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urne SUNSTANTIVELOR Die unu | „ 

IN LIMBA ROMANA „i De 

|. , : , . ! RI i. . 

“Cind iace. cine-va o:  Glasificaliune, tebue!, să. ştie, neapă:, 

at: şi hotărit, din ce punct de vedere voeşte: să o. facă; tre-. 

ue 'să, aibă piecis, în mintea .sa, notele caracteristice: CO-. 

mune, pe baza cărora va constitui categoriile d6 lucruri. . 

 Neapărat, "punctul de plecare poate să varieze, şi -calitatea: 

' comună “poate .să - fie: mai mult saii mai puţin esenţială.. a 

incontestabil, că: o clasificaţiune, va fi întemiată cu atât. 

_mai. serios; cu cit baza ei va consta în o: calitate -carac-» 

eristică mai fundamentală a' lucrurilor: : -De acea se şi cu-. , 

nosc' in: ştiinţele, unde clasificaţiunea domneşte; două feluri SE 

de. clasificaţiuni:. artificiale: şi naturale ; primele pornite din - 

- punte''de vedere. superficiale, cari au, atras în mod intim- - 

-plător atenţiunea- clasificatorului; cele dal doilea intemeiate . -* 

pe caractere mai adinci şi. esenţiale, căutate cu intenţiune 

şi refiexiune conştientă de „scopul săi: logic. Nu mai în-* 

„cape îndoială că “primele sunt cele mai vechi ; "cele dal doi 

lea sunt: productul ultim âl meditaţiunilor ştiinţifice. Aşst-fei : 

"Sau. clasificat bună-oară animalele, după 'elementul fizic? in. 

- care; trăesc,. în animale de aer, de apă şi de uscat. Dar s'a 

„găsit, în urma. unei: "analize. mai amănunțite, că- unele aniz. 

male, care trăeşe în apă, nai comun cu celezl-alte animate - 

- -aquaţice decit această: imprejurare” a mediului; din toate 

“cele-Palte punte de vedere mai principale se deosebesc. Aşa: - 

. balenele, deşi trăiesc. în apă; se. aseamănă.tocmai în cali- 
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tau esenţiăle— precum temperatura singelui,; modul 'de a'şi” 

„produce şi alapta puii—cu animale ca' pisica, leul, etc.; cari” 
trăese pe uscat; De asemenea, între animalele de „uscat, se: 
giisesc deosebiri aşa de mari, în cât punerea lor Intro sin-. 
gură clasă ş'a. văzut că este tot atât. de arbitrară ca' şi des-- 

“Bărţirea de ele a' unor animale ce trăesc în aer, ca liliacul, 

"care: se aseamăuă mal mult cu. quadrupedele, de cit cu pa-. : 
serile. .. 

În fine e un lucru „absolut cunoscut, că o  claşificaţiune;. 

ca să fie valabilă şi durabilă, trebue' să se'intemeeze pe ca:- 
„ lităţi esenţiale. adinc. sădite in natura lucrurilor de clasificat,. 
“aşa” că: prezenţa: saii absenţa acelor caractere să .deterniine- 

şi să'circumscrie, în 'mod: natural, clasele lucrărilor, grU-.. : 
- -pndu-le: după afinităţile lor intime. , Clăsificaţiunile astifi . 

-ciale dispar, lăsind loc celor, naturale. 
* Acelaş :principiu logic se respectă, sati trebue. cel : puţin. 

E 'să se respecte, în toate Imprejurările, cind avem „de făcut: 
o clasificaţiune. e | 

Cea'ceo:'e de observat, în prima linie, ca. o condiţie. aproape: 
de a sine înţeleasă, este că.. principiul de clasilicaţiune să: 

“fie clar,. hotorit: şi “consecuent. Ast-fel, cind anunţă cine-va: 

că 'va clasifica, bunioară, lucrurile din puntul de.vedare ali - 
“culorii lor,:'trebue să se ţină de -vorbă' şi să'le impartă îm . 

N atitea grupe cite culori deosebite se găsesc'la lucruri: Să. 
n'amestece, insă, în clasificaţiunea . lucrurilor” dupe: culoare,.. 
principiul clasificațiunei după; formă sati după mărime, şi să 

zică bunioară + lucrurile, din :puntul de:vedere al. culoarei!. 
„lor, se impart: in. rotunde, pătrate, etc. „sau in roşii, drept: 
unghiulare, ete. N „i: e RR 
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Să vedâni dacii aceste principii elementăre de clasifica—. 
țiune sunt respectate de gramaticii noştri, cind vor "a. clasi-. 
„fică :cuvintele după declinarea lor. Sa - 

* Cind.un gramatic Îţi anunţă că voeşte'a stabili Categoriile. 
"de 'cuvinte după felurile dominante . de declinare: a ilor, în- 
«to limbă, la ce trebue să te aştepţi? Natural, la siabilirea- 

- unor. grupări 'de cuvinte după felui lor de declinare. Ce va:: 
» "să zică: declinare ? «Va.să: zică schimbarea ce! primesc sub-. 

stântivele după număr. şi „după caz» (Manliu, Gramatica. TO-. 

-.
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mină pag. 24). lai esemplele din :gramatica D-lui Manliu, 

pentru căi este cea mai. răspindită în şcolile noastre .şi pen- 

tru că nu se .deosibeşte,. în cestiunea de .care xorbim, de, 

, marea. majoritate a gramaticilor noştri: | Pt 

_* Cind: dar, gramaticul intreprinde a clasifica cuvintele după . 

declinarea lor, trebue: să înţelegem neapărat, că el voeşte:a 

le clasifica pe baza felului de schimbare ce primesc, cuvintele 

* «după -nuimăr şi după cas. Cu toate acestea; surpriza inteligen- 

țel noastre este din cele mai izbitoare, cind vedem că gra- 

maticul. imparte cuvintele; nu după felul declinări lor, ci * 

după terminațiunea lor la nominativ singular nearticulat. El 

„găseşte,.. ast-fel, că vorbele din.limba rominească se im- 

part în trei. declinaţiuni,. dupe. terminarea: lor la nominativ: 

singular nearticulat. Aceasta seamănă su o clasiticaţinne care 

ar stabili: că: lucrările, din puntul de vedere al, formei lor, 

se împart în' trei categorii : galbene, roşii şi albastre. Unul 

-este principiul de clasificare anunţat. şi altul-este cel apli- 

cat în realitate; se anunţa “împărţirea cuvintelor. dupe decli- 

“naţinne,. adică: după “felul cum: se schimbă ele după nu- 

măr şi după caz, şi apoi se face: clasificaţiune după. ternii- 

narea, nominativuluj. "Şi ceea'ce este mai ciudat. şi . inlă- 

tură, ori-ce'jusţificare a acestei. procedări, este-că : Între ter- 

„minarea nominativului şi: felul. declinării. nu există o core- 

Jaţiune, naturală, ast-tel -că terminarea : nominativului, nu 

„poate servi ca semn al felului de declinare la substantive. 

:* Wa să zică, pentru a stabili declinaţiunile,: se ia ca bază, -* 

nui felul declinaţiunei;: ci o terminaţiune cazuală.: Se vedein 

cel puţin dacă, plecind dela acest punt de vedere, se păs- . 

trează principiul-în mod consecuent.. ! - e 

După cum spineam „mai sus, cind voeşte' cine-va: să îm-. 

partă. lucrurile după culoarea lor,trebue să stabilească ati- 

fea grupe sai categorii, cîte feluri de culori deosebite şe: 

„găsesc la ele; tot aşa' cind se împart cuvintele. după felul 

„ terminării lor Ja nominativ, va trebui să se facă atitea grupe 

Sau categorii de cucinte,.: cîte terminări deosebite se găsesc 

la acest: caz. In.loc de aceasta aflăm că: «declinarea l-a co-: 

printe toate substantivele terminate la singular în &; clte-va 

în ea şi prea puţine în « intonab». „Adică: drept vorbină, * 

"ăceste cite-ra în ea şi prea puține în 4 sunt toate cite oxistă »



-1n.eă şi ; aşa că formularea mai scurtă a ideei de mai sus 
ar fi: declinarea I'coprinde: toate substantivele terminăte la: 

„Singular în &, în ca şi: in d. Va să zică, se grupează, lă'un 
„lo“ mai mulie grupe de cuvinie, cari, după principiul clasi-., 
ficaţiunei, ar trebui să formeze grupe separate, căci" au ter- 
minări deosebite-la nominativ. Ce au'ele de comun Între 
ele, ca 'să fie puse la un loc, nu se vede. - e | 

