 10, -140, care are un înțeles 
local și la celelalte adjective, nu - numai la ordinale. 

125. 1. Primus pri-is-mo- dela rădăcina, care se gă- 
seşte în prae, pro, zpiv, TEpvot, *rSpwT:, în anul trecut, pac” 
lign: prismă-. Pentru sm =— m, ct. dămiătlo din *dismillo. 
Dela aceeaș rădăcină comparativul este prior din prij0s 
cu j intervocalie dispărut, prius, pris- din prăstănus, 
priscus. Sa 

II. Secundus, part. viit. pas. dela seguor, cu v dispărut înaintea lui 5 din *seguondos, nu însă şi în seguâr cale l-a avut multă vreme lung. Că 6nd- eră adevărata can 
tate, ne-ar arătă-o chiar şi legea lui Osthoff. Când e vorba numai de doi, se întrebuinţează al-ter, compar rativul lui alius. | 

III. Tema tră-, sincppată ter-, cu sufixul -to dă lesbianul 
7epe0s, at. tertius, ca Marcus, Marcius. 

IV, V, VI. Quărtus, quântus, seztus, toate cu sufixul -t0. Quartus, praenestin guorta, rămâne greu de ex- 
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plicat din pricina obscurei și complicatei apotonii cu 

care se prezentă tema. Quântaus din *quingue-to, *guinct-, 

cu sincoparea. lui i şi prefacerea lui gu în c înainte de 

consoane, cf. nec și ac (*atc) înainte de consoane, neque, 
alque înainte de vucale. Deosebirea de cantitate între 

quintus şi. z&y.nros se explică prin lungirea în latineşte a 

vocalelor înainte de ns, nf, na, nct: cunsul (căim-+-sedeo), 
înfra (in), jinai, jiimetus (jigum), sânctus (săncio), din 

cauza pierderii totale, ca în ns, sau în parte a lui p, cu 

nazalizarea şi lungirea vocalei precedente (24). Aceste 

schimbări fonetice sunt posterioare celei formulate prin 

legea lui Osthoft (98). Astfel se ajunge ia guinctus care 

se reduce în guântus, cu o simplificare destul de. deasă, 

deşi nu generală: ultus, ulsi (ulcisor) alături de junetus, 

defunctus. Aceeaş dispariţie a lui c se vede în oscul 

Pumtiis alături de Ilâyunrtes [tot osc) şi grecul zEurroc, 

în care z corespunde latinului ec... După guântus şi-a 

luat cantitatea şi qainque, faţă de ntvre. Când cuvân- 

tul ajunsese la faza, guântus, legea lui Osthofi nu mai 

eră în vigoare şi de aceea na devenit *gQuinius. 

Sestus, umbr. sestentasiaru = sexlantariarum, oscul 

Storea sunt formele normale, cu reducerea lui cst în 

st. Clasicul setus e reconstruit după sex. 
VII. Septimus, *septm-mo-s, septumus, cu ii (î, u) 

înainte de m. Grecescul E63opos se explică altfel. 

VIII. Octavus, &r5oos, *ăr3of oc. Cuvântul își urmează 

şi aici calea sa deosebită de a celorlalte numerale, probă 

că are şi origin$ deosebită, cea duală, după cum zice 

Fick. Alături de 'oclO trebuie să fi existat, cu -apolonie, 

un "octou, din care au eşit formele greacă şi latină. 

Pentru prefacerea neobişnuită a lui ov în au cf. totuşi 

lavo, hobw, 'lovo; CAVUS, COVUS; CAVEO, ăxobo. Tot cu 

av este şi oscul Uhtavis= Octavius. 

IX. *Neva-no-s, *novenos, *nevn-to-s, Evazos. Indoger-



124 

manele :0ve,' ovi, ave, avi devin : în'latinește, în silabă 

neultimă şi înainte de':consoană, ori:0: 545, *moti» 
tus; lotus, lavelos;: non, noenum, ori: ăi: -rafus, alături 
de robigo; nintiare, nontiare. Conform. acestei regule 
sa ajuns pe: de o parte la nonus; pe. de alta la nun: 
dinum din *novendinum, noundinaun, dela rădăcina din 
care provine paleoslavul dină, zi. - i 

In umbrică nuvino-; pelign. Nownis = :Nonius, mai 
aproape de formele originale. zi 

'X * Dekim-no-s, *decemus, *decămus cu &. devenit i în 
silabă internă deschisă (25), *defm-to-s, Sexozoec, forme 
foarte regulate. Aceeaş formă până la 17 incluziv, sau 
dela 13 în sus cu amândouă numerele sub forma or 
dinală: guartus decimus. - 

XĂ. Vikrmt-tmmo-s, cu sufix de superlativ, *vâcenk- 
temos, *vicenssemos (108) şi în line, cu dispariţia lui 1 
cu lungirea compensativă alui e şi cu simplificarea lui 
ss după silabă lungă ajungem la"vicâstimus, vicăsimus. 
Seria continuă: fricăsimus cu e normal, și apoi măi 
departe quadragesimus, cu g dela septigenti: 

C. Dela centum şi centi- am avea, *antbpmos, Ycesimus, 
ducesimus, quingesimus, dintre care ultimele două se 
găsesc făurite de Priscian, cu toate că nau existat nici 
odată. Formele cenlesimus, ete. sunt după analogia lui 
vigesimus. 'Toţ așă e şi -mill-Esimus. n 

126. Numeralele adverbiale. * Sp, forma, redusă. 
dă în latineşte *săm-, în grecește &-, ca în dmat, Ga 
și, poate, £& în Exarsy; Goticul El, timp, nemţescul Mal: 
einmal, indică o rădăcină *mel, care cu sufixul feni- 
Din -2 ne-ar da sim-mel-ă, dela care am. puteă ajunge 
la un neutru *sămălă, apocopat şi scurtat în sămel câ 
animăl, *animăle. | 
. Bis, 8is din *dvi-s, şi tot cu acelaș sufix -s, rpic care 
în latinește devine “terr, cum îl măsoară Plaut, clasic 

 



ter, prin sincoparea, asimilarea. și. simpliticarea cunos- 

cută. Ca ler e quăter la a cărui complicată apoțonie 

nu ne mai oprim. : E ! 

Dela cinci până la zece. incluziv se: adaugă la tema, 

isprăvită cu ultima consoană, sufixul -iens arehaic, -î6s 

clasic după regula: fonetică explicată mai sus;. deci 

quinqu-iăs, sexies, septies (sept- nov-. dec-, 'socotite ca 

temă, iar -e ca sufix), octies, novies, decies. Acest sufix 

trebuie să provie dintr'un -*ient, *-ipt, în ori ce caz: de 

genul neutru și fără sufixul. cazual -s, devenit apoi 

-iens, cum s'a arătat ia adjectivele și participiile. de o 

singură finală (39). In locul lui *vicenties, cum ne am 

aşteptă, avem vicies, lricies și apoi quadragies cu g, 

de oarece normalul vzkent-ient- trebuiă. să fie supus 

la. haplologie. Apoi regulat: centies, miles. .. 

Acelaş. sufix îl mai întâlnim în totiens, guotiens, plu- 

ries; umbr.: nuvis=mnovies, osc pontis = guinquies. Pe 

inscripţiile târzii sufixul este -îs ori -es: quinquis, de- 

cis, seis, quinques, deces, vices ca, şi guetus în loc de 

quielus, cu consonantizarea lui d din ie, cf. românescul 

muiere care nu vine din muli-e-rem, ci din. popularul 

"Ru-lj6-reni. i 

197.. Numeralele distributive. Singăli vine dela 

sm-co-lo- cu două sufixe de deminutiv; astfel ajungem 

la *senculi, care schimbându-și pe c în g, probabil din 

pricina lui n precedent, şi pe e în d din cauza aceluiaș 

n, dă singuli. Bini, trini, terni. quaterni sunt formate 

dela adverbiale cu sufixul -no :.*bis-ui, bini ca egestas, 

egenus; după trîni se formează quatrini. Apoi quine-ni, 

quăâni; *sew-ni, senă, ca luna din *loucsna lin.care s 

este. indogerman), octoni regulat; sepleni, noveni în 

loc de *septemmi (ef. aluimnus), după seni şi tot aşă 

dăni în loc de *decâni. Dela 20 în sus distributivele se 

formează după tema adverbialelor: viceni, triceni, cen-
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tâni, millăni, însă dela 200—900 tema se mai reduce: 

duceni, trăceni (în loc de *ducenteni); după analogia 

zecilor: | i | - 
128. Numeralele: multiplicative. Simplez, diplez, 

lriplea se formează. dela temă, așă cum se găsește în 
compuse, cu sufixul *plaz (umbr.: tuplak=—duplez, gr. 

dinist), prefăcut în -plex, ca silabă: neiniţială închisă 

(25). Sufixul vine dela o rădăcină plek, a împleti, a în- 
ăoi, ca în zhexo, plectere, plicare, einfăltig, zwiefăltig. 

“ Alăturea cu acest sufix se găseşte un al doilea, -plus: 

simplus, duplus, ărhode, dela rădăcina pel care se gă- 

sește şi în pleo. Vocalismul lui simplus, simple» e după, 
analogia lui singuli. Negreșşit, după cum nu se zice 

în românește: înoptit, înnoit, îndouăsutecincizecişitreil, 

nici în latinește multiplicativele nu sunt numeroase; și 

dela octuplus în sus se cam isprăvese, căci nu mai 

întâlnim decât decuplus, decemplez, centumples. 

129. Sistemul duodecimal întrebuințat mai ales 
de Babilonieni, nu e conservat în latineşte decât în 
fracțiuni. Unitatea monetară se numește as, ăssis, iar 

cea de greutate libra. Etimologia cuvântului ăs este 

cu totul nesigură. Să fie înrudit cu etc, devenit în dia- 

lectul tarentin ăs şi împrumutat de Romani dela Ta- 

rentini ? Ceea te se poate afirmă e cantitatea: ds nu 

- as cum îl notează unii.(Brâal, Georges, Quicherat), căci 
assis, cu doi ss, nu poate proveni decât din ăs scurt, 
contorm cu cunoscuta simplificare a consoanelor duble 
după o vocală lungă (42), cf. 5s, Ossis. Singurul exem- 
plu versificat cu as la N., ce cunosc, este Ausoniu, 
Eclogar. ], 2: As solidus guoniam bis sea de partibus 
Constat, care însă nu dovedeşte cantitatea is, hexame- 
trul incepând cu o silabă lungă prin poziţie. Cât despre 
libra, el provine dintr'o rădăcină care conţinea un dh 
intern, prefăcut în latineşte, regulat în 5. Cuvântul este 
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identic cu sicilianul Airpo, împrumutat dintr'un dialect 

italic încă de pe când indogermanul dk nu se prefă- 

cuse decât întrun sunet spirant, identic cu 6 grecesc 

modern, ori th englezesc, pe care Grecii vechi, în lipsă 

de sunet analog, l-au redat prin 7. 