“La declinarea II-a: se spune, .că. ea. coprinde tate sub- : 
stantivele şi adjectivele. terminate la: singular în u, fie acest 

„u întreg, ca în socru, acru etc., fie înjumătăţit-ea în boi; răă, 
ete., sau în o consunantă ca în prun etc. Di 

Va să zică; şi aci, se' pun la un loc, într'o singură, clasă, 
„cuvinte “cari, după principiul de. clasificaţiune anunţat, :fac 
parte din clase deosebite... 7 a .- 

„ Numai declinârea III-a, în această privinţă, e formată în.un 
“mod mai consecuent cu principiul, căci ea cuprinde toate cu- 
vintele şi numai cuvintele terminate. în e, după cum 'în clasifi- 
„carea animalelor după mediul de trai, în mod consecuent, ani- 
malele acuatice'coprind numai aniinalele cari trăesc în apă şi: 
toate animalele cari trăesc în apă. Insă, ca şi în-această clasiâ-., 

„caţiune artificială, unde găsirn balenele,.cari sunt mamifere, 
'alăturea cu- ştiuca şi cu crapul; tot aşa şi in declinarea I-a. 
găsim cuvinte cari nu se aseamănă declt în terminarea lor. la 

“nominativ şi . se deosebesc-toto coelo 'în telul lor. de decli=: 
naţiune. -. Sa au 

" “Cum se esplică această anomalie? | DR 
" Probabil, . trebue să se "găsească, un mijloc de a reduce 

„” terminaţiunile nominativale şi de „la declinaţiuneă I-a şi [l-a 
- la o. terminaţiune unică.. Se vede că în spiritul gramaticilor 
„ este ideia că în toate terminaţiunile nominativale. de .la .de- 
„clinaţiunea I-a e ceva comun, şi acel comun.-este ă. sau d. 
Intradevăr, chiar la cuvintele în ea şi în a se-poate găsi, - ce e drept, o formă, neintrebuinţată în &, anume: steală, -sacală, : de, unde stea, saca. Asemenea. şi la cuvintele. dela declinaţiunea Il-a nu e imposibil, căutină 
a găsi un fel de element comun, şi 
probabil, trebue să fie u în to 
tăţit sau scurt.. 

«+ Şi In adevăr, la gramaticii mai vechi, cari susțineau şi scri 

. 

cu microscopul, 2? 
aceșt element.. comun, 

ate formele lui, luhg,. înjumă= : 

au * 

. 
. .
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pe u'final, 'se poate chiar găsi de fâpt admisă şi formulată 

aceasti hipoteză; şi deci la: dinşii, cel puţin formal, găsim 

justificată: clasarea la 'un loc, după terminaţiunea nomina- 

tivului, 'a cuvintelor 'socruj boă şi prună. La aceia dintre 

ramatici insă; la cari nu se mai găseşte acest mod de scriere 
e 
2 

şi cari, 'prin urmare, scrii: “socru: şi prun, raţiunea clasifi- 

cării nu 'se' mai: vede. a | e 

Să admitem, dar,.că origină celor trei declinaţiuni în limba 

rominească după 'terminarea cuvintelor a' pornit din: consi- 

-deraţiune că.toate cuvintele limbii romineşti se sfirşesc sati cu 

- ă sau-cuu sau cu e. Cu restricţiunile, destul de Insem- 

nate. de alt-fel,:că in nici un caz nu se vede cum cuvintul, 

“sacă şi stea în forma lor vie, actuală, sar sfirşi cu ă, cind 

vedem. bine că ele se. stirşesc cu d şi cu ca, şi că numai 

into formă imaginară: neîntrebuinţată ele ar putea suna : 

sacală şi steală ; mai departe, apoi; cu restricţiune că ă fi- 

mal scurt 'e contraversat în existenţa lui, putem în sfirşit 

“recunoaşte că, ast-fel privită, clasificaţiunea 'tot se 'înteme- 

ează pe un principiu mai consecuent. Dar, dacă ne întrebăm. 

-şi căutăm raţiunea care a făcut pe gramaticii noştrii să stabi- 

Jească numai trei feluri de terminări nominativale, şi anume 

tocmai terminările ă, u şi e, găsim adevărata rădăcină a cauzei, 

care i-a indus în eroare şi i-a tăcut să, stabilească decli- 

naţiunile cuvintelor nu după felul schimbărei lor la număr 

şi cazuri, ci după terminarea nominativului. In L. latină se 

găseşte că cuvintele de declinaţiunea | se termină în a, cele 

“de deelinaţiunea a Il-a în us, etc. “(acus.: um.) cele de decli- 

“națiunea Ill-a în diterite sunete, avind de caracteristică ge- 

netivul în is acusativul em. Pe timpul cind preocupaţia ca- 

pitală a spiritului tutulor oamenilor noştri, fie de ştiinţă, 

fie politici, era a afirma şi a face să se cunoască: afinitatea 

fiinţei noastre romineşti, în totalitatea' sa, cu fiinţa intelec- 

tuală a Romanului, era natural ca şi gramaticii să caute a 

"compara şi a asemăna nu numai vocabulele L.: romineşti 

cu acelea ale L.. latineşti, dar şi legile schimbării lor." | 

In casul de faţă, analogia părea uşor de stabilit. 

După cum În L. latină este o declinaţiune a cuvintelor 

terminate în a, alta-a cuvintelor terminate în us, ete. (acus. 

um), tot aşa şi In L.. rominească este, saii trebuia să fie, o
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declinare a cuvintelor terminate în.&,. derivat in a altă "de: 

clinare a cuvintelor terminate în u derivat din us,'um,; şi 
în fine altă declinare a cuvintelor terminate.în e cari se asea- 
mănă cu cele ce ai genetivul în îs acusativul 6m. De. aci 
trei delinaţiuni. . ea E 

Dar spiritul gramaticilor, fermecat de această analogie.for- 
mală, a uitat să caute mai departe şi să cerceteze: dacă, şi 
la noi, cuvintele terminate-iîn ă.aii.între ele acelaş -fel.: de. 
declinare, după cum au .în latineşte toate cele terminate în 
a, fără deosebire de gen, spre.es.:. rosa,.rosae; poeta: poe- 
tae, etc. - - 

Au uitat, mai departe, să vadă dacă cuvintele grupate în 
declinaţiunea II-a şi a III-a se deosibesc şi între ele unele. 
de altele şi de cele de declinarea. I-a, în-felul'lor: de decli- 
naţiune, după-cum în latineşte se deosibeşte declinarea lui 
lupus de aceia a lui vulpis şi de. aceia a lui rosa. 

Necercetind acest. lucru, gramaticul romin, de:dorul.de a. 
face trei deelinaţiuni, coprinzind cuvinte terminate la nomi- 
nat cam aşa cum se termină în latineşte cuvintele dela cele 
trei declinaţiuni de la inceput, a pus la un loc în: declina- 
rea I-a, bunioară, cuvinte ca masă. şi tată, numail.: pentru 
că se termină tot în ă şi cu toate că. se deosibese în felul 
lor de declinaţiune ; căci tată, popă, paşă, ete. se declină 
mai de guabă, intocmai ca socru, prun, decit ca masă,;; stea 
etc. Iar'pe de altă parte,a pus în declinarea III cuvinte cari 
nu se aseamănă de loc între ele în felul lor de declinaţiune ; 
ci unele, se aseamănă cu cele. de declinarea l-a, altele cu 
cele de declinarea II-a, fără a avea pentru ele nimic: păr- 
ticular, care să le facă a merita să fie puse tn o clasă a 
parte. Aşa spre ex. cuvintul frate şi cuvintul cruce se asea- 
mănă doar în terminare, pentru :că se stirşesc. amindouă 
cu e; dar nu se aseamănă între ele deloc în declinare ; ci 
frate se aseamănă in declinare cu socru, prun, popă; iar 
cruce se aseamănă în declinare cu mamă, stea etc., Şi dacă 
ar Îi ca să se grupeze după felul lor de declinare, ar trebui 
să se pună la un loc: mamă, stea, cruce, cîmpie. ete. ; în alt 
oc socru, prum,: popă, frate etc. Dar atunci ce sar mat face 
cu analogia dintre latineşte şi romineşte ?:In L.. latinească, 
nu găsim la declinarea 1 cuvinte cari să se termine în «si  



9 

  

“în «e ; nică la declinarea Il-a nu giisim'cuținte cari să se'ter- . 

“mine în «us şi în is, e, ete. ; ci găsim la declinarăa I numai 

a, la Il-a mail. numal:uis, um, etc., toate cu acusativul um; 

. Şi prin urmare, 'dacă. la romineşte voin pune În declinarea I 

„cuvinte, cari să se sfirşească, şi în alt. sunet, afară de a, 

iar îi... declinarea II. cuvinte care: să :se sfirşească. şi în alt 

„sunet afară de 'u (chiar. cind acest u e mut şi nu: Saude), 

„atunci s'ar. strica simetria” asernănărilor. dintre declinaţiunile 

L. romine şi L. latine . . -- a e 

Să se. observe . concluziunile, ciudate la..cari . dă 'naştere 

“principiul clasificaţiei. după terminarea nominativului...Ace-, 

laş cuvint, avind absolut acelaş fel de. schimbiiri - după nu- 

-măr şi caz, de.oare ce.este tot el, va fi trecut cind în :0 de- 

-clinaţie,. cind în alta, pentru -simplu, motiv, că se'scrie un 

fel sati alt-fel cu o vocală -saii alta Ja sfirgit. Felul. declina- 

„-ţiunei se: moditică prin urmare cu felul ortografiei. Ast-fel,, 

bunioară, dacă cineva serie avuţiă (cu-ă) cuvintul este de 

-declinaţiunea 1; dacă: ăcelaşi cuvint, îl scrie cu e, avuţie, cu- 

simtul devine de declinarea III, cu toate că la genetiv. şi da- 

-ţiv face tot (unei) avuţii, şi intrun caz şi în altul. Şi ast-fel 

“se dă ocazie: gramaticilor a face şi grămădi observări ca cele 

următoare, zise de importanţă. Ca 

Obs. 1. Multe substântive şi adjective de declinarea ] ter- 

"minate altă dată în ia şi iă au schimbat pe ă în e şi trec. 

"ast-fel la declinarea: II-a ca: vie, soție, atuţie, priviqătoare, 

-echie, alburie etc. Me | a 

Obs. II.- Unel6 substantive sunt, după. terminaţiunea lor, 

aţti.de a Iil-a cit şi deal declinare, ca: şi soartă şi soarte. 

“ghindă şi ghinde (?) salcie şi. saleie ete. (Maniu, 0p.. citat. : 

Sau, mai departe, în alt loc: Unele substantive se ţin, 

“conform indoitei lor terminări, de declinarea II-a şi de aIll-a 

ca: berbec şi berbece, vultur şi vulture, flutur şi fluture . 

.arbor şi arbore, etc. SI ae SI 

Şi-cu toate acestea, cuvintele inşirate - aci -aii absolut a- 

-ceiaşi declinaţie şi sub o formă şi sub alta. Şi berbec şi ber- 

bece, ca şi vulturi ori vulture, etc. ati 'acelaşi mod de ase . 

schimba după caz, rămin de, o potrivă invariabile atit la sin- 

_gular celt şi la plural. Ele fac la.plural berbeci, vulturi. |
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-:Într”un singur loc pare a fi justă observaţia :că, -odată cu 
» Schimbarea terminaţiei, s'a schimbat şi declinaţia. . : : 

„+ "Citez: -vre-o-clte-va neologisme (d6 deci. 11) se ţin: şi' de 
„ -declinarea'l, ca: grupă -şi grup, partidă şi partido... - 

„. Aceasta e foarte adevărat : grupă e de o declinare şi grup. 
“de alta, asemenea fartidă e .de o.declinare, “partid de alta. . 
„Dar să observam 'un lucru, care e. foarte principal. | 

La “aceste substantive,: nu 'S'a.schimbat numai. terminația 
nominativului, ci sa 'schimbat şi: genul ;: ast-fel . grup, care 
era neutru, devenind grupă, a luat genul temenin ; asemenea 
„partid, devenind partidă. : Din taptul că: numai vorbele, . cari 
“Îşi schimbă genul 6 dată cu schimbarea terminaţiei,! îşi 
Schimbă şi declinaţiunea, pe: cind cele care.'şi schimbă nu- 
:mai terminația, fără a:'şi schimba genul, iși „păstrează de- * 
“clinaţia, reese clar că, 'cea ce stă în ;mai strinsă legătură 
„Cu felul. declinaţiunei, nu este. tocmai, ba chiar deloc, felul . 
-terminaţiunei nominativale, - ci mai mult genul substaniti-. 
Xului. Substantivele femenine au un singur fel de declinâţiune. 
Şi dacă latinii aveau dreptate să "Şi caracterizeze declinările. 

prin felul terminărilor dela nominativ singular,. pentru că 
„în adevăr.la ei exista o legătură strinsă intre aceste două 
"lucruri, n6i nu avem dreptul, conform spiritului limbei * 
„noastre, să afirmăm . şi să facem acelaşi lucru. Dar avem 
«mai degrabă dreptul, conform aceluiaş spirit şi naturei ade-! 
vărate â limbei rioastre, să condiţionăm felul declinărei de' 
genul. substantivului, ceea ce negreşit nu puteau face latinii. 

In- zadar, prin urmare, Sar mat afirma la noi În mod dog- . 
„„matic că : - «Declinarea subsiantivelor în L.! rominească a-. „-tirnă de la terminaţiunea lor, în nominatiul singular. (Op.: 
cit. pag. 24). a ca | 

Aceasta este absolut neadevărat, după cum am. mat arătat. mai sus şi după cum se poate vedea şi-din cuvintele. citate mai adineauri.. In adevăr, acelaşi. cuvint poate - avea două, terminări. deosebite, şi totuşi să se decline în acelaşi -mod, : precum berbec şi berbece;. şi . din contră, cuvinte -cu aceasi! . „1 terminare să se .decline în mod deosebit, precum : casă, şi . „popă, cruce şi. frate. . - | a 
„Deci principiul, după care se impart subst 

| 
antivele în 'de-. clinări in gramaticele noastre,-e greşit. DE



II 

: .: Urmind principiilor logice de clasificaţie ajungem la. alte 

rezultâte.. Să vedem. Adevărata: declinare -a substantivului. 

este aceea pe. care o avem. la substantivele nearticulate.. Cind, 

substantivul e articulat, declinarea lui. se găseşte făcindab- | 

". tracţiune tocmai” de acea a:articolului, care'"] determină. : 

Aşa 'fiind, ce ar trebui să căutăm, cînd! voim să elasificăm- . - 

substantivele: după felul “declinărit lor, sau” cind voim: Să. 

stabilim felurile! tipice. de declinări, la căâră se: supun 'sub-- 

'stantivele ? Nu chiar aceste forme tipice sati” schimbări . de; 

'difetite cazuri? De, sigur că da. Găsim  ast-fel că unele 

substantive nau” decti două forme, una pentru tot singularul-“ 

şi alta pentru tot . pluralul, păstrind pe fie-care din ele la. 

toate casurile. Mi Sa a 

+ Exemplu : Sinaulai. e Plural | 

N.G.D.Ac.V. Socru.. . N..G. D. Ac. V. Socri.. 

Altele, 'din contră, au lă singular două forme, una pentru 

N. Ac. V. şi altu pentru G. şi D., iar pentru întreg plu=-: 

râlul,; o formă, care de regulă se aseamănă cu cea dela G. D. 

Exemplu. Singular. Pe Plural, 

N AC Voc. (0) mamă - . N.. Ac. Voce. unele) . 

Gen, şi. Dat. (unei) rame , * Gen. şi Dat. unor) „Mame: 

Ar f deci naţural, ca cele cari variază după tipul întliu: 

să constituiască o declinare ; iar cele alte, o' alta deosibită. 

- Ar în total, deci, două feluri de declinaţii, din acest.: 

_punt de “vedere, In care 'ar intra negreşit cuvintele, in-- 

„“diferent de terminarea lor la: nominativ singular  nearticu-. - 

lat, inditerent de gen, indiferent de or-ce altă: consideraţie, - 

“afară de ' declinaţia lor Insăşi. Ast-iel, în prima declinaţie: 

“ “om pun6 substantive ca: codru, ban, lucru, scâun, frate. 

_“popă,.vlădică, ete. In a doua substantive va: mamă, ladă, - 

„cruce, marfă, pară, stea, zi, frînghie, cimpie etc. , a 

Prea puţine substantive masculine mai aii o formă la unul 

din casurile: dela sing., şi anume la casul vocativ, precum :. 