Jumătate se chiamă “pt-ovs, sâmă-s, temă în -, după 

cum se poate vedeă din compusele sale semiacerbus, 

semiamphora, semăbos. Cuvântul este uneori 'nedecli- 

nabil, dar în genere se declină: semissis, semissi, deci 

heteroclit. Atât la acest cuvânt, cât şi la as şi la cele 

ce vom: mai studiă este un haos greu de lămurit, 

cauzat de tendenţa limbilor să scurteze cuvintele uzu- 

ale, d. ex. numele de măsuri; cf. al nostru up Fil de 

vin, un deţi de rachiu. Aşă se va fi întâmplat cu ge 

nitivul s&mi-ăssis, în care a se va fi elidat cu totul 

şi tot aşă în gainquessis, quadrussis, centussis, dussis 

(ea duplus), octussis, vicessis, decussis=—10 sau 10 ași. In 

alte compuse, decât cele cu as, eliziunea se face însă 

după normele obișnuite: semermis, semesus, semestris. 

Toate compusele enumărate mai sus au luat ca nomi- 

nativ forma, genitivului, cf. N. ovis, G. ovis; excepţie 

face numai s6mis, semissis. 

Un alt compus este sesteriius, doi aşi şi jumătate, trei 

ași dintre care al treilea este numai pe jumătate; vine dela. 

*sămăs tertius, sincopat în *semstertius, senstertius, ses- 

tertius, ns pierzându-și pe n cu lungire compensativă; 

acelaş fel de numărătoare se obişnueşte în: nemţeşte : 

dritt-halb — 21], şi după analogia acestuia ander- 

halb, al doilea pe jumătate. Sestertius se notează HS, ceea 

ce nu e decât II, două bare pentru a se indică numă- 

rul 2, traversate de o a treia, pentru a se şti că e vorba 

de un număr, şi nu de litera î, și urmate de Slemis). 

Unul şi jumătate se chiamă sesqui- din *semisque, 

*semsquă-, sesqui- cu & prefăcut în 2 în silabă deschisă
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internă : sesguidigitus, sesgquihora, sesguipes, Sesculioves, 

un Ulise și jumătate. 

Asul se împarte în 12 părţi numite Anciae, dela si- 

cilianul obuia, iar fracţiunile sale se numesc astfel: 

sextans 1/5, 2/2, quadrans 1/,; 5/,2 triens 1/3, 4/3, Quin- 

cin 5, septina 1/3, bes 2/5, 8/2, dodrans 3/4, so 

dezians 5/5, 19,5 şi deună “1/ua. 

B5s; notat așă de toţi, ar putea să aibă următoarea 
etimologie: după cum tri- face N. pl. 'lrei-&s, trees, tres, 

tot așă dui-, care se vede în bis, ar face N. pl. dvei- 

es, bes (Stolz). Etimologia aceasta e conformă eu toate 

regulele foneticii latinești ; dar de ce bes nu înseamnă 

doi, ori doi aşi, ci- numai 2/, de as? La N.'nu se gă- 

seşte cuvântul decât în Ausoniu, ca ultimă silabă a unui 

hexanietru, şi deci cantitatea nu-i poate. fi determinată. 

Genitivul bă&ssis ar indică însă un N. băs, ca şi ă8, şi deci 
poate că au dreptate profesorii americani, Hale și Buck. 

notându-l Bes, în minunata lor A latin Grammar, Boston, 

1903, neadmiţând,. îmi închipuiu, etimologia dveies. 
Dacă Des ar fi un compus al lui as, analogia, lui guint- 

quăssis, centăssis ar fi cerut un bă&ssis, nu un b&s. 

Sextans, quădrans, dodrans, dexlans: au aerul de 

participii prezente de conjugarea ], iar triens- de con- 

jugarea IV, dela niște verbe care. ar însemnă: împart 

în şase, patru, trei, etc. 

Dodrâns înseamnă : întregul minus un quadrans, *, ; 
deci trebuie să fie în loc de *dequădrans *deguddrans, 

*do(quo)drans, cu niște faze probabile, deși curioase 
și fără paralele. Că aceasta trebuie să fie etimologia 
justă, o arată deztans, /,, care nu poate veni decât 

din deseztans, 1 —- STA și tot aşă deuna = 1 —!1/ue 
față de guincuna, seplunz. 

Să nu uităm nici pe dimidius, din * dăsmădiuis, e ca 
€mo, redimo şi *prismus, primus.



DECLINAREA PRONOMINALĂ 

130. Pronumele se deosebesc de nume prin faptul 

că se derivă din niște. rădăcini cu țotul speciale,. nu- 

mite vădăeini pronominale. Și flexiunea lor se deose- 

bește a) prin unele sulixe particulare, d. ex. îstudjugum,; 

b) prin heteroclizie, d. ex. ego, me, nos; 6) prin afixa- 

rea unor particule demonstrative, d. ex. obrost, his-ce, 

particule devenite uneori parte integrantă, ca și când 
ar îi sulixe cazuale, şi. care sunt o veche urmă de ori- 

gina aglutinativă a flexiunii. Dacă dintr'o expresie ca 
Heimnărts, Stadiwvărts, sar desface-mâirts și ar deveni 

un sufix cu senz cazual precis, și dacă i sar uita înţe- 

lesul primitiv, am aveă-a face. cu un sufix ca ori care 

altul, :-e5, =, etc. a 

Pronumele se împart în două categorii: a) cele fără 

forme de gen, cum. sunt personalele în toate limbile 

indogermanice şi b) cele cu. forme de gen, și care pot 
fi și adjective: posesive, demontrative, interogative, re- 

lative şi indelinite. Le vom studiă pe rând. - 

131. Pronumele personale pentru persoana I s. sunt 

&go, 26. Forma primitivă trebuie să fi fost &go, cum se 

întâlneşte -une-ori la Plaut, și scurtarea sa făcut ca la 

cuvintele iambice. Forma ego, dela poeţii mai târzii, 
nu poate fi amintire a vechei cantităţi, ci imitație gre- 
cească. Unele dialecte grecești au 2/0, iar sanscrita 

Ă i 9
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ahdâm, indiciu că prototipul indogerman o fi fost ter- 
minat în +, pierdut apoi din cauza analogiei cu verbul: 
*egom lego, ego lego. a 

Pentru persoana II doricul 75, aticul o, lat, fă, celt, 
ti, homer. 75yy, indică un prototip tă. Tăguidem nu e 
indiciul vre-unui "tă primitiv, ci e o scurtare provenită, 
din cauza endliticii, cum vom mai aveă ocazie să vedem. 

132. Genitivul persoanei I, ca şi întregul singular 
se formează dela altă rădăcină, nu numai în latineşte 
și greceşte, ci chiar și în nemțește. In toate aceste 
limbi mai este comun amestecul între genitivul per- 
sonalelor și cel al posesivelor, amestec care a pricinuit 
dispariţia celui dintâiu. Astfel latineștele mei, tui, si 
sunt evidente posesive neutre, iar homericele ăla, &uăo, 
ceio, o£o, eto, £o, devenite în atică 2p.05, 005, 05, nu pot 
proveni decât din âue-ojo în care sufixul este curat ad- 
jectival. Acest lucru trebuie notat cu atenţie. In nem 
țeşte e cam tot așă: erbarme dich meiner. Forme pro 
prii pronominale sunt mâs și tis în Enniu și Plaut, după 
toate probabilitățile cu cantitatea lungă. Asemenea forme 
ar puteă proveni din indogermanele *moi, *toi, care al 
dat în sanscrită formele cu înțeles de locativ, genitiv 
și dativ, în greceşte însă numai de dativ, uoi, (ori ge- 
nitiv) ca în homericul utept wo; *moi, *toi, întrebuin- 
țate ca enclitice, trebuiau să devină “mei, *lei, "nl, 
“tă, și cu adausul lui -s, sufix de genitiv nominal, au 
devenit mis, tis. 

133. Dativele umbr. mehe, tefe, paelign. sefes, pri» 
sienele (limbă înrudită cu litvana) tebbei, sebbei faţă de mihei, tibei, sibei, formele archaice latine, arată că vo- 
cala primei silabe era e şi că schimbarea nu se dato- 
rește decât asimilării regresive cu ei=—3 următor sau, mai probabil, ascuțirii vocalice (25), cuvintele între- 
buinţându-se enclitic.
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Mihă, tibă, sibi au devenit apoi, din iambice, pirichice --:-..: 

chiar la elasici, nu numai la archaici şi ca, indiciu al 

valorii fonetice de e a lui 3 deschis găsim mike și 
tibe. Limba greacă şi-a pierdut dativul întocmai ca la 
dec]. III, înlocuindu-l, ca şi acolo, cu locativul 2uci, (poi) 

sui, oi, în cât dativelor le corespund numai sanscritele 

mdhjam, tubhjam, identice în totul cu miki, tibi, afară 

de sufixul cazual, care în latineşte e după declinarea 
nominală. Plaut versifică a) mihă, b) mihă, c) mă, mi. 

Este mi contras din miki ? ori, mai puţin probabil, ne- 

găsindu-se și “fi, 'si, corespunde locativului mot, cu înţeles 

obișnuit de dativ ? Intrebuinţarea lui 7 ca dativ, ci- 
tată, de Festus, nu este de natură morfologică, ci sin: 

tactică, ef. me împendet, mare împendel, vae me cu 

o simplă şi nu rară schimbare de regim. 
134. Acuzativul se întâlnește pe cele mai vechi 

monumente sub formele ed, ted, sed. Manios med 

fhefhaked Numasioi pe fibula praenestină cunoscută și 

tot așă: Dvenos med feced pe inscripţia lui Dvenos, 

unde mai citim de asemenea fed. Atari forme sea- 

mănă cu ablativul nominal şi de aceea faptul cere o 
explicare. Părerea lui Brugmann era (Grundriss) că 
din cauză că la ahlativ d tinde să dispară după vo- 
cală lungă și înainte de consoană (săditio însă segrego), 

existau alături dublete de ablativ ew și fără d. După 

analogia acestor dublete de ablativ sa creat apoi unul 

de acuzativ cu d, pe lângă cel normal, căruia îi lip- 
siă asemenea consoană. Greutatea, stă însă tocmai în 

faptul că pe vremea lui Dvenos și a lui Manios nu 

existau ablative fără d şi prin urmare nici dublete. 

Altă explicare ar fi confuzia sintactică între Ac. și Abl. 

Asemenea confuzie însă este inadmisibilă pentru pri- 

mele timpuri ale limbii latine, când cazurile își aveau
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înţelesul mai aproape de cel original: acuzativul con- 

tactul şi ablativul separaţia, idei cu totul deosebite. 

_In sfârşit, o a treia și mai probabilă explicare ar fi 

următoarea: grecescul Ept-ye, goticul mi-k, germ. mi-ch 

arată tema pronominală însoţită de o particulă demon- 

strativă, care în nemţeşte sa contopit cu totul cu tema, 

ca şi când ar fi sufix de acuzativ. In Vede se găsește 
o altă particulă, -7d, destul de deasă. N'ar fi deci mai 

simplu să admitem un acuzativ 7-d cu particula de- 
monstrativă și un abl. pzd în care d.să provină din 

sufixul cazual? și apoi amândouă să-şi fi pierdut pe 

în aceleaşi condiţii fonetice? Si 
135. Abiativul este, negreșit, identic cu acuzativul 

și Plaut zice med ori me şi pentru un caz şi pentru 
celălalt, 'Terenţiu însă numai ne. Ted nu se mai întâl- 

nește de pe la 150 a. C., iar sed de pela 120. For- 
mele umbrice fiom, tio, osce fiium şi siom nu pot 
fi de ablativ, ci numai de acuzativ, ori chiar de no- 
minativ. 