-- doamne] etc. 
i 

Sar mai putea.alcătui cel mult incă o grupă, compusă. . 

din cuvintele cari şi la singular şi la plural: au aceaşi formă, 

şi încă pentru toate casurile, precum nume.:. Dar acestea ar 

"merita mult mai logic să fie numite: nedeclinabile. | 

- “Acest principiu de clasificațiune, este cel natural. Toate. :



. care m'am adresat a. fost şi cel mai vechii, Radu 

„12 

„celesalte, precum “terminarea numai a nominativ ului singu- : 
„lar sau genul substantivelor, -sunt de o potrivă artificiale, 
“pentru-că sunt arbitrarii, nu eștrase din” insăşi natura lu- 
-erurilot, din caracterele lor esenţiale şi proprii.-, 

. Clasificarea: după gen încai ar.avea. cel -puţin, folosul de. a 
fi mai: simplă. Dar ea cade,.cind: se. observi CĂ. substanti- 
vele de genuri diferite au. acelaş fel de declinaţie, es. „codru 
şi. lucru, ban- -şi seaun. 
 Rezumind: putem zice. mai scurt: sunt: doă: declinări. In 

“prima intră şubstanltivele de gen femenin, în a doua cele mas- 
„culine şi neutre. Sunt! nedeclinabile, neutrele terminate: În 
-6,. şi femeninele terminate în. oare, cari ar arăta o profesi- 
„une, o slujbă,. sau atribuţii de femei, piecum.: „servitoare, 
“profesoare, învăţătoare, directoare etc: Acelaşi . cuvint, cind 
se ia ca; substantiv de lucru şi de. profesie femeiască, în- . 
trun caz variază, în: altul nu, spre ex. trecătoare-i, cind e 

„vorba de trecăiorile munţilor, şi O trecătoare, doă trecătoare, 
-cind e.vorba: de femeii. “In alt sens dectt de profesie feme- 

_ jască,; substantivele in oare variază : vinătoare, sărbătoare, etc. 
* 

* 

“ Ajungină la această conclusic, mi-am pus Intrebarea : Nu 
„cum-va reșultatul acestor cârcetări se găseşte deja. stabilit, 
“in vre-una din cărţile de gramatică mai vechi? De, aci ideia 
„-de a răsloi cit „mai multe scrieri, de gramatică. şi. de 'a 
-căuta în ce fel . se: tratează” în. ele cestiunea împărțirii de- 
-clinăţiunilor... Din studiu. logic, lucrarea cerea numai de-" 
“Cit. să. devină cercetare istorică; Am. luat din biblioteca * 
“Ministerului, care imi era la indemină,. toate „gramaticile” 
mai importante. Nu am omis. decit pe acelea; al căror 
-autori eraii cu totul necunocuţi. Negreşit, în ast-tel de 

"-condiţit. studiul mei istorie nu.e complect. Nu ar trebui 
-omisă nici o gramatică, fie nouă, fie veche, fie de autori. 
cunoscuţi sai necunoscuţi, fie ea aflătoare Intro bibliotecă 
sai alta. Dar şi cu atita, cit sa cercetat, numărul. autorilor. - 
e destul de mare. Şi n'am „regretat! escursia mea istorică. 
Doamne! ce de nuanţe, ce de sisteme! Alături do acestea, 
ce de imitații şi de repetiţii plicticoase!. 

Ork-cum,. munca mea a fost nu numai vecreativă ci și cli 
„se, poate de instructivă, Negreşit. că cel dinttiii gramatic, „la, 

Tempea. 
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II inşir. pe toţi „în ordinea:in care “mi-a venit în mină, 

notind, In fuga condeiului, reflexiunile'ce mi-a sugerat fie-care. 

„Radu Tempea; [Gramatica Roinînească,' 1797, Sibiu). 

“Radu: Tempea e clt se poate de espeditiv. . El. tranşează - 

dela inceput chestia, ca Alexandru Macedon, .tăind'o. a 

_Devlară. lămurit. şi hotărit.că: «în limba Rominească a--" 

plicără'sau declinaţii nu sunt :ca în cea latinească cinci, cir. 

“la Romini,:numele nu se apleacă, numai articolul sau pronu-- 

înenul; care; unindu-se ci numele, se apleacă: după urmă 

toarele chipuri» ete. (pag, 21). Şi, ca să fie cunsecuent, face: 

„ce face ca să pară că nu numai substantivale masculine ci 

: si cele femenine, sunt nevariabile după cas, alt la singular: " 

"clt şi la plural, şi că prin urmate. la toate nu se: declină 

decit” articolul. Din causa ăceasta. ajunge să „dea pentru. 

_ femenin fel de fel de articole, unele chiar, bizare, nu numai!" 

' inexate.. Aşa spre ex., articolul cuvintulului stea este oa, cure 

se declină; genet. şi: dat. lei, prin urmare stelei. Ca să păs-.- 

treze feineninul invariabil la sing.,  poceste, declinarea arti-: 

colului, puntnd în articol. sunete sau. litere cari aparţin ră- 

dăcinei sau substantivului, şi vice-versa. S. e. foare, articulat -.- 

floar-aa, unde. e. din. 'ea. face. parte din rădăcina substanti-: 

“ului. D'aci declinaţiunea : . gen. şi dat. floare. 

Cum ar fi. esplicat el forma acestei flori ?.,. SR 

" In.alte locuri, trece dela articol o parte la rădăcina sub-. |. 

stantivului: . es.. N. muere-a, Gen., şi Dat mucre-i.: ELnu 

'stie că forma permanentă “a articolului femenin la.-gen. 

„şi dat. este e%, că prin urmare în-muerei, avem. mucri-ei!. . 

în- care i final din mucri, terminarea. substantivului, la. 

genet, şi dat. nearticolat, şi e din ei Sa. contras în e: de. 

unde muerei.. Tot aşa în floarei, care se mai zice şi | 

florii. în floarei avem flori-ci, florei=flaorei, pentru că o ac-: 

centuantajunge, in urma contragerei lui i în e, în faţa lule,.: 

deci iea sunetul oa; în cazul cind. e se contrage în îi, ca în 

lăzi-et=—lăzii, avem florii.. Dar să lăsăm la o paarte aceste. : 

erori justiticabile pentru primul nostru gramatic. Tutule că: - 

“el nu recunoaşte: declinări la- substantivele ]. Romine, şi 

deci, prin această eroare, evită pe cea altă: d'a:faceo elasifi-. * 

. 

. 

“are greşită -a cuvintelor după declinarea lor.: 

- De alt-fel, cea ce arată că 'Tempea se afla pe calea da... 

.



sis adevărul şi s6. apropiase: de el, e faptul: că el pune la 
un.loc declinarea substantivelor masculine şi de alta pe acea a 
„substantivelor femenine ; dar nu. „vorbeşte de cele neutre, şi, 
"cea. ce e' mai principal, nu obseriă în ce constă adevărata, de- 
'-osebire între declinaţia substantivelor masculine şi femenine, 

„Aceasta, de alt-tel, pentru' simplul cuvint că nu âdmit6 
" declinaţia. substantivelor ca atari şi se uită n numai la articol 
(pa 85 | 
8. i. 0: Maxim ; “(Elemente de. Gramatica Romină,. a 2-a. ediție, 

„Bucureşti 1874). . . 
„Maxi e şi. mai tranşant decit Tempea. Nică. după el: Sub- 

stantivele nat declinare. Substantivele, neavând casuri, mau . 
. prin urmare nici declinare. „Cu toăte acestea, unite cu de- . 

terminativele, se poate zice că sint de : casul ce se arată: prin 
„“terminările * determinativelor cu cari se declină împreună. 
(pag. 34) (1. îi 

Negreşit, acesta fiind un neadevăr, Maxira trebuia, ca şi” 
* “Tempea, să forţeze lucrurile, ca să le potrivească cu teoria: 

:sa. Forţarea lui Maxim e mai păgubitoare decit a lui: Tem= 
ea. „Acesta cel puţin păstra în total forma cuvintului, aşa 
“cum 'se găseşte în:limbă ;: greşea în analisa lui, da din torma 
întreagă casuală cind articolului mai mult, luind dela sub- 
'stantinv, cind substantivului mai mult, lună dela - articol ; 

;-dai în total, substantivul” cu articolul forma un .cuvint cu 
înfăţişarea obişnuită; şi vie, cum se găseşte în graiul con- 

„cret. Maxim, mai învăţat, ştiind pină. unde 'se intinde sub-. 
-stantivul, ştiind "cum se declină articolul, dar: ne admiţind: 
.declinarea substantivelof, poceşte substantivul in formele lut - 
-casuale proprii, silindu'”] să. menţină aceaşi formă ca la.-: 
“Nominativ in toate casurile, chiar 'cind substantivul e. fe- 
“menin şi .variază la Genetiv şi Dativ. 

lată exemplul. dat de -Maxim pentru a iînvedera că sub 
"-stantivele în:l. Romină nu se declină.. Il citez. aci, | negreşil 
CU, ortogralia proprie: a autorului. . 