136. Pluralul pronumelor personale se formează 
din rădăcini cu totul deosebite de cele dela singular, 

ba în nemţește chiar din câte două (vir, uns; îhr, euch: 
sie, îhuen). Deosebirea aceasta la persoana I este foarte 
justificată, căci noi nu este un plural al lui eu, nu În 
seamnă mai mulți eu, ci un eu şi um tu, sau el, adică 
o idee deosebită de -eu. Deosebirea temelor face însă 
superfluă deosebirea sufixelor cazuale dela plural de 
cele dela singular, și întradevăr, vom vedeă că Île- 

siunea este aproape aceeaș. Pluralul grecesc fiind diferit 
de cel latin, nu vom indică decât asemănările. Nomi- 
nativele NOS, vos se regăsesc, cel dintâiu în dualele vă, 
vo, jar al doilea în mir, de asemenea în acuzativele in- 

doiranice, care nu se deosebesc decât prin schimbarea 
lui o indogerman în &, după obiceiu. Această compâ-
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raţie ne arată că nos şi v0s sunt de felul lor acuzative, 

care au izgonit pe nominativele pierdute. Cât despre - 

Ends, Lases, juvdle 
Ends, Marmdr, juvdto (C. fr. Arv.) 

nu se poate afirmă nimic, nici ca formă, nici ca accent, 

nici ca explicare, odată ce inscripţia este foarte târzie 

şi foarte neîngrijită. Cine voiește s'o explice, compară 

pe enos cu tus, ori zice că este o tmeză în loc de en 

nos javate, en juvate nos, ca ob vos sacro, şi că arti 

existat un enjuvare, injuvare, paralel lui adjuvare. 

137. Genitivul ca și la singular se confundă cu cel 

al posesivului și încă mai natural și mai uşor decât 

acolo. Formele clasice sunt: nostri, nostrum; vesti, 

vestrum, însă nu și sarat, [care ar îi putut însemnă 

al porcilor), ci suorum, adică genitivul neutru singular» 

şi cel primitiv plural, cu sufix nominal. Primul se 

întrebuinţează. când persoanele sunt luate ca un tot 

individual: aliguid, pars nostri, ceva, o parte din indivi- 

dualitatea, din fiinţa noastră; iar al doilea, când persoanele 

fac o colectivitate, cu alte cuvinte la genitivul partitiv: 

pars nostrum, o parte dintre noi. Latina arehaică n'are 

fixată încă această regulă şi de. aceea întâlnim expresii 

ca vestrum miseret, consensus vestrum pentru primul 

sens, cel de individualitate, și formele adjectivale nos- 

trorum, -drum pentru al doilea sens, cel partitiv, şi aici 

confuzia eră uşor de făcut, odată ce multi nostru, 

mulţi dintre noi, e tot una cu multi nostrorum, mulţi dintr'ai 

nsştri. In limba archaică se zice vostri, vostru. După 

cum nostri nu se deosebeşte întru nimic de mei dela 

singular, tot așă nobeis, mobis; vobeis, vobis nu se deo- 

sebesc de tibi, sibi, decât prin s, caracteristic pluralului; 

prin urmare, cele două numere se declină aproape la 

fel, deosebindu-se destul de bine prin rădăcină. Aceste
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forme sunt comune dativului și ablativului și n'au pa 
ralele în celelalte limbi indogermanice. 

Festus citează un năs, care se poate explică prin ana 
logia îllos: silis = nos: -nis. Dacă noisi din inscripția 
lui Dvenos este acelaş lucru, nu e ușor de spus. 

138. Pronumele personale își întăresc formele, când 
se tinde la accentuarea înțelesului, fie prin repetare, 
fie prin afixarea particulelor -tg, -pte, -mmât, a căror ori- 
gină este discutată. Astfe] întâlnim : egomet, mihimel, 
mihipte, meme, mepte; tite, tete, tibimet, temet, tutimel, 
în 'loc de “bautămet, cu ă în silabă deschisă prefăcut în i 
(25); semert, sibimel, sepse, săse; nosmet, nobismel; vos 
met, vobismzi, vopte. 

139. Pronumele posesive sunt înrudite cu geni- tivele celor personale şi de sigur derivate din acestea, 
cum se vede mai limpede din genitivul doric z80, al 
cărui posesiv este toc, Astfel, 

Meus, -a, um nu poate fi derivat decât din mei, lo cativul, cu înțeles de genitiv şi dativ (cf. pqrege not), cu sufixul adjectival -6, -a, -6. Mejos și-a perdut apoi pej intervocalic şi a dat pe meus. Indogermanul *teu-0s a dat pe &/os, zâoc, iar latinește, prin schimbarea lui e 
în 0v [ytos, novus) pe *tovăs, în care u dispărând înaintea 
lui 6 (17), şi apoi, fiindcă aceste forme se întrebuințau enclitic, 6 în silabă deschisă schimbăndu-se în 4, ajun gem la fuus. 

Acelaș proces s'a petrecut cu 'sevos, c2f'6s, 866, Suus, Dintr'un prototip redus *svos au eșit o/'6s,. e, iar la- tinește *sos. . 
Pluralul se formează, în amândouă limbile. cu aju- torul sufixului de comparativ, -fero, aninat la ceea ce se simte că ar fi tema pluralului: noster, voster, îprepos, Dpujtepos, voirepog, Gpwirepoc, aptrepog. 
140. Observaţii de detaliu. In 'Terenţiu se găseşte
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un mi-is, căruia îi corespunde mieis (ei =) întrun 

epitaf al Scipionilor și la Plaut. Fonetica este aceeaș ca 

la deus, deorum, diăi, diis, sau contras: di, dis. 

Ca aceste forme contrase sunt şi vocativele plurale 

dela Plaut: 7 homines, mi spectalores. Cât despre vo- 

cativul singular masculin fil? mă, el provine din fila 

“ee, anie (în calitate de enclitic), me ca și filă. 

Explicarea lui Brugmann că 75 ar fi tot una cu po, 

(6 “pbwa ua) din locativul (genitivul) “mei, nu se potri- 

veşte, căci atunci ar trebui să se întrebuinţeze pentru 

toate genurile şi numerele, odată ce ar fi pronume și 

nu adjectiv. [ixemple însă ca mi Soror, mi PUrens, 

mamă, sunt abiă de pe vremea lui Apulejus. 

Nominativul alături de vocativ se găseşte deseori la 

Plaut: meus ocellus, mi anime; meus pullus. passer, 

mi lepus. 

Limbile latină, sanscrită şi germană arată că suus 

aste de amândouă numerele, ca şi reflexivul se. In 

limba slavă atât reflexivul cât şi posesivul derivat din 

el, se întrebuințează, nu numai pentru amândouă nu- 

merele, ci şi pentru tustrele persoanele. Dacă sar zice 

în latineşte: ego se geram, vos sibi placetis, amisinius 

suam matrem, quin sine rivali seque et sua s6lus ama- 

ves, am aveă tocimai acelaş lucru ca în limbile slavice. 

In românește se întâlnesc uneori asemenea expresii, 

evitate însă ca barbarisme: eu însuşi. 

In ce priveşte forma, se întâlnesc pe inscripții și 

la poeţii arehaici tot felul de ortografii: soveis, suei, 

840, S0%0, S0vom, când ca monosilabe, când ca bisi- 

labe, ceea ce se vede şi la meus, tuus, citite cu aceeaș 

synizesă, adică cu aceeaș consonantizare a lui e şi 4 

în j, v. Afară însă de suos, citit svos, se mai întâlneşte 

şi forma primitiv-redusă 808: sas, sapsam = suam îp-
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Sam, sapsa, sis, sam la Pacuviu, Enniu Și imitatorul 

său, Lucrețiu. 
Judecând după umbricul zjostro am puteă zică că 

forma vester este cea mai veche. In realitate însă limba 

archaică nu cunoaşte decât pe poster,.după noster, pre- 

făcut pela 150 a. C. foneticeşte în vester ca, toto, velo; 

vorio, verto; vorsus, versus; vortez, vertea. Această 

schimbare fonetică, trebuie să fi fost generală, și voster 

care a dat naștere posesivului romanic, nu e o formă 
populară primitivă, ci una nouă, reconstruită a doua 

oară după noster. Si 
„„Genitivele meu, bun, suum, nostrum şi vostru 

ca adjective, nu ca personale cu înţeles de genitiv 

partitiv, se întâlnesc uneori în literatura archaică, și 

din contră, tot în limba archaică pentru partitive și 
„pe lângă omnium. se ziceă nostrorui, -arumn. 

In dialecte se întâlnesc următoarele forme: ose tu 

vai=tuae ;; suv, suvud, suveis = sui; nislrus = nos 

tros; umbr. tua, tuva, tuer, tover — lui; vestra. 
Posesivele se întăresc şi ele cu particulele -maet și 

-pte, dintre care prima nu se întâlneşte la Cicerone și 
Cezar și e în genere rară, pe când a doua este foarte 

deasă, întrebuinţându- se aproape excluziv la ablativ, 

când acesta își precede substantivul: suapte mah, 

meople îngenio, nostraple culpa, ceea ce face foarte 

probabilă etimologia, propusă de 'Thurneysen, după care 

ablativele *suad-pe, *meodpe, “nostrad-pe, făurite cu par- 

ticula -pe, ar fi dat, prin asimilarea de rigoare și prin 
metateza posibilă, suapte. 

La scriitorii clasici întărirea se face cu ajutorul | lui 
îpse: meo ipsius îng genio, iar în. stil familiar printr un 
lel de repetare: suus sibi, meus mihi. : 

141. Pronumele demonstrative. În limba inde- 
germană erau mai multe teme pentru demonstrative, 
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dintre care unele deveniră, în unele limbi, simple par- 

ticule ori adverbe, d. ex. -ce latin din ce-do, dă incoace, 

ori din: hujutc2, îllisce este acelaș cu cel din oscul 

eko- = hic. Rădăcina din care se derivă Rhi-c, ho-c în 

greceşte se vede abiă în o0b/Î, nu, Yai-/4, da. In ce pri- 

vește declinarea, indogermana nu posedă forme cazu- 

ale dela fiecare temă, din care pricină domniă cea 

mai confuză - heteroclizie, câte două și trei teme aso- 

ciindu-se pentru a completă paradigma declinării. Cu 

timpul însă analogia a nivelat în 'felurite feluri, după 

limbi, şi această declinare. O observaţie'comună aces- 

tor pronume, cât şi celor interogative, relative, inde- 

finite, adjectivelor pronominale este că pentru genitiv 

şi dativ singular ele au nişte forme cu totul deose- 

pite, care nesemănând nici cu cele nominale, nici cu 

cele dela pronumele personale, vor puteă fi studiate 

şi discutate mai cu folos la urmă, după ce se vor li 

trecut pe rând toate pronumele, cu toate celelalte ca- 

zuri ale lor. O altă observaţie, comună limbilor clasice, 

este relativă la N. Sing., care în grecește se formează 

pretutindeni cu -s pentru masculin lafară de 6) și fără 

"pici un sufix pentru neutru. În latinește însă mascu- 

linul iea una din aceste trei forme: a) sulixul -s: îs; 

b) nici un sufix: ilie, c) sufixul =: quă ; neutrul își are 

sutixul său special -d: îd, iar toate celelalte cazuri 

sunt ca la declinarea nominală, cu deosebirea că la N. 

şi G. pl. identitatea provine din faptul că numele şi-au 

împrumutat, sulixele dela pronume. 

142. 1. îs, €a, id cu două teme: i- care se găseşte 

numai la N. s. m. şin,laAc.s.n. şi a doua: eio- ori- 

gina tuturor celorlalte forme. "Tema î- se mai găseşte în 

oscul i-zik (7 se citeşte z) neutru îdic, unde e mărginită 

la aceleași cazuri, în gotică, apoi în sanscrită; eîo- însă 

nu se găsește decât în latinește şi dialectele italice:
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umbr. eam s., eaf pl. In aceste dialecte mai există și 
o a treia temă 'esă- origina cazurilor G. D. Abl. şi L. 
dela toate genurile și numerele. Cum îşi împărțiau ca- 
zurile aceste teme deosebite în limba primitivă, nu 
se poate şti, odată ce numai î- se găsește în mai multe 
limbi; în latinește însă specializarea este consecventă 
și confuzie de teme nu se găsește decât la unicul în, 
scris şi em după analogia turrina, turrem, pe care ni-l 
transmite Festus. Încolo deelinareă este foarte regulată: 
j intervocalic dispare, ca totdeauna și astfel ajungem 
la ea, 'eia, eorum, iar &i, &s se prefac în îi, îs, î, îs 
ca la deus, dăi, dis. 

143. Ca amănunțimi vom enumără ablativele archaice 
eod și arvorsum ead, întrebuințate adverbial, ca și în- 
iereă, anteă, ablative şi ele. Apoi archaicele eeis, îeis, 
eis, nominative plurale formate din &- (î = ei), ă- cu 
un al doilea sufix de N. pl, ca cel dela decl. Il. Dat. Abl. î-bus în loc: de îs, cu confuzia sufixelor, dela 
aceeaș temă ei(0)-,"eibhos, sanscriţ, ebhjas. Dacă o fi existat 
și vre-un 2-bus, s'ar explică ușor după quibus. De aceeaş 
natură este &ăbus al lui Catone, ca, filiăbus, iar neutrul târziu, eu, se explică după analogia acuzativului no- 
minal, dominu : jugum. - Festus citează şi un genitiv 
ca cele nominale: en. Ortografia ei în loc de 3 se în- tâlnește în eei, eeis, iar i în loc de.e, prin prefacere 
regulată fonetică a lui & în silabă deschisă, cuvântul fiind întrebuințat enclitic, se vede în sam, iei, eis. După cum &, îs deveniau monosilabe prin contragere, tot așă €0, e0s, edrum se reduceau la Plaut în *%0, %j0s, *jorum, prin consonantizarea lui e înainte de vocală lungă. Aeam şi aeorum sunţ confuzii ortografice, de oarece «e se citeă e; iar nominativul eis care se întâlnește de trei ori în lex repetundarum (123 ori 192 a. C.) ală- turi de îs, e desigur o greşală ca şi seîne şi leiteras
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de pe aceeaş inscripţie; tot așă o [i și dativul eiezs. | 

Cine însă voește să le considere de autentice, le poate 
explică după analogia lui ejus, din care sar fi abstras 
o temă ei-. Particula -ce se întâlnește abiă târziu ca 

enclitică întăritoare a lui îs: ejusce modi, posteac. In 
oscă însă şi umbră chiar dela început. îzic =— îs, îihk= ea, 

1dik — id; în umbrică cu rotacism : erec (citeşte erșek). 

Se mai citează emem și înteun, acuzative reduplicate. 
144. IL. 2dem, eadem, idem, explicat din îs și din 

particula -dem, tocmai, chiar, care sar găsi în îb2dem, 

tantădem, tantundem, în dam, âij, 88, Gâe, sanserit îdă, 

acuma, îdoneus (?). Pentru Brugmann, căre admite această 

formă a particulei, îdem se explică foarte uşor din 

isdem, ca audio din *ausdio, cu lungire compensativă 

(155); idem, însă ar rămânea neexplicat, și de aceea 

alţi filologi găsesc că particula eră -em, deci ăd-em, 

că, după ce ablativele eod, ead au devenit eo, eă, e0- 

dem, eădem sau despărţit foarte natural în eo-dem, 

ea-dem, dela care sa rupt un fals -dem, care sa aninat 

apoi în s-dem și în toată paradigma. Stiindu-se cu 

câtă uşurinţă se contopesc temele cu sulixele şi par- 

ticulele, aşă în cât sufixele se pot deslipi mai lungi 

ori mai scurte decât sunt în realitate, pentru a servi la 

formarea altor cuvinte, această a doua, ipoteză ar putea 

să fie justificată. Cu toate acestea, cei mai mulţi admit, 

ca, formă, -dem, şi pe idem îl explică destul de natural 

prin scurtare din cauza encliticii, căci tot așă se ex- 

plică siguidem, tăguidem, măquidem, etc. 

Forma obişnuită eră 2dem, scris și eidem; cu toate 

acestea unii preferau, după cum ne spune Cicerone, 

isdem, ori eisdem, fără să mai facă pomenita schim- 

bare fonetică, lucru care sa întâmplat cu ejusdem, Dat. 

“îsdem şi eosdem. Neobservarea regulii fonetice se ex- 

plică foarte ușor prin nevoia de claritate: dacă sar
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fi: aplicat, am fi ajuns la îdem pentru N..:s. Și pl. D. 
pl.; eodem, eădem pentru Abl. s. și: Ac. pl. Din nevoia 
clarității oamenii n'au făcut legătură completă între-cele 
două cuvinte asociate și le-a păstrat. mereu. individua- 
litatea neştirbită, . | 
Precum există un N. pl. eis, îs tot așă întâlnim eis- 

dem, isdemi. În eundem, eorundem sa făcut asimilarea 
cunoscută a labialei m cu dentala d. i 

Posibila confuzie, despre care sa, vorbit mai sus, sa 
întâmplat în- liniba poporului și mai cu seamă la Roma. 
unde, din pricina prea multelor forme identice, cuvântul 
căpătând aparența unui indeclinabil, se găseşte îden 
şi îsdem chiar pentru G. și D. singular. 

M_ a 145. IUL. Ze, haec, hoc(c) vine dela o temă indoger- 
| mană, care nu poate fi precizată mai de aproape, de 

oarece nu se găsește în alte limbi, decât poate în Ge 
vaz, în particula demontrativă din. dialectul umbric 
-hont, şi de asemenea în particulele : sanserite gha și 
ha. De aceea ne vom mulțumi să-i abstragem tema la 
tină hă- care se combină mai totdeauna cu particula 
-ce, apocopată în -e, Declinarea este următoarea: Nomi- 
nativul singular masculin *ho-ce, întrebuințat enclitic 
devine *hice, scris și hec (25), și apoi hic, iar fără par: 
ticulă în higuidem. Sub această formă se gășește pe 
epitaful lui Scipione, consul în anul 259: 

Consol censor aidilis hic fuet a(pud 08), 
Hec cepit Corsica Aleriagque urbe (, pugunandod) 
Dedet Tempestatebus aide înereto(d votam). - 

Femininul H& (primitiv hă) cu sufixul î, care se vede și la gui şi în avestică, dă *haic, haec; iâr neu- trul *hăd-c nu poate da decât hoce, după cum se spune că se pronunţă înainte de vocale. Negreșit, în latineşte neobișnuindu-se a se scrie consoanele duble finale, sa
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ajuns la hoc, măsurat. totdeauna hoc, însă nu din nâ- 

tură, ci prin poziţie, căci înainte de vocale eră, citit 

hoce, iax înainte de consoane, cu obișnuita simplificare 

a dublelor, hăc, silaba însă tot lungită prin poziţie. 

Acest hoc'c) vine din forma accentuată, nu din cea en- 

clitică, căreia i-ar corespunde huc(e). După analogia 

acestui hoc (hăcc) se făurește apoi un hâc (hăcc). Acest. 

hâc se întâlneşte” mai mult la poeţii clasici, pe când 

vechii poeţi scenici nu cunosc decât pronumele hăc 

şi adverbul hăc, scurtat și el în succesiuni iambice : 

quid hăc est? gquăd hoc est? 

Acuzativele honce, hance, şi în $. c. de Bac., care 

înseamnă toate dublele simplu, hoce, au dat pe en- 

cliticul hac, apoi hame şi hoce. Hume ar mai puteă fi 

explicat şi prin prefacerea lui O înaintea, lui 7 urmat 

de guturală: ancats, os; unguis, dwo&. 

Ablativul *hăde *hăde, *hode dau hoc, hăc, hoce cu 

lungimea naturală a vocalei. 

Locativul *hoic, heic, hăc, ca mo, met, Erei, osc eisei. 

146. Nominativul plural *hoi, *hei, hi, “hai, hae tot 

enclitice şi fără particulă. Neutrul are acceaș formă ca 

şi femininul printr'o identificare asemenea celei din 

limba, litvană şi cea română. Se ştie întradevăr că în 

limba noastră substantivele neutre seamănă la singular 

cu masculinul, iar la plural cu femininul, că ar [i adică 

heterogene, cum au și fost numite de unii, pe nedreptul, 

(ef. timp, timpuri); aceasta nu se observă însă la pro- 

nume, la care neutrul este pretutindeni identic în formă 

cu femininul, d. ex.: ţi-am spuso; le-ai văzut (aceste 

lucruri). Pentru a evită confuzia, gramaticii şi scrii- 

torii fixează hae (ca şi hi) pentru fem. şi haec pentru 

neutru; în Vergil însă întâlnim haec fem. şi se pare 

că nici Cicerone, nici Cezar nu vorbeau altfel. Alăturea 

de Fă, archaicii mai au heis, heisce, Plaut hzsce, cu amân-
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două sulixele, și his sar fi găsind, după afirmarea unor 

gramatici, chiar în Vergil. Genitivele horum, harum 
horunc, harunc şi, cu ortografia etimologică, harumte 
în Catone, n'au nevoie de explicare. ! 

*Hois, *hais au dat normal heis, hăs, heisce, hâsce, ul- 

timele întrebuințate de Plaut şi Terenţiu înainte de 
vocale, ca toate formele cu -ce. 

După cum am întâlnit un bas, alături de î5, tot 
așă Plaut are și un hâbus care poate veni din encli- 
ticul "hoibos, ca şi 2bus din eibhos. Am aveă aici unfel 

de grad lungit de apofonie a lui e(io-) în ei- şi a lui 
hă- în hoă-, pentru care se păsese paralele în limba 
sanscrită. Fără aceste paralele formele sar explică mult 
mai clar: 2-8: î-bus=hă-s: hâ-bus prin impresia că su- 
lixul este -s ori -bus. In latina târzie, h pronunțându-se 
tot mai slab, s'a ajuns la dese confuzii între formele 
paralele ale lui hi şi is; numai înţelesul frazei ne poate 
lămuri în asemenea, cazuri. 