Mascuiin a 
Singular - Plural: 

"N. Ac. acestu popa ( ) aceşti pop-i 
„G. Dat. acestui pop-a . . acestor popă 
V. (0) popa. . (O popii o... 

(1) In citaţii n'am pastrat ortografia autorului citat, 
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Da „Femenin, e i it 
Singular. ui Plural - | 

„Ac. această cas-a .. a “aceste: 'cas-e | 
G. Dat. acestei cas-a , „.. acestor. cas-e . 

"V.cas-a. | Aai “case. “ 

De: unde. se. vede mai de grabi că Maxim” 'silueşte spiri-: 

tul limbei romine, decit că. substantivele ' în ].-Romină nu” 

aul declinare propric., Voind să-si susţină: teoria cu exemple” 

scrie: această. casă şi acestei casă. „Dar tocmai” la Genetiv şi 

„ Dativ variază substantivele - femenine. 

De aceia relevăm aci. eroarea, căci . în adevir, dacă nici 

femeninele nu S'ar schimba după cas,la singular, ar fi şi mal: 

| simplă cestia cu declinarile substantivelor în 1. noastră ;ar fi: 

destul a zice că toate subst. nu variază declt „după număr. 

Dar acesta e adevărat numai despre cele masculine şi ete- 

rogene. Şi Maxim se află deci în eroare, nu în eroarea unei, 

clasiticări ineşacte a deolinaţiilor, ci în aceia, a tăgăduirii, 

ori-cărei declinaţii. 

3. Ştefan Neagoe. Gramatica iimbei Române pintru clasele E 

_-gimnasiale ed. II, Bucuresti 1878. 

Neagoe imi dă dreptate în suposiţia mea că gramaticii ati 

„trebuit o.dată să reducă toate terminaţiunile substantivelor 

-. dela Nominat. singular la trei, pentru a "le putea impărți 

„în treă declinări. 
EI zice curat: Fiind că substantivele după -terminaţiune 

„. se: divid.in 3 clase, distingern „dar în d romină trei „Specii 

- de declinaţiuni : Da | : . 

 Poolinaţiunoa I in. a. 
o» SI E 

». IL” » e. (Pag. 11) | 

Ce e drept; el: admite şi. declinare. nearticulată, dar nu dă 

absolut nici-o rațiune pentru ce substantivele în ă fac parte. 

toate din :0 „declinaţiune, cele. în: u din alta şi cele în e din. 

a treia. Nu mai repet aci critica sistemului. 

„Constat încă un gramatic care impăriişoște ș ast-fe] de dia: 

sificare după terminaţii: 

e
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4, Gramatica Romină. Partea: etiniblogică pentru usul clasci' 

“all şi a III primare de Basiliu Stilescu: Ediţia A NI, 

Bucureşti 1880. 

Dau 'peste'g gramatica lui Stilescu. Acest autor, ca şi Maxim, 

nu recunoaşte declinaţii la substantive. Dar casul lui Sti-- 

'lescu e interesant.din alt punet de vedere. El greşeşte în. 

teorie; dar nu: în practică. EL rămine în 'aesăcord cu el în- 

suşi. Nu caută, ca Maxim or “Tempea, s să, forţeze lucrurile: 

ca să le armonizeze cu dogma sa; „de acea el una zice şi 

alta face. » 

«Substantivele, ne-avind cazuri, zice el, ar: căuta să nu. 

aibă nică dedlinaţiuni, cu toate acestea, unite cu 'determi-. 

nativele seu articolele, se potzice de acelaşi cas 'ce se arată 

prin terminaţiunile determinativelor sau articolelor, cu. cari! 

se pot  declina; impreună, ş. e. Dă de exemplu pe masă, 

'si, ” declină : 

Singular 

„Ac. 'accastă, measă (ort tografiia autorului). 

E D. acestei mese. 
Şi cu toate acestea nu obşervă deosebirea, de şi declinase; 

cu un moment mai înainte: 

. „Singular, 
„Ac. “acestă tată. 

$ “Dat. acestui tată. 

5, Manual de gramatică Românească pentr u usul şeoalaloi 

priniare de C. S. Stoicescu, ediţia “III, Bucureşti 1892. 

„i 

Autorul nu admite declinaţia nearticulată. «Substantivele: 

numai când sunt unite cu articol se pot declina, de şi ele. - 

în fond şi atunci. rămin neschimbate.» 

Inexuct, de oare-ce femeninele se schimbă la! genetiv. şi 

dativ. Dar în fine, în chestia declinaţiunilor:, chiar din această. 

causă, ca şi la Tempea şi Maxim; nu găsim impărţirea cu- 

vintelor pe terminaţii: | 
6. Aceeaşi părere în elemente de Gramatica Romină, ela= 

borată de o asociaţiune de învăţători .din capitală, editată de. 
„IL. „ Alesie, şi M.. C. Florenţii, Bucureşti 1882 (pas 71). 

i > e . | 

ge " . . 

“x dac pri 
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7. in' Manual de Gramatica limbei române! - 

pentru gimnasii. şi licee, ediţia III Bucureşti 1884 ded. H. 

Strajan, găsim iar cele trei declinaţiuni, după terminarea la 

nominativ (p. 127). i E 

Interesante sunt şi la d-lui desvoltările! şi observaţiunile la 

fie-care 'declinaţiune.. Ca şi la d. Mandiu, şi cum: cra natural, 

dindu-se sistemul, se. găsesc notate multe escepţii şi ano- 

malii.. Tot ce.nu se potriveşte cu principiul clasificării, răi 

ales, e' anomalie. Fenomene, cari fac parte din altă regulă, 

“sunt privite ca escepţii, pentru că 'sunt silite a incăpea, şi 

nu pot încăpea, în limitele.unei reguli străine de natura 'lor. 

Ast-fel, toate masculiriele în & ar îi avind o declinare anor- 

nială (p. 139), fiind că nu se declină tot ca masă şi alte sub- 

stantive din declinarea I-iii, unde sunt silite şi ele să figu- 

. reze, pe cind după felul schimbărilor lor, ele fac parte în 

realitate din altă declinere. Felul schimbărilor lor e trecut în 

uria din multele note dela 'declinarea I-iii (pag. 141, nota 4.) 

"Si aici mai observăm deducţia naturală, care în fond e o 

reducere la absurd a sistemului, că unele substantive fac în 

acelag timp parte din mai multe declinaţiuni, iar altele aii 

ivecut, cu timpul dela o declinare, la âlta. Din categoria în- 

"taia face parte soartă (D). şi soarte (111), saleiă (1) şi șaleie 

(UD) etc.; asemenea. arbor (Il) şi arbore (111), strugur (II) şi 

strugure (II), etc. Din a 2-a categorie, tot cele cunoscute, 

anume: avuție, cind se scrie cuă (avuţiă) era de declinarea 

l-iu ; de cind se. scrie cu, e, (avuţie) e de a TIl-a. . 

Ce este interesant şi nostim în acelaş "timp, e că aceste 

_casuri de cuvinte figurind în două declinaţii de o. dată sau 

„irocind dela una la alta, e ilustrat cu exemple din 1. latină, 

-cu câre se caută numai decit o asemănare în ăceastă privinţă. 

“materia, ae, ae, am, ete. Cind e de a V tace: 

«Aueastă analogie se află, zice D-l Strajan, şi în 1. la- 

tină, unde multe nume în ia au trecut dela declinarea | 

la V, mutind pe a în es, d. es: materia, blanditia, barba- 

pia, luzuria, molitia şi materias, blandities, luzuries, molities, 

după | şi a V tot deo dati» (p. 142) Dar nu se observă, că ce 

lo face pe aceste; subst. să figureze şi. din. I.şi 'V . declinare 

nu e numai terminarea lor. la nominativ, ci intregul lor fel 

de schimbări casuale. Cind materia e de declinarea 1 face 
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6m etc. Toi aşa e cu cuvintele: noastre cari:se zice că fac 
parte din două declinaţii? Se declină în feluri. deosebite? 
Deloc. D. es. Avuție, unei avutii; acuţiă, unci acuţii. etc. 

Berbec, unui berbec, berbecl;: berbece, -unui berbece, berbeci. 

Unde e deosebirea? De ce dar să facă parte din două, decli- 
naţii? Numai pentru că are la numinativ singular. două fe- 
luri de terminaţiuni? Dar atunci cette declinaţiuni. ar fi tre- 
buit să alcătuiască latinii din a a III declinaţie a lor, unde 
cuvintele au lu nominativ singular atitea felurite terminaţii, 

cu toate că la cele alte, casuri se aseamănă ? lată unde duce 
un principiu greşit. 

"Cea ce mai găsim'la D-] Strajan, e comparaţia esplicităi 
dintre formele romineşti cu cele latinești. Cea ce. formulasem 
numai ca, hipoteză, se adevereşte şi în astă privinţă. prin” 
esemple concrete. Aşa: «Nota. Declin. | romină „seamănă 
cu cea latină, în care incă se află a e.scris cu ae -atlt în 
singular clt şi în plural». (p. 140). Dar nu se spune că in 
latineşte toate cuvintele în a de declinarea I fără deosebire de 
gen se 'declină la fel: poeta, poetae etc.; pe cind la noi, .nu 
e aşa. 

Mai departe: «Nota. Declinarea II rominească seamănă 
mult cu cea latinească, cum se poate vedea din! alăturarea 
lor» (p. 145). In ce s'o fi asemiănind, bunioară doiminus cu 
domn? Doar la Nom. plur. unde găsim i. Dar scaun cu scam- 
num ? În nici un cas. - 
"Dar declinarea III? «Nota. Aceastit declinaţiune corăs- 

punde celor : latineşti a III şi a IV. Nominativul numelor 
noastre pare derivat, sau cel puțin seamănă mai .bine cu 
ablaticul latin, d. es. lat. mente, dente, valle, pisce, pane, lacte 
ete». (p. 148). Asttel, cind nu să.găseşte analogie cu nomi- 
nativul, ca la declin. 1 şi a II, se caută numai decit un cas, 
aci ablativul, care să aibă o terminare asemenea cu nomi- 
nativul nostru, şi daci se stabileşte analogia şi se: crede că 
declinaţia III. rominească! "corăspunde celor latineşti III şi 
V. In ce? 

. 

8. Gramatica limbei române de /oan Nădejde, Iaşi 1854. 
Mar nu pomeneşte de declinaţii ; cel puţin cuvintul acesta 

este „Ma, „Pretutindeni inlocuit cu'cuvintul clasă. Clasele sub-. 
și pa 

y 

pai
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stantivelor, în 'loc de declinarea substantivelor,.clasa I, înloc - 

de declinarea I. Intrun singur loc găsesc «declinarea cu | 

două casuri în vechia limbă romină.» (p. 90) Cu toate aceste, 

sub titlul de clasă tratează in fond de declinări. Şi aici gă- 

sim sistemul impărţirii în trei declinaţiuni saii clase «după 

sunetul: dela urmă, adică după finală.» Şi anume, formu- 

larea divisiunii, fiind precisă, o citez: «Clasa întlia coprinde 

pe cele cari a-şi acuma o. formă, cu ă, la singurit, sau şi 

pe cele ce au perdut pe & dar nau trecut din âceastă pri- 

cină. la alte clase. Clasa a doa cuprinde substantive cari sunt 

ori măcar au fost în u la singurit. Clasa a treia coprinde 

pe cele în'e> (p. 77). Declinaţia ne-abticulată se cunoaşte des- 

tul de bine, ba chiar numai de ea este vorba. Cu toate a- 

costea, ca În Sistemul deja cunoscut al 'clasificărei după 

terminaţii; se” pun în aceeaşi clasă mamă-mamc, cu popă inva- 

“ viabil la sing. Variația casuală a substantivului femenin În ă 

„e ast-fel esprimată. «Cele în «d au. incă o formă în e, în , 

or una în e şiunaîn î» (p. 77). Despre masculinele in & ob- 

sorvă Insă: «Dintre substantivele bărbăteşti de li clasa a- 

coasta cole în ică şi ită desmerdăţoare şi ai torma e. Papa, 

popă, vlădică etc. au şi torma cu €, adică se potrivesc de tot 

cu cele femeeşti (p. 18.) : | a 

De ncadmis. Numai in forma articulată se găseşte popei= 

pop-ci; aci e face parte din articol. In colo nicăieri'; şi de 

altminteri nici nu e vorba de declinaţia substantivelor, ca 

__atari, de cât în tormă ne-articulată. Dacă popă ete. ar primi 

"e la genetiv şi dat., şi sar potrivi de tot cu cele /emeeşti, 

atunci în adevăr ar merita să stea cu ele tot într'o clasă. 

Dar vorbă e că nu se potrivesc : nu se zice unui pope, ci 

unui popă. a 

* Si în această gramatică găsim deducţiile greşite ale siste- 

mului combătut: substantive, cari, schimbindu-și finala, "şi-a 

schimbat şi clasa, adică declinaţia, cu toate că în ivealităte 

tot aşa se declină şi sub o formă şi .sub alta. Aa 

«Tot la clasa aceasta (a III) ati venit şi substantivele cari 

“ fuseseră In vechime în îă, de clasa întiia, şi apol ajunseră. 

la ie după prefacerea lui ă în e ba chiar.in e prin con- 

jragerea grupei ze-în: e: bucurie; vie, fie, trecătoare, lucră- 

oare oțe.» (p. 80), o e E
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9. H. Tiktin, Gramatica română, “partea 1, Etimologia... 
Iaşi 189. | 

lată.o “gramatică, de care ctt p': aci era să fiu e cu totul mul- 
țumit. Mă speriu şi eu cit sint de pretenţios, dacă nică grama- 
tica filologului. Tiktin nu mă satisface. Dar, pe de altă parte, - 
mă mir tot aşa de: mult cum a putut: să, mai găsească g &ra- 

ție înaintea d-luy Tiktin greşeli tradiţionale ca tripla. impitrțire 

a: cuvintelor. în: declinaţii. după terminare.. 
Ce e drept,. această. împărţire, D- Tiktin o pune, în notă, 

scrisă cu litere mici, mici de. tot, :ca şi cum ar voi să nu 

se mal bage de seamă. „După ce mai. Intliu scrio..cu litere 
mari, citibile: «$,102. Deelinaroa substantivelor se " rogulează 
parte după : gen;. parte. după. terminația. cazului drept singu-, 
lar» (p. 49),..şi. arată apoi cu litere şi mai, mari, cum. se 

împart: ele după, gen, adaugă : : 
Nota I. După terminaţie,, se. deosihesc. do. Obiceiu tot 3 

declinațiuni.şi anume: . . --: 
Deelinaţia 1. în & sau vocală intonată : casă, stea, decli- 

naţia Il. în u. sau consunantă: socru, ic, declinaţia III în.e | 
sau. d, vulpe, luni.». 

Cea ce surprinde | la distinsul filolog « e că a căutat să fie 
original in o clasificaţie neraţională. 
In adevăr, ce mai caută. să, schimbe rostul. acclinăret III 

introducind In ea pe :lingă. vorbele “în e şi pe cele în i? Par- 
că i-ar. da .vre-o importanţă. Dacă n'ar fi făcut aceasta, pu- 
nerea ci în:o notă invisibilă şi intercalarea vorbelor. «după 
obiceiu»,. aproape Par. fi descărcat de răspunderea unci gre- 
şeli. Dar, cind vrei să faci inovaţiuni parţiale.pe tema unei 

clasilicaţii greşite, Insemnează că-i aprobi şii: admiţi princi-. 

piul. E: adevărat că: D-l Tiktin nu șe mai ocupă de ea mai 
departe, .ca şi, cum amintirea ei m'ar îi de clto concesie, pe 

lăvămul tradiţiei gramaticale eronate ;—cu toate că D-l Tiktin 

in alte privinţe, d. es. în ortogralic, ..nu ţine de loc a face 
„transacţiuni -şi. se. ţine.riguros de 1 un principiu, În toate, de- 
“ducţiile lui. Şi: bine: face. 

“Toate. ca toate, e:: însă o greşeală, care mă „surprinde la 
D-l :Tiktin mai mult: decit. la 'or-care altul, 

O găsesc in Nota 2, tot dela pag, 94.». La. unele “sub-



2I. 