147. O deosebită atenţie merită particula -ce, cu fa: 
milia ei destul de numeroasă: c&-do, Exet, Ewetvog, usivoc, 

celtic ce, ose eko-, cebnust=huc venerit, apoi ciler, ci- 
tra, nemţeşte heu-le. In latineşte se adaugă, la hi, îllic, 
isiic, în dialecte la îs: eisok, erak. In limba latină ar 
chaică întrebuinţarea ei eră cu mult mai liberă decât în 

Cea clasică, în care d.ex. îllăc, îstic sunt totdeauna ad- 
A aerbe, îl, ist numai pronume, hae totdeauna feminin, 

* iar haec neutru. In Plaut însă haec,. illaec, istaec pot 
fi şi feminine, ca, și hae, illae, istae; iar illaec neutru, câ 
și îlla. Ba mai întâlnim chiar şi nominativele silăc, îstăc, 
iluc=illud şi excluziv istuc, istucquidem, nu şi istud, 
în Terenţiu, și poate şi la Plaut. Cu toate acestea, încă 
de pe vremea lui Plaut începe să se fixeze întrebu- 
inţarea, unora, dintre aceste forme: d. ex. Nom. pl. hisce, 
îllisce numai înainte de vocale, iar hi, ll înainte de 

Pi
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consoane. Fixarea aceasta, se datorește următorului pro- 

ces fonetic: Formele cu -ce, fiind cele mai dese şi mai 

vechi, cel puţin la hic, decâte ori se. aflau înainte de 

vocale, se apocopau prin eliziunea de rigoare și ră- 

mâneau hic, haec. Aceasta este origina formelor apo- 

copate, și în genere apocopa este datorită procesului 

numit sandhi. O asemenea formă apocopată ca hc, 

N. pl. ori “hisc (D. pl.) pronunţabilă înainte de vocale, 

deveneă nepronunţabilă înainte de unele consoane şi 

trebuiă să-şi simplilice aglomeratul consonantic ca pas- 

tus din “*pase-lus, deci hă în loc de hăc. Astfel am că- 

pătat formele paralele: hăsce, haec, hă; aşă, le găsim la 

Plaut, în care -ce are totdeauna valoarea lui €, pe când 

la Enniu, cu limba epică, archaică, se găsesc şi ex- 

presii ca haece locutus, vocal, în care -ce are vechea 

lui valoare de silabă. Din limba epicilor vin hacetenus, 

hocedie, citate de un gramatic. 

Când mai urmează încă şi particula -ne, sincoparea 

nu se face, căci nare nici un motiv şi de aceea se 

zice hoccine, sicine. Formele clasice hicne, haecne sunt 

artificiale, construite după hic. 

Cele două particule-prelixe em şi ecce se unesc, pe 

cât se pare, cea dintâiu cu formele în -ce: em îllic, em 

istoc, cea de a doua însă cu cele simple: eccilla, ec- 

cistam, eccam, *ecce-ham. 

148. 1V. Ist6, ista, istud. Declinarea articolului gre-. 

cesc ne arată că acest cuvânt își forma cazurile dela 

două teme deosebite, una s0- care a dat N. s. și pl. 

m.-şi £. 5, îj oi, ai, şi alta ță- care a dat toate celelalte 

forme : ră, ră. Aceste două teme se asociază pentru 

completarea paradigmei în feluri deosebite, după limbi. 

În latineşte cea dintăiu a dat în limba epică a lui 

* Enniu: 847%, SAH, 808, SAPSU == ettt, . .. în umbrică pe 

e-soc = sic, în germană sie; a doua temă, to-, care
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se găsește în archaicul topper,.*tod-per (cf. sem- per); 

repede, îndată, poate, combinăndu-se cu. 38 ne-a dat pe 

îsle, ista, îstud, cu prima parte invariabilă, iar: a. doua 

declinabilă.  Asociarea acestor două teme nu se gi: 

sește nicăiri în limbile indogermanice, decât; poate în 
demonstrativul umbric esto-. O altă combinare însă a 

lui so- și lo- a dat pe grecescul obros, în cât .asociarea 

nu rămâne fără paralelă. */s-to, fără nici un sufix, tre- 

buiă să deă îste ca *segaeso, sequere. Acelaş -le este 
şi. cel din tite, tu-ti-met și ca dovadă pentrii această 

identificare ne poate servi şi faptul că -fe se găsește 

numai la pronumele de persoană II, iar îs-te e şi el tot 

de persoana Il. De observat nu mai e alt ceva decât că 

Plaut întrebuinţează pe îste mai numai cu particula c: 
istic, istunc, şi că la nominativul neutrului plural se 
zice ori îslă, cu declinarea nominală, ori îstaec cu cea 
pronominală, în forma mai veche, cea cu particulă, ceea 

ce ar şi servi de dovadă -că la început toate demon- 

strativele primeau particula. În limba târzie se întâl- 

nese îstum neutru, isto și istae Dat., după, declinarea 
nominală; tot așă dslăbus, formă foarte târzie. 

149. V. Ile, illa, illud și archaicul ollus, olle, olla, 
ollud. Relaţia dintre aceste două demonstrative nu este 
clară. Provine primul din al doilea prin prefacerea lui 
0 în î? Lucrul nu ar fi imposibil, de oare ce Il având 

„Sunetul lui Z palatal ar tinde să prefacă vocalele încun- 
furătoare în palatale, ef. calco, conculco cu L velar, și fallo, 
fefelli cu I palatal. De aceea eu socot că întrun olle 
enclitic O putea să se prefacă în & întoemai ca şi d. 
în & și apoi un asemeaea “elle Sar fi pretăcut în île, 
după analogia; lui îste, ipse, îs, hic, idem, toate cinci cu 
fi de cec iniţială, În privința declinări lui îlle at 

| « Fiaut zice îlP, ist şi înainte de consoane: 
%t el întrebuinţează mai: mult formele cu -ce, deci no
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minativui plural îllîsce înainte de vocale, îl; înainte 

de consoane; de asemenea ca neutre îlla, însă îllaec. 
Din punct de vedere ortografic notaţi sut și îlles, iar 
drept confuzie de declinare îllibus, îllum neutru, îllae 

D. la Catone şi Plaut, îllo la scriitorii târzii. Luciliu 

scriă îlli D. şi îllei pl. Ca formă întărită se citează 
îllemet. | 

Oile, olla, ollud ar puteă să provină dela rădăcina 
0, al care se vede în uls = ultra, ultimus, os, 
«lius, umbr. ul0, acolo, care și-ar fi asociat-pe -80, deci 

*ol-so, *ol-sa şi, după câte am văzut la articolul grecesc, 
*olțod. Acesta din urmă s'o fi pierdut, ori mai degrabă 

nici n'o fi existat, dacă ţinem seamă de nivelarea te- 

mei din îste, și atunci şi pentru neutru rămâne tot 
*olsod. Prin asimilarea lui Is în ll ca în velle din *velse, 

" colhum, Hals ajungem la ollus ori olle (ca îste, îpse), olla, 
ollud. Vechiul bulgăresc lani, în vara trecută, din *o/ni 
ar indică însă o altă etimologie: 0l-no, cu acelaș sufix 

ca înternus, exlernus, num, nam. Asimilarea lui In 

în II este şi mai comună decât cea a lui îs, cf. collis, 

"colnis, litvanul kdlnas, munte, pello, mihvapar. Acest 
ollus se întâlneşte în ollus leto datus est; olia centuria, 

formule păstrate de Varro. Întrun citat din legile lui 

Serviu Tulliu se zice: si parentem puer verberel, ast 
olle plorassit, puer divis parentum sacer esto. Apoi ab 

oloes în cântul Saliilor; olorom, ollarunn, ollis legibus, 

olleis homânibus, în texte de legi, pe inscripţii. Cice- 

rone în de legibus, imitând limba archaică a legilor, în- 

trebuinţează numai olle în toate proiectele sale consti- 

tuţionale. Enniu, Vergiliu şi alţi epici au olli şi ollis, 

Lucrețiu ollis; poeţii dramatici însă, întrebuinţând numai 

limba vorbită, n'au lăsat nici o urmă. Cuvântul înrudit 

lim, cu O, alt grad de apofonie, a dat un olitânus, 

de de. mult, și un olim oliorumu, la scriitorii imperiali. 

10
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159. Pronumele hc, îste- şi îlle au în limba latină 

archaică un: sens bine precizat: hic este de persoana |: 
hic homo = ego, iste de a Il şi île de a III ca şi îs. 

Dacă în scriitorii clasici se întâlneşte hăc pentru îs și 
hâc pentru îbi, aceasta este o simplă floare de stil pentru 

a face imaginea mai concretă și mai clară, exprimând 

ca prezente fapte îndepărtate; este acelaș lucru cu 

întrebuinţarea prezentului istoric în loc de aorist. Sensul 

pejorativ, de dispreţ, al lui îste e şi el de origină mai 
nouă. Toate aceste pronume se pot întări cu prefixul 

ecce, înrudit cu eko- din limba oscă și cu Exeivos. Cu 

ajutorul acestei -interjecţii-prefix căpătăm formele ec- 

Cum, eccain, eccos, eccas, în loc de "eccehatz, "eccehai, 
şi nici de cât în locul lui "ecce-eau, căci poeţii archaici 

nu le întrebuinţează de cât pentru persoane prezente 

pe scenă, apropiate de cel ce vorbeşte, care nu se pot 

exprimă prin îs, ea. După cum se vede din eccamn, când. 
pronumele are prefixul ecce, nu mai admite și afixul 

-ce, căci sar naște un pleonasm prea pronunţat; regula 

se verifică şi la celelalte: eccistama video, o văd pe aceasta, 

a ta, mai aproape de tine, eccillum. O altă interjecţie, em, 

foarte frecventă în latina arcbaică, nu numai cu de- 

monstrativele, ci și cu personalele ori relativele, şi 
schimbată de clasici în en, dă în archaică un elluw, 
ella. Em vine probabil din &no, iau, și ellum ar îÎn- 

semnă deci îată-l, îa-l. Elluw nu poate veni din em 

(i)lhen direct, căci ml nu 'se asimilează, ci desvoltă 
între ele un p: exemplum din eximo, şi nu se poate 

explică decât printr'o contaminare cu vocalismul lui ec- 
cun, Oricum ar fi, cuvântul sub forma ello cu e des- 

chis, trăiește și până astăzi la locuitorii munţilor Abruzzi, 
dela Nord-kstul Romei. Formele acestea cu ecce erau 

cu totul populare și, cum se știe, au lăsat o frumoasă
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moştenire limbilor romanice; tot aşă şi ile, părintele 

pronumelui personal şi al articolului romanic. 

151. VL. Ipse, ipsa, ipsum din *îs-pse, în care pse 

ar fi egal cu doricul ds, acuzativ reflexiv. Şi unul și 

altul derivă, după toate probabilitățile din p&-s5, din- 

tre care primul este particula ce se întâlneşte în 

quippe, *quidpe, nempe, la Plaut quip' şi nemp', iar al 

doilea este so-, originalul lui 5, 1). *Isps0, *ispse a de- 

venit îpse cu obișnuita simplificare a grupelor conso- 

nantice complicate. Acest -pse ar putea fi paralelul lui 

-ple din pe-to, care se găseşte în meopte îngenio, clasic 

eo ipsius ingenio, căci înţelesul este identic, şi această 

etimologie a lui -pte este tot așă de admisibilă ca și 

cea a lui Thurneysen (140), ba încă pare şi mai ad- 

misibilă, judecând după archaicele îpsippe = îpsi, ne- 

que alii; ipsipte și chiar ipsipse, din care -ple reiese 

=—pse; tot așă eopte=ipso. 