  

stantive: genul sau terminația“ ne fiind! stabilită; “ele, se pot . 

declina în. mai multe feluri, ca flutur şi'[luture ete.» Cum! se 

declină în două feluri: flutur şi 'flutere? Un fluture, unui 

fluture, doi fluturi, şi un [lutur, unit flutur; doi Fluturi. e 

Causa. acestet iilusit 6 găsesc 'în general în principiul tun- 

dament falş. al clasificaţiunei după terminaţie, 'darla D-1-7ile- 

tin, în special, şi-in altă imprejurâre. D-lui spune :» la 'unele -. : 

subtstantive genul sau! terminația: nefiind 'stabilită: ete». În 

adevăr, cind cuvintele, schimbindu-și terminația, şt schimbă - 

genul, atunci trec dela un fel. de declinaţie la altul. Şi aci 

ar fi vut foarte 'bine loc observaţia D-lui -Tiktin : «Aceasta 30 » 

observă mai ales la neologisme, ca partid“ şi partidă; grup * 

şi grupă, period şi perioadă» ; dar: nu şi la cuvintul, origine 

şi origină, pe care. Îl. mai adaugă. D-sa, pentru că sub-am- . 

belo. forme .el işi păstrează genul, deci şi: declinaţia'?. o origine; . 

unci origini, doă origini, şi: o origină; incă origini, doă origini.» 

Cu această : observaţie,.: intru ; în partea! bună, mai -vata- 

bilă, a gramaticei, D-lui Tiktin.:. împărțirea: deeclinaţiilor după 

en. i a
i CE 

“ Domnul 'Tiktin admite: atitea declinaţii. clte genuri se dis- 

ting de. ordinar Ja substantivele 'limbei noastre ; zic de ordi- 

nar, căci unii - gramatici susţin că În fond Sunt numai doă , 

„genuri : “masculin şi. femenin ș:eterogenul sau :arebigenul n'ar 

fi de::c!t însumarea: celor doă genuri : principale. Cuvin- 

tul. Zoran, e la. singular curat masculin: un lemn, ca un băr-" 

bat; la plural e:femenin:! doă lemne, ca doă femei. In. ca- 

zul acesta, Impărțirea substantivelor în atitea feluri de de- 

clinaţii, cite genuri sint, -ar cădea perlect: de 'acord, în fapt; 

„cu clasificaţia propusă în acest studiii. Diferinţa n-ar fi de-, 

cit în principiul logic al celor doă clasificaţii.. Dacă .se - ad- 

mite insă-cele trei genuri, se':vede îndată -clt e: de. inexact 

a împărţi substantivele: în atitea. declinații cite genuri - sunt." 

Să nu uităm, .că ceea-ce: căutăm ea. stabili grupe' de sub-. 

stantivo nu după gen, ci după declinații. i 

Să observăm apoi că substant.: femenine se dcclină intrun 

fc), iar :cele-alte toate In:alt-fel. Şi anume :: femeninele mai . 

ati la: singular.o.tormă le genet. şi dat.,: deosebită” de a No- 

minat., pe cind substantivele eterogene şi masculine păstrează ” 

- 

.
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ralul. forma hominativului plural. aa 
Deci, drept vorbind, n'avem trei feluri de declinaţii, ci numai 

„doă, după cele doă feluri deosebite de schimbări ce primese 
substantivele la casurile 'dela singular.. Cu această modili- 
care,: admit întocmai disposiţiunea pe declinaţii a cuvintelor - "Si paradigmele făcute de D-l Tiktin la pag. 49—62. 

M6 deosebesc deci de d-l Tiktin în fixarea numărului decli- - naţiunilor şi în principiul de clasiticaţiune al declinaţiunilor. 
„Dar mă apropiu În resultatul clasiticaţiei, pentru: că: impăr- 

„țirea pe genuri duce, din intimplare, la resultate mat apropiate 

. la tot singularul forma nominativului singular şi la tot 'plu- 

* do acelea ale. clasificaţiunei pe .flexiuni; 

, „10. 'Notiţe relative la Gramatica limbei romîne pentru gim- 
nasii şi licee culese de Dem... Pompiliu licenţiat şi: profet. 
sor la liceul Carol 1, Craiova, a:IIl ediţie, 1892. Pa »- Păstrează aceiaşi clasificaţie în trei declinaţiuni, după ter- " minaţia, nominativului, cu deosebirea că incurcă şi: mai mult "cestiuneă prin definiţia: contusă a declinărei. «Declinare se „numeşte schimbarea terminaţiunii: principale (2) Sail - schim- barea formei primitive, tn alte terminaţiuni: secundare - sau în alte forme derivate, după articol, gen, număr sau cas» (p. 12.) „Schimbarea după articol şi. mai ales “după :gen ? "Dacă 
crede 'cine-va că, nuimai atit nu se înţelege din: definiţie: şi 
tă e destul a se elimina această .parte pentru ase îndrepta "totul, *m'are. decit să citească, definiţia termenului. «forma primitivi» pentru a -se Încurca din noă, şi încă mai grozav." . * «Forma primitivă a substantivelor este: forma po care'o au, , „Cle: când arată curat numele diferitelor. persoane, fiinţe, :lu= cerură, calităţi sai acţiuni... Se 
„Ce 6 [i fost în 'capul:autorului, cină a scris, aceste rinduri, "nu pot, să-mi inchipui ; dar, de. sigur, ele n'au fost: In “stare ada. şeolarilor, cari invaţă .pe gramatica lui, o idee ela despre lucrurile definite. Da a ae 

“Altă particularitate a autorului e:că pune în. declinarea -I-cuvinte puse de alţi “de "regulă, ina [Ut după terminația . lor în e, precum: domnie, mătuse, şi toato.-in -ie şi: în ge, 
„. Pentru-ce? Iaca aşa... DR 

se. 

d. 

.. 

%* 
9 x,
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. Sfirşind de analisatiatttea gramatici,:am''remâs:o clipă pe -. 

- ginduri. Să: încheiii socotelile şi 'să trag conclusia, - sau să 

mai- caut încă'altele? Pe-cari ? Mă. gindii ; şi, spre: marea 
mea ruşine, m aduseiii abia atunci aminte: că trebuiă, în- 

tre cele dintiii, să consult gramatica fostului meu profesor - 

“Irimia Circa. Cum: o fi tratind el chestia aceasta ?. Odată cu 

numele lui Irimia Circă mi-a venit în minte: acela al lui 7i-.: 

moteiu Cipar. Cum de l-am uitat şi p-acest fruntaş al gra- 

măticei romine 7 
Imi esplic lucrul. Nam luat, în grabă; de o camdată, la. 

“îmceput, decit gramaticele aflătoare. în biblioteca Ministeru- 

lui. De alt-tel; intenţia mea la Inceput a fost să văd cum'e 

tratată chestia numai în cele mai respindite manuale de prin 

şcoalele noâstre. De aceea, prima carte. consultată 'a fost a. 

d-lui Manliu. Dar /'appetit vient' en mangeant. Și iată-mă, a- 

pGi virit'pînă. în git în gramatică de toată mina. şi din: dite- 

vite timpuri. o a: 

" — Odată în faţa'celor două gramaltici, se inţelege că aceea, 

la care m'am adresat mai. întii, a fost a ne-uitâtuluY. mei pro- 

lesor Circa, editată în 1878. i 

„ Nici “urmă. de împărţire a declinaţiilor la dinsul. A- 

-ceastă, prețioasă şeriere,.. care, În 146 pagine, conţine con- ” 

densate, clar şi concis formulate, atitea - juste observaţii 

asupra limbei romineşti, făcute de un spirit care iubia-a- 

pe 

-* dine -manitestările . fireşti ale naţiunii romine şi ştia tot o- 

dată sii "observe şi. să reducă, faptele -la legi ştiinţifice ; a: 

-  ceastă valoroasă lucrare didactică, atit de instructivă şi incă 

-demnă de studiat,—dacă se face abstracţiune, negreşit, de: or- 

tografia: sa, azi cu totul demodată, ca a: multor: gramatici 

vechi, de altminteri,'ca mai a tuturor, — arată esact şi pre- 

 cis Gum se declină substantivul, dar nu, tratează separat d6 

clasificarea . substantivelor după declinaţie. i 

Posiţiunea lui Circă esie cu desăvirşire originală, in 

mijlocul tuturor gramaticilor cercetate pină aci. EI nu tăgă- 

“ dueşte flesiunile casuale ale substantivului nearticulat, ca Tem- 

pea si Maxim, nu pune apoi. absolut nici-o "importanţă pe 

terminarea subst. la nomin., de oare-ce nu pomeneşte nici 

0 vorbă de dinsa, dar nu face mare cas nici de diferinţa flesi-. 

unilor casuăle ale substantivelor, şi nu se bazează pe ele, ca



  

. 
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' să faca O; Împărțire a subst. în difeviie clase. “Si cînd: stau 
şi mă "gindesc, mai că imi vine un monicnt să crez'că el are 

-* dreptate şi că se face pre a-mare sgomot pentru: nimic sati 

pentru prea puţin, lucru. cu clasiticate a. subst. în deecli: 
naţii. ni 
Iată cum expună ol in. puţine vorbe, - împitrţite in: elite: va” 

-“păragrate concise, toată, chestiunea, tratată „de palti în: atlica 

pagine. Merită a îi citat. De 
«$ 66. Flesiunea.: subst. n casuri și - numere: Se. cniăînă 

deelinaţiune. «i; .". mi 7 Aaaa 

_«$ 67. Subst.. feri, « cari termină, în ă, fac. plurs în. e; cari: 
„termină în e, fac pl: în.f. Asta'e-regula, la care.sunt inta: 

tit: multe. excepţiuni, că: multe: fem.. cari. termină. În- ă (toate 
„cele în iă sau iiă şi mal toate cari: înaintea .terminaţiunii au 
9) consună strivită sau de “acelea cari se strivesc lă plu- 
ral ; s: e. uşă,: slugă, nucă, pu'că, pungă, ete.).tac pl. nâuă 
bine în £ şi că „clte-va' fac plr. în uri; s. e. „ cărnurl, măr 
furi, treburi, cerdeţuri,. ierburi, ete; i e. : DIE - 
„« 8: 68.. Subst. ambigene cari. termină. în e. rămtn. neschim= 

„bate la pl. s. e, zume, esame (1), etc. ,;. cele în:u. (2), „face 
plur.: în' e, foarte: multe îniuri, care pare a fi, o: formă. plu- 
rală. particulară: substanticelor. ambigene. .De observat esto - 
că nici un subst.: neutru nuțermină.:la sing, în ă. 
„« $ 69. -Subst.: mase. variază. mai puţin. după casuri. de cti 

cele femen. Cele. în; u, sunt în: maioritate asemenea invaria- 
"bile. Puţine în u, modifică pe.u la. cocutiv, liicindu-l e. La 
„pl..sunt toate subst. incariabile, adică i rămir, in forma nomai- 

i 
natioului pl. o E e 
„« $-70. Declinaţiunea” numelâr: noastre (subst. şi: i- adieăt. 
În. cazuri. se face mai.mult': în: articolul: „definitor (dacă sunt . 

_ însoţite de acesta). Mai mult numai articolul este afectat de | 
llesiuno în casuri , după-cum: vom. vedea în paradigme. > A 
39—41), pai i. . 
"Şi apoi urmează. paradigmele.. Nu-i -L: aşa că-e: "foai le sim- 
plu ? Se reduce plină aci. totul la formarea pluralulut. -ŞI dacă, - 
se mai. adaugă modul de -y variaţiune al subst. 

; 

femen:. la sing. 

(1) Forma usitata fiind însă esamen, acest cuvînt face pl. în e, 'esamicne. 
“ (2) u lung ca în lucru sau: “scurt, "după . ortoizrafia autorulut şi a „celor 
mai 1 mulţi, din. timpul său... e zii , 

  
.
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— singurele care „variază la sing. — iată toată cestiunea elu- 

cidată -în citeva rinduri, de o.simplitate clasică. Iată: şi acel 

adaus în notă la pag. 42.  -" e | 

« Nota 3. Diterinţa Intre declinaţiunea subst. masc. în & 

şi subst. fem. în gen. dat. sing. este, că astea primesc tot- 

dauna „forma pluralului, pe cind cele 'masc. rămin nemodi- 

ficate. Se zice aste mume, dară ăstui tată.» | 

Scurt ţi coprinzător; trebue. făcut doară observaţia res- 

tricțivă că nu toate fem. iai în gen. dat. forma plur., şi a- 

- nume nu cele cu pl. înv. - . 

„In“ nici-o carte de gramațică n'am găsit tratată mai sim- 

„plu, mai sobru şi: mai just: declinarea subst. ca în opera 

“ui -Cireă. Redusă ast-fel chestiunea la “proporţiile. ei natu- 

rale şi văzută prin transparenţa stilului şi formelor de gin- 

dire aşa de lirhpezi ale“eminentului gramatic romin, se nasce 

“intrebarea; dacă mai e nevoie de o clasificare a declinaţii- 

lor saii dacă nu cum-va se resumeasă toată fiexiunea subst. 

Ja formarea. plur., cu observaţia că în marea maioritate a 

casurilor, fem. au la gen. şi dat.: sing. forma plur., pe cind 

nasc: şi eterog. sint invariabile la sing. ca şi'la plur. 

Nu .cum-va toată. osteneala mea, da găsi. o clasificare, a. 

declinaţiilor, mai bună de celt cele actuale, o fi zadarnică, o- 

fi o alergare după o fantasmă? Poate că da. Cel puţin cu 

acest: sentiment.ies din lectura paginelor lui Circă. 

> 

. 

Un moment de reculegere însă redă, curajul şi convinge- 

rea că intreprinderea tot nu e absolut “tară temeiul : raţio- 

*nal. Cred. că.nici veneratul meu profesor, dacă ăr fi fost.. 

Intrebat asupra chestiunii, n-ar fi respins de tot necesitatea. 

- sivutilițatea unei clasificări a subst. după declinaţiune. Dacă. 

o divisiune prea amănunțită a lucrurilor încurcă spiritul, 

0 divisiune şi o clasificaţiune simplă, basată pe princi- 

pil-clare şi consecuente, aduce ordine în spirit, ajută la pri- 

ceperea, la cuprinderea şi la păstrarea fenomenelor şi ideilor. 

- 'La ce ar strica să se ştie şi să se spună bunioară, Că,. 

în privinţa declinaţiunii, subst. se impart în 'doă clase:. 

una. coprinzind toate subst. cari schimbă la gen. şi dat.. 

+ forma.nominativului, şi alta care n-o schimbi. Se va adăuga 

că -atit unele cit şi altele nu varjază la plural ; şi că mai e- 

sisiă încă şi subst. absolul invariabile, cari păstrează forma- 

. -s 
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nom. sing. şi pentru nom, pl., Se va nota apoi că în clasa intlia intră toate subst, fem., în a doa toate cele mas. şi eteroz.; iar în clasa incariabilelor intuă ncutrele in'e şi clte- va fem. in oere. Pa Ă 
Această Împărțire nu poate de clt să ajute memoyarea ŞI Stăplnirea materialului de fapte. 

12. Să.vedem acum'ce zice şi Tirhoteiu Cipariu, canonic mitropolitan etc., în a sa Gramatica limbei romane, Buc., 1370 (cu spesele Societăţii Academice lRomâne). - Ecrica! Am sfirşit tocmai cu ce trebuia să Incep. Şi D-l Manliu şi toţi representanţii triplei impărţiri după finala n6- minativuluj ar fi tost lăsaţi In pace, dacă dela început miaş fi adresat eruditului canonic, mitropoliţan, Timoteiu Cipar. EL este isvorul' clasic a] greşite clasificaţiuni curente. A -mai critica savanta şi cam pedanta lui carte de gramatică, ar fi insă a repeta tot ce am zis în parte- despre fie-care din au- torii cari au adoptat punctul lui de vedere. - 
* . 

Astfel, c relevare a cestiunii e această în sub-comisiune 
matică presintate la cOncurs spre a fi aprobate ca scrieri didactice pentru învățămîntul primar. Sub-comisiunea a: ad- mis puntul: de vedere al clasificaţiei bipartite .basată pe .na- tura flecsiunilor casuale, Comisiunea plenară “asemenea a recunoscut temeiul conclusiunilor” din raportul sub-comi- siunii. Autorii, cari au reuşit la concurs, au introdus prin 
urmare în manualele lor. 
Maniiu pentru cl. III primar dicare a modificărilor ce a trebuit să q său, in această privinţă, spre a-l pune de acord! cu dorin- 
țele comisiunii. Am cuvinte să cred că aflt a-l Manliu : cit 
şi celalt concurent ieşit la concurs, d-] Speranţă,- au adop- ” tat noua clasificaţiune din convingere, - - Discuţiile, ce am avuţ in,urmă şi cu d- acestei cestiuni, ne-a pus de acord asupra principiului. La 0 -nouă ediţie a gramaticei sale probabi] Se va admite îni- 
părțirea substantivelor după flesiuni e după gen. Se poate dar spera că, treptat, clașificaţia -Ştiinţi- 
fică va alunga din căr ile-ztle:+ramatică pe cea artificială, 
învechită, e ALICE A Căvănescul.. ” 

ra necesară. Am fiăcuţ 

ca manuscriptului 

l Tiktin asupra 
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a pentru cercetarea cărţilor de. gra- 

noua clasificați. Manualul. d-lui | ă conţine, în prefaţă, o in-