Se pare că la început se declinau ambele compo- 

nente şi la Plaut se şi găsesc: eapsa, eaepsae, en p- 

sun non eampsam, toate înlăturate de editori, poate 

pe nedreptul. Mai multă probabilitate e însă că se de- 

clină îs, iar -pse rămâneă invariabil ca şi -c. Asemenea 

forme: epse, eumpse, eanpse, eupse, se găsesc de ase- 

menea la Plaut şi gramaticii le cunosc, In sfârșit sa 

ajuns la tipul contrar: ipsum. "Ținând socoteală de - 

această istorie a lui îpse, din care vedem că î- era 

sau tema, curată nedeclinabilă, sau cea declinabilă, £-, 

eio-, şi făcând o comparaţie cu iste, vedem că acesta 

din urmă e ceva cu totul deosebit: îs- nu este nici 

tema deelinabilă, căci nu' se declină, nici cea curată, 

i-, ci însăşi forma Nominativului m. s. Acest lucru 

este unic în limba latină şi, cum sa spus la locul său, 

148, n'are paralele nici în alte limbi., 

152. Ca amănunţimi vom cită: comicii întrebuințează
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înaintea 'reflexivelor îpsus: ipsus sibi, ipsus sua rem. 

Ipse nu provine din îpsos, ci amândouă sau 'dezvol- 

tat paralel, unul din so-, celălalt din s0-s, ca 6 și. 

După declinarea nominală întâlnim îpso, ipsae, ipsibus. 
Plaut întrebuinţează îpsissimus, după cum Aristophan 

are abrâratos, formaţiuni comice, comparabile lui mein 

gutester. În Petroniu îpswma, ipsima înseamnă domina, 

stăpâna, Hochstdieselbe; alte forme familiare sunt îsse, 

issa, îpsemet. Ca formaţiuni singuratice să mai enu- 

mărăm Sein=euin, s0s=—e0s, sapsa=ipsa la Enniu, for- 

mate din s0- și care nu trebuiesc confundate cu pose- 
sivele sum, sam, analoage lui zf 6c, o6s; în fine necerin, 

citat de Vestus și de Paul, epitomatorul său, și expli- 
cat de ei ca nec eum. Cuvântul pare a fi o: simplă 
greşală de copist, căci a-l interpretă ca es-im adică es 

din umbricul es-to- și îm dela îs, fără nici o altă pa: 

ralelă, e preă ipotetic. 
"> 353. Pronumele interogative, indefinite şi re- 

lative. Toate aceste trei categorii se formează în la- 

tineşte dintr'o singură temă, care se prezentă, sub două 

forme: a) qui- şi b) gud-, quă. Aceasta este tema in- 
dogermană a pronumelui interogativ și indefinit, pe 
când pentru relativ există o alta, jo-, din care vine gre 

cescul îs, temă pierdută pentru limba latină. In pri- 
vința fonetică sunt de zis următoarele: labiovelara gu 
rămâne neschimbată în latineşte, se labializează cu totul 

în P în dialectele italice, devine dentală în grecește 
inainte de vocale palatale, labială înainte de consoane 
și de vocalele a, o, eeea ce ne va dă: qui, pis, ris și 
7:6-0ev ; aproape tot aceeaș soartă o are și labiovelara 

sonoră gu. Cât despre vocalism sunt de zis următoa- 
rele: S'a văzut că în latinește ” intern dispare înainte 
de 6, și trebuie să dispară cu atât mai mult înainte de ă. 
Motivul e clar de tot: e are un sunet identice cu uşi
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nu se deosebeşte de acesta decât prin faptul că nu 

constitue o silabă deosebită ca ori ce vocală; d. ex. 

dacă în qui și gue, u ar fi vocală, cuvintele sar citi 

cu-i şi cu-e în câte două silabe; observați că se poate 

pronunţă destul de ușor, chiar şi de un Român, mo- 

nosilabul co, aproape tot aşă de ușor cue și cui, ab- 

solut de loc cut: în cuo, cele două sunete fiind prea 

înrudite, primul devine de prisos și de aceea cuo tinde 

să, devină co, iar cuu, nepronunţabil, a devenit cu în- 

totdeauna. Deci Romanul puteă pronunță, mai mult 

sau mai puţin, qatom, nu puteă pronunţă însă gauum, ci 

numai Cu. 

Acelaş lucru sa întâmplat şi cu j: objecit putându-se 

pronunţă, rămâne neschimbat; objicit, neputându-se» 

se schimbă numai decât în obiciţ, rămănând ca forma 

objicit să nu reprezente decât etimologia, fără reală 

valoare fonetică. Dispariţia lui v înaintea lui 6 nu se 

petrece decât încetul cu încetul și este necontenit îm- 

piedecată de analogie. Un exemplu îl avem chiar aici: 

formele acestui pronume ar trebui să fie: qui, que, 

*cod: acesta din urmă însă a fost împiedicat dela exi- 

stenţă de numeroasele forme cu qu-. În privinţa mor- 

fologică şi sintactică se va observă: qui- se declină 

ca temele în -ă; quă, quă- în genere ca cele de decl. 

i și II. | Ma | 

154. In limba latină clasică gui- este interogativ și 

indefinit, quă- relativ; primul pronume, al doilea și 

adjectiv. Valoarea de relativ a căpătat-o pronumele din 

cauza confuziei foarte ușoare între interogative şi re- 

lative la întrebările indirecte: Narra guid tibi aeci- 

derit şi narra(id) quod tibi accidit sunt aproape iden- 

tice ca înţeles, şi mai ţinând seamă că latina, limbă 

cu deosebire sintetică, întrebuinţează stilul indirect şi 

întrebările indirecte pe o scară incomparabil mai în-
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tinsă decât greaca, putem vedeă cât de dese erau oca- 

ziile de încurcătură între cele două categorii de pro: 
nume. | 
“155. Deelinarea lor este următoarea: Nom. &. dus, 

quă. Acesta din urmă trebuie să provină din qud-i, seris 

qoi în inscripţia lui Dvenos, formă în care - trebuie 

să fie acelaş cu cel din haec, îstaec, sllaec și gude, în- 
rudit cu £ din obros-t, şi poate identic cu sufixul -ă al lo- 
cativului. In oscă piti (cit poi), umbr. poi, puri N. pl. m. 
pafe ac. pl. & porsi, n. s. [rs din d). Acest *guăi enclitic 
trebuiă să se prefacă în guei, care se și găsește simplu 

și compus: queigue, şi în fine qui. După cum sa spus 
mai sus, quis este interogativ şi indefinit, iar qui re- 

lativ. Acesta din urmă fiind mai nou, trebuiă să-și fă 

rească forme specifice mai târziu, iar la început să se 

fi exprimat tot prin quis şi întradevăr, aşă şi este: 

homines eos dato, qui placebunt aut custodi, aut quis 

eam oleam emerit (Catone); în alte exemple însă quis 

are mai mult înţeles de indefinit decât de relativ, și 
această înrudire semasiologică a contribuit și ea la dis- 

pariția unei teme speciale de relativ. Am mai spus că 
quis este pronume, iar gui adjectiv: la Plaut întâlnim 

cu înţelesul de pronume quis numai înainte de vocale, 
și qui înainte de consoane. Acest guă nu poate să fie 

cel provenit din *quoi, ci origina lui trebuie căutată în 

Sandhi, adică în fonetica frazei. Plaut întrebuință, ne 
greșit ca pronume, numai q2tis; înainte însă de j, 9, 

e amoveo sacii ea a ne e, Combenstti ve0, “d vello ; dămoveo, diveilo. S'au produs astlel 

un gate inaintea cuvintelor începătoare cu consoanele 

citate şi un guis înainte de vocale. Am aveă deci nu 
o confuzie sintactică, ori semasiologică, ci un simplu 
fenomen de fonetică a frazei. 

Tot așă se explică gaădam în loc de *guăsdam. Dis-
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tincţia aceasta însă nu se făceă consecvent în limba 

archaică, așă că se întâlnesc guisqate și queique alături, 

amândouă cu aceeaș valoare. 

Pentru feminin interogativul este tot gais, decli- 

nându-se ca un adjectiv de. două finale: poeţii ar 

chaici zic: quis est haec? Numai mai târziu sa luat 

torma relativului gude, din *guai, Pentru ipdefinit însă 

se întrebuințează simplu guă, căci indefinitul fiind tot- 

deauna enclitic (gr. ris inter. sis indef.) nu putea să 

primească o particulă demonstrativă ca acest 2, 4. Și 

la aceste forme se întâlnesc destule confuzii. Acuza- 

tivul quem este după temele consonantice, oscul pim 

are vocala normală. | 

Ablativul ga, poate fi ablativ: "qutd, locativ : “qui, 

instrumental: quâ. Această formă, care începe a se rări 

încă de pe vremea lui Terenţiu se întrebuinţează 4) 

cu înţeles de Abl. b) mai ales cu înţeles instrumental, și 

ca atare este aproape tot una cu ut şi de aceea se și între- 

buinţează pentru toate genurile şi numerele: quadrigas 

qui velar: (vigiuti mânas) quas eo gnato des, qui 

amicam liberet, c) adverbial cu înţelesul lui quomodo : 

qui fit ut, expresie foarte obișnuită la clasici, d) en- 

clitic: hercle qui, edepol qui, utinam qui, rămânând în 

atqui. Din acestea reiese că înţelesul său este mai ales 

cel instrumental; apoi în S. c. de Bac., care distinge cu 

destulă atenţie ei de î, întâlnim quiquam; conchidem 

deci că gută este instrumental, iar pentru ablativ sunt 

formele quo(d), guă(d). 

156. Pentru N. pl. avem qu&s (din queies) inter. şi 

indef. și quă (qui) relativ, d. ex. sei qaues esent quei 

„„... deicerent (Sen. c. de Bac.); tot aşă quzsdan, ques- 

cunque; de timpuriu. însă guzs a dispărut. Ca geni- 

tive archaice: guium, quoium şi cuium, tustrele cu su- 

fixe nominale. Acuzativul normal, q42s, și cel după te-
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mele consonantice, gues, nu se găsesc decât în. citate 

de ale unui gramaătic pentru gugs. ! 

Pe lângă ablativul guzbus se întâlneşte şi *gudis, quis. 

Pluralul neutru este guai,. guae, osc pai și pai. In- 

definitul, negreșit, nu puteă primi -, şi așă şi este în la- 

tina archaică şi în clasicul aligua; în genere însă se 

întrebuințează tot quae. o 

„Ortografia quit, quot, ca, şi îllut, provine dintro sim- 

plă confuzie între d și £ final, ajutată, socot, şi de fo- 

netica frazei. 
157. Genitivul şi dativul pronominal. Să consi- 

derăm mai întâiu genitivele eiius, ejus, ejusdem, hojus 
haiius și Quojus, întrebuințat până pe la începutul im- 
periului. Se știe că ori cej intervocalie dispare în lati- 
neşte și că ori unde se întâlnește un asemenea j ne- 
dispărut, motivul e că nu avem un singur j, ci doi, 
care deși nu se scriau, se pronunțau totuși amândoi. 
Aceasta ne-o spun explicit mai mulţi gramatici latini, 
și cei doi jj se găsesc și în monumente, după cum 
arată eiius şi huiius, citate mai sus. Vom zice deci că 
genitivele primitive au fost eijos, 'eijosdem, *hoijos, 
“quoijos, şi sub această formă trebuiesc explicate. Sau 
dat mai multe explicări, combinate apoi intre ele, ale 
acestui curios -ijos şi alegerea celei juste nefiind încă 
făcută, va trebui să facem și noi cunoștință cu cele 
mai probabile. 

| L O explicare, devenită populară prin cârtea lui Henry 
ȘI prin traducerile în alte limbi ale acestei cărți, este 

următoarea: “Tema, î- și &o-, cu cele două forme ale 
sale, puteă să deă două paradigme paralele, d. ex. îs 

şi “eus, îm şi eum, *ăs şi eos. Prin urmare se puteă ca 
cp să dea un genitiv-locativ *6, întocmai ca domini, 

ine, la» & un. venitiv 3 . 

sufixului nominal de genii ca dul i : g , n pPatrus, nomănus,
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Printr'un pleonasm posibil ambele forme combinate ar 

fi dat un *&i-fos (ambii î vocalici) în patru silabe, care 

ar fi devenit efjos = ejus, în două silabe, întocmai 

cum lui Pompei îi corespunde Pompejus, citit Pom- 

_peiius. Genitivul '20s sar fi adăugat apoi la locativele 

“hăi-, *gudi- şi ar fi dat hoius, gquoius. Pentru posibi- 

litatea pleonasmului Henry citează vorbirea populară 

franceză: Phomane, qwii vieni, cet homme que ti lui 

as pris son couteau, şi am puteă cită şi pronumele 

pleonastic în limba noastră: pe el l-am văzul, ci i-am 

dat-o, hui î-am spus, care e obligator ori de câte ori 

obiectul merge înaintea regentului său. Din acest punct. 

de vedere, explicarea sar potrivi ; voiu face însă două 

observaţiuni. 4) Dacă ed- face locativul ez, iar îllo-, 

isto- şi ipso- îlli, isti şi ipsi, de ce qud-, hă- fac qud-i 

şi Ro-i şi nu qui şi hâ? b) De ce sa luat sufixul sub 

forma -0s, aproape neîntrebuinţată în latineşte ? 

O explicare analoagă cu aceasta, dar mai simplă, este 

cea a lui Brugmann și Lindsay: Locativele e, il, 

isti, îpsi, specializate cu înțeles de dativ, şi-au luat 

sulixul genitiv al -os şi au dat î/lius, îstius, ipsius, “eius, 

eiius (îi = îi în ce privește durata). De unde iese însă, 

qautojus, hujus în loc de *gutus, *hias ? 

158. [i. Sa văzut că homericele zpeto, .ceto, so, de- 

venite &uso, îuod; 350, 905; £o, 05; apoi Toto, rob; Taro, 

xzob, sunt formate cu sufixul pronomiral sjă-. Expli- 

carea lui ejus ar trebui să țină socoteală de limba 

greacă, şi de aceea Sommer admite ca primitive for- 

mele hoisjo-, *quoi-8jo-, ei-sjo- în care hoi-, quoi- şi ei- 

ar fi temele sub forma pe care o aveau la Gen. pl. 

indogerman, urmate de numitul sufix. Foneticeşte ex- 

plicarea este corectă: sj devine în silabă internă j, 

d. ex. *dis-judico, dijudico ; *Maisjos (osc. Maesius), 

Maius şi pe această cale am ajunge la *h0ijo, *'quoijo, eijo,
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care având o formă cu totul deosebită de a genitivului 
latin, și neavând paralele de felul lui 2u.05, 0, 05, 10 
și tmab, a primit apoi sufixul -s de genitiv și au dat 
pe 6jus, hujus, cujus. Sulixul: -sjo găsindu-se destul de 
clar în grecește şi sanscrită, explicarea pare foarte pro- 
babilă. In ce priveşte pe ei-, el se mai găseşte şi în 
Gen. pl. ose. eisunk. din "eisom-ce, în care limbă sa 
văzut că enigmaticul eis6-. formează O. D. Abl. L. dela 
toate numerele și genurile. 

159. III. Plecând dela posesivul gzojus, quoja, qtto- 
jun, cujus, cujă, Cujum, care se găsește mai ales la 
singular în Plaut, Cicerone, Vergiliu și care a produs 
ŞI un derivat: guoiatis, cujas, un protesor american, 
Buck, propune o altă explicare, neadmisă de nimenea, 
Şi care mie totuși îmi pare mai probabilă din toate. Com- 
parând pe gquojos ci zinc, găseşte, ceeace nimene nu 
'contestează, că amândoriă sunţ formate cu sufixul ad- 
„jectival jo:, deci *gu0î-jo-s, *zo-jos, întocmai ca patr.jo-s, 
care a devenit patrius, cu vocalizărea lui 3, ca în medius, 
u&s0s. Dacă neam întrebă. ce deosebire de înţeles ar fi între: 2 lucru Părintese și sin lucru al părintelui, 
Yes paris și res patria? între cujus (genitiv) filius și 
cujuts (posesiv) filius? eu unul nu descopăr nici: una și de aceea nu. văd imposibilitatea ca aceste genitive să fie simple adjective posesive, ne mai având astfel ne- voie de două sufixe de genitiv. | Cu alte cuvinte: după cum zicem 1Meus, -0, um În 
loc de genitivul personal mei, tot așă ejus, cujus se întrebuinţează în locul unui genitiv necunoscut *es, cui. Nu cunosc lucrarea lui Buck: Vocalismus der oskischen 
Sprache, 1892, din care citează Giles această părere, şi deci nu știu pe ce argumente se întemeiază el. De asemenea, nu cunosc nici ediția engleză a. cărţii, A grammar of Osean and Umbrian, Boston, 1904 şi nu știu



155 
  

dacă Buck mai persistă ori nu în această explicare, 

după judecata mea, deplin convingătoare. 
Voiu mai adăugă că Sommer, care nu admite această 

explicare, neadmiţând nici înlocuirea genitivului prin 

locativ la declinarea II (48), propune totuşi, pentru ex- 
plicarea acestui genitiv în -2, origina adjectivală: -î ar 

fi sufixul adjeetival de feminin asigmatic, corespunzător 

declinării V latine (38). Indogermanul 'grenă deisi, fe- 
meie divină, ar fi acelaş lucru cu femeia zeului, adică 

adjectivul a devenit genitiv. Dar dacă aceasta se puteă 
întâmplă aici, cu atât mai mult genitivul cujus nu poate 

fi altceva decât posesivul cujus. | 

Se înțelege că cei ce nu primesc această a treia ex- 

plicare, sunt nevoiţi să nu admită nici înrudire etimo- 

logică între genitivul și posesivul cujus; dar e proba- 

bilă o asemenea neînrudire la două cuvinte identice ca 

formă şi ca înţeles? Si totuşi nu se poate neglijă în- 

rudirea, aproape identitatea, de înţeles între adjectiv 

şi genitivul posesiv, ba chiar şi a celui obiectiv: res- 

pectul păvintesc, respectul de părinţi. Și însuşi sulixul 

sjo- ce a fost la origină şi care-i este înțelesul primi- 

tiv? Nu cumva tot adjectival? 

Oricare ar fi explicarea justă, una din cele date ori 

alta, îstăus, ipsius şi îllius se explică foarte ușor prin 

analogia lui "hui-jus, "cui-jus, 'ei:jus, în care primul com- 

ponent este identic cu dativul, iar al doilea un nou 

sufix, -jos. Din formele de dativ îsti, îllă şi îpsi, urmate 

de -70s cu j intervocalic dispărut, s> ajunge deci în: 

contestabil la îpszus. : 

160. Ca observaţii mărunte ar fi de făcut următoa- 

rele: îstâus, illius, ipsius, formele din limba archaică, 

devin la clasici istius, prin scurtarea vocalei înainte de 

vocală; în genere trebuinţele metrice dictează care din 

cele două forme se va întrebuinţă. In latina târzie se
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întâlnesc genitive feminine ca; - silejus, îpsejus, quae- 
jus, quejus formate după analogia domini: dominae= 
quojus: gquaejus. Poeţii archaiei versifică după putere: 
eiius, huiius, quoiius deseori monosilabice, îllius. bisi- 
labic; aceasta nu se puteă face decât prin sincoparea 
lui 4 din ultima silabă, şi prin aceasta, se ajungeă la eis, 
huis, quois, îllis, nu cum se scriu, dar cum se pronun- 
țau, aşă pe cât reiese din versificaţia dramatică. Înaintea 
unor consoane s dispare, d. ex. "prismus, primus; 
"dhesmus, dumus; “isdem, idem, -și prin -Sandhi vom 
puteă aveă deci îiti(u)s, istă, îpsi, modi, ca la Catone şi 
Plaut, apoi alâ(us)rei, ali(i) vei, null vei (ea, disrumpo, 
dirumpo), apoi tam nulă consili. Nu poate fi explicare 
mai nimerită pentru asemenea forme decât sincopa 
lui 4 și dispariţia lui s înainte de unele consoane, căci 
dacă am admite un genitiv ori-locativ în -d, cum ar 
cere explicarea lui Henry, rămân neexplicate ab, alii, 
și nulii rei, căci res este doară feminin şi nu i se 
potrivește un atribut ca null, şi tot neexplicate ar 
mai rămâneă și genitivele (nu dative) -toti familiae, îsti 
formae din Afraniu şi 'Terenţiu. În fine, să se noteze 
și confuzia ortografică aeius. 

161. Dativele ist, îllă, ipsă sunt locative în loc de 
*islei, ca oscul altrei—ailteră. Locativul a putut să ca 
pete rolul dativului, cum sa întâmplat la. declinarea 
III grecească şi în toată, declinarea -pronumelor perso- 
nale unde locative ca ot, (înâ 2), au înţeles de dativ și 
de genitiv. In laţina archaică această formă se între- 
buinţă numai pentru masculin, iar pentru feminin eră 
o alta paralelă: eae, îstae, hăe, îpsae. Pe încetul însă, 
după analogia pronumelor personale, se întrebuințează 
tot îsi? şi pentru feminin. Dativele îsto, îpso, îllo dela 
Apulejus sunt cevă cu totul deosebit, și anume îm- 
prumutate dela declinarea nominală.
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Cât despre hoice,huic, ei, quoi, cui ele nu pot veni decât 

din *hoi-jei, 'ei-jei, "'quoi-jei (158), după analogia geniti- 

velor “hoî-jos, "ei-jos, "'quoi-jos cu aninarea terminaţiei de 

locativ: -ei, împrumutată dela temele în -o, unde provine 

din caracterul -o și sufixul -i: oi, ei, î. După cum sa văzut 

la declinarea numelor în -ejus (Pompejus) cei doi 4], î] tre- 

buie să dispară între o vocală şi un î, neputându-se altfel 

pronunţă și deci ajungem la k62, enclitic hăâ(c), &i, quoi 

că-ă, comparabile cu ră, sau la clasicele huic, cui şi 

foarte obişnuitul ei, toate monosilabe, care nu pot pro- 

veni din locativele hoic, qui căci acestea ăr Îi dat ori 

“huc, "guii ori, dacă erau întrebuințate enclitic, deci în 

silabă neiniţială, "hâc şi *gui după cum “ploisemoi, "ploi- 

siimoi dă pliăirimă, cu ambele schimbări paralele. Aceste 

forme însă ar puteă fi explicate mult mai simplu: 

după cum genitivelor illius, ipsius, istius le corespund 

dativele îlli, îpsi, îsti, tot aşă lui cujus, hujus nu le 

pot corespunde decât cui, hui-c. 

După analogia lui hujus, ejus, cujus, cu prima silabă 

"lungă prin poziţie, întâlnim zi, hăic, quojt, bisilabice 

şi cu măsură spondaică, cel dintâiu la 'Terenţiu, Lu- 

creţiu şi în proloagele plautine, care nu sunt scrise de 

Plaut, iar ultimile două la Plaut însuşi. Formele nor 

male hitic, căi, precum şi curiosul căi se întâlnesc în 

timpul imperiului; iar jei, care se întâlneşte în două 

inscripţii, se poate explică după analogia pluralelor &, 

Ji5. Merită atenţie și două forme osce: Abl. sing. fem. 

al relativului este piillad, care pare a fi compus din 

tema curată a relativului, la care s'ar fi adăugat abla- 

tivul lui olle, îlle. A doua formă este poizad, care ar 

proveni de asemenea din velativ şi demonstrativul eîs0-. 

Ca fapte analoage se citează exemple din greaca mo- 

dernă: abrbs sie 6 ăvâpac nod Tăv ei50, iată bărbatul po 

care l-am văzut, unde vedem că relativul pe care este
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exprimat prin relativul z0b urmat de demonstrativut 
76y. În acelaș chip explică Brugmann şi pe latinul 
quoiei, cui, care, după el ar proveni din gqud-eiei, o 
formă adverbială a relativului, urmată de dativui lui 
is. Din acest gudeiei, la Plaut gquoji, s'ar (i dezvoltat 
quoi şi quoi, cui monosilabe. Această explicare prin 
asociația a două elemente disparate, pare a fi foarte 
plauzibilă pentru formele osce, inutilă însă pentru cui. 

162. Pronumele indefinite sunt toate derivate 
din tema gui- şi sunt următoarele: 

1) quisquis, ori cine ar fi, osc pispis, pitpit, format prin 
repetare ca mâmă, tele, nisue; în archaică quisquis ser- 
veşte și pentru feminin, care iea mai târziu forma 
qudeguae. Neutrul guicquid este o toarte simplă asimi- 
lare ca adeurro, accurro. Genit, cuicuiinodi e sincopat. 
din cuâ(us)cui(us)modi; cam quiqui la Plaut e vechiul 
instrumental. 

2) ecquis din “etquis cu asimilare ca în 'sitcus (si- 
tis), siccus? ori e-c(e)-quis cu e ca în enos, umbr. osc 
etanto-, &quidem, ăguis? ori din ecce, înrudit cu oscul 
eko-? 

3) ali-quis în care al poate fi un vechiu locativ al 
unei ţeme consonantice, care se vede şi în olle, cu în- 
ţelesul de acolo, iar guis este întrebuințat enclitic ca 
în sîquis, HE&guis şi de aceea nu se poate zice si ali 
quis cu guis, enclitic la două antecedente, ci numai 
si, ne, nisi, Nun, quis. Când se întrebuințează adjec- 
tival, femininul este aliqua. 

4) gquisgue compus cu enclitica -que, identică cu 
sanscritul ca, gr. zg, și care generalizează cuvântul pe 
lângă care se pune. De aceea în lat. archaică înţele- 
sul este egal cu cel al lui quicungue, d. ex. guemgae 
ofjendero. Inţelesul clasic este: fiecare, uşor de expli- cat prin expresii ca: veniat, quisque est, să vină ori cine:
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ar îi, în care prin elipsa lui est ajungem la veniat quis- 

qate, să vină fiecare. Quisgue, quemque servesc în archaică 

şi pentru feminin. 

5) queiquomque, quigunque, cu ajutorul: lui gaom-que: 

ori când, deci: ori cine ar fi, în ori ce împrejurări. Se întâl- 

pește un plural archaic qaescungue: apoi cu tmeză: 

quoi pol quomque. 'Tot aşă e și quiviscunqate. 

6) quisquam, neexplicat de ce se întrebuințează nu- 

mai în propoziţii negative de formă sau de înţeles. 

Instrumentalul negaiguam înseamnă nu cunivă, în 

zădaw. Archaic guisguam e şi feminin: oscul pid-un 

înseamnă guidguan. 

7) quidam e în loc de guis-dam şi înseamnă 4% 

oare care, cutare; se întâlneşte un Ac. arehaie guesdam. 

8) quispiam din "quis-p(e)-jăm. Quippe vine ori din 

instrumentalul *gzâpe ori, mai natural, din abl. guâdpe. 

Jam îşi vocalizează pe j după consoană ca în pazc-i-(0n, 

quoniam. În oscă pieis-um = cujuspian. 

9) guisnam, numquisnei, ecquisnam, cu particula 

nai, căci, întocmai ca în limba germana: 76 denn ? 

căci cine în insfârşit, întărire naturală a întrebării. 

10) guâvăs, (umbr. pisher dela heri, a dori), din "Quăs 

vis (“disvello, divello); mai natural este giremtis, ori cine 

vrei: pierzându-se însă sensul verbal al lui 25, sa putut. 

ajunge la declinarea primului component. 

11) Aceeaș explicare şi pentru qautlubet, guălibet, ali- 

quis libet. (Pentru fonetică cf. dislego, diligo). 

163. Adjectivele pronominale. Se numesc pro- 

nominale adjectivele derivate dela teme înrudite la în- 

țeles cu cele ale pronumelor şi care la G.şi D.s.au 

declinarea pronominală a demonstrativelor. Aceste ad: 

  

jective sunt următoarele : 

1) anus, ullus şi nullus, dintre care al doilea este 

deminutivul celui dintâiu: '0ino-lo-s cu sincopa lui o:
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și asimilarea grupului 27 în U, iar nullus vine din n&- 
ullus cu simpla eliziune a lui e înainte de vocală; 
sensul deminutival se potrivește și se recunoaște mult 
mai bine la, pulius, nici unul, ori cât de mie ar îi; nullum, 
nici un lucru cât de mic.... În nullus nu e urmă de sens 
deminutival și de aceea se poate zice că nullus e pri- 
mitiv, iar ullus după analogia lui nullus, şi această se 
conlirmă şi prin marele număr de nullus față de ullus 
din Plaut. Ba și puţinii ullus din Plaut se găsesc în 
genere în propoziţii negative. Nullus este de obiceiu 
adjectiv; ca substantive se întrebuinţează n&mo, "nă- 
hEmo, nici un om Și năhăl, năl, "nă-hălum, nici cât negru sub 
unghie. Excepţii. sunt clasicele nullius şi nullo în loc de 
Nemânis şi nemine. 

Forme nominale se găsesc dela toate trele, ca și dela 
cele ce vor mai urmă, la cei mai buni seriitori. 

2) solus, derivat, probabil, dela o rădăcină sg, sed, 
care ar însemnă dispărţire ca în sed-itio, și care sub 
forma apofonică săd, ar fi dat cu sufixul deminutival 
-lo un *sodio-, sollus, și cu simplificarea lui [1 după 
vocală lungă: s5lus. Înrudirea cu oscul sollo- întreg, tot, 
ca în sollers, sollemnis n'o permite înţelesul. 

3) Totus pare înrudit cu oscul tovtă-, umbr.totă, comuni- 
tate, popor, cetate, deci totalitatea cetăţenilor; cam această 
origină ar indică-o și deosebirea de înţeles între f0tus şi 
omnis. Cu timpul însă fina deosebire de nuanţă s'a șters 
omnis s'a pierdut, și dintre limbile romanice nu-l mai 
păstrează decât limba, italiană, alături de tOlus, care l-a 
înlocuit pretutindeni în alte limbi. 

4) Uter, derivat din Qquu-, o altă formă a temei inte- 
rogativului. gui-, qud-, urmată de sufixul comparativ 
-tero. Forma n&cuter, dintr'o inscripţie, lămureșşte con- 
sonantismul cuvântului. Conform. unei regule fonetice, 
întâlnite de mai multe ori până acuma, orice qguu îre-



161 

buie să devină ca, nefiind altfel pronunţabil; astfel se 
ajunge la necuter. Acest cu însă îşi pierde labiovelara 

ori de câte ori este iniţial şi astfel se explică uter. 

Acelaș fenomen fonetic se vede în îib:, faţă de ali-cubi, 

si-cubi, ne-cubi, nun-cubi; în unde, faţă de aliguonde, 

alicunde, si-cunde, ne-cunde, căci atât ubi cât și unde 

vin tot din tema gata-, schimbându-și în dialecte labio- 

velara în labială, după obiceiu: pu-fe, pu-f=ubi, pat- 

tatvrus-pid, N. pl., paterei-pid, Loc s., corespunzătoare lui 

utrique. Un fenomen fonetic: analog se vede în româ- 

nescul gvardist, vardist şi gardist. Necuter a dispărut 
din limbă şi a fost înlocuit de trisilabul neuter, deve- 

nit şi el mai târziu Dbisilab.: Ca termen gramatical se 

zice totdeauna neutri (masculini, feminini) generis. 

Utergue este compus ca guisgue; în alteruter, primul 

component se declină: alterius utrius, sau rămâne ne- 

schimbat: alterutrius, lucru care se întâmplă totdea- 

una la plural: alterutri. - 

5) Ali-us, derivat din locativul ală, urmat de sufixul 

-0; în grecește î s'a consonantizat și astfel se ajunge 

la ăAoc. Acesta este unicul adjectiv care are formă de 

neutru pronominal: aliud. Genitivul alius nu se între- 

buinţează, fiindcă sar fi putut confundă cu nomina- 

tivul, şi este înlocuit cu cel dela alter. Formele ad alis 

alim, cum alis alio, neutrul alid, trebuie să fie îm- 

prumutate din limba familiară ca şi Cornelis în loc de 

Corneliu; alii, alizs se pot contrage întocmai ca di, 

dis. Ortografii archaice provenite din confuzia sunete- 

lor: aliut, aled. Alienus e în loc de "ali-înus, cu disi- 

milare obligatoare. 

6) Aller din *ali-teros, aceeaş temă ca la alius, dar 

cu sufix de comparativ, al cărui înțeles se vede din 

deosebirea dintre alter şi alius. Afară de sincopa lui 

i, se mai sincopează încă și e în altrinsecus, alirover- 
li



sum, ăMârpios, osc alitro-. Această din urmă sincopă 

ar fi după analogia cuvintelor ca ger, agri, pe când 

forma normală e după cele ca pater, -eri; prima sin- 

copă e una din cele obișnuite. 
7) 'Tot cu pronumele sunt înrudite și alte adjective 

care însă n'au declinare pronominală. Astfel din to-, tă- 

derivă tălis, rqixos, tantus, tăt (lotidem), totus (să nu 
se confunde cu totus;, iar din quo- corelativele celor 

dintâiu: gualis, zies, quantus, quot şi quotus. Tot 

şi quot au fost înlocuite mai târziu; printr'o confuzie 
prin tanti, quanti, care au fost moştenite și de limbile 

romanice. ” 
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