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PREFAȚA DE LA EDIȚIA: 

" Gramatica de faţă este luerată după o metodă 
nouă, resultatul cercetărilor filologice moderne. 
care datâză mai ales cam de pe la începutul 
vecului nostru. La 1819 Iacob Grimm publică: 
întăi (Gramatica limbii germane, care deschise o 
cale cu totul nouă pentru învaţarea gramaticii 
în deobștie. Mai târdiii, în 1835, Franz Bopp pu- 
blică Gramatica comparativă a limbilor de viţă 
arică, adică: sanscrită, zendică, grecâscă, latină, 
lituană, slavică veche, gotică și germană. In 1551 
George Cuitius, atunci profesur în Praga, tipări 
Gramatica Grecescă, lucrată după acâstă me- 
todă. Cu tâte greutățile ce întimpină la înce- 
put, ea fu în curând recunoscută ca cea mai în- 
demănatică pentru învățarea. raţionată a limbii 
grecesci și astădi este primită în tâtă Germania 
şi Austria, tradusă mai în tâte limbile şi pusă - 
pretutindene în mânile copiilor. D. Bnrlă a pre- 

“luerat-o şi -tipărit-o şi în limba română. 
Incerearea pe deplin isbutită a lui Curtius, 

dădu filologilor germani ideea de a aplică acâstă 
metodă și la limba latină. Se publicară “deei mai 
multe gramatici latine pe acâstă basă și se în- 
troduserăi în şcoli. Dintre aceste cele mai bune 
sunt fâră îndoială : acea a lui Lattmann şi Miiller 
(tipărită în Goettinga în 1872), pentru simplici- 
tatea şi îndemănarea ei. şi, acea a lui -Sehmitt- 
Blank (tipărită în Mannheim, în 1870), pentru 
explicarea şi deducerea raţionată a formelor limbii. 
Cu aceste m'am slujit mai cu samă în prelu- 
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crarea Gramaticii de faţă, făra însă a nesocoti 
și pe altele, lucrate după aceeași metodă, pre- 
cun şi Gramatica lui Madvig, care pâte fi .pri- 
vită ca o combră a limbii latine (1). 

După Metoda veche, Gramatica eră numai uu 
mijloc spre a putea ajunge la citirea scriitori- 
lor şi la scrierea limbii latine. De la memorie: 
singură se cerea totul. Formele limbii se inva- 
țau numai pe din afară mecanicesce, făra a fi 
cât de puţin supuse judecății. Limba nu avea 
legi nestrărhutate după care sa format, ci eră 
numai un vfeet al întâmplării şi al bunului plac 
al vremilor şi al împrejurărilor. 

-Nu e însă tot astfel și cu metoda nouă, care 
e o metodă istorică comparativă. Ea urmăresce 
pas cu pas desvălirea formelor şi u cuvintelor 
îu lăuntrul limbii, o compară cu limbile ce se 
țin de aceeași familie şi ni dă în acest chip legi 
statornice după care s'au întocmit limba, şi în 
deosebi formele cuvintelor. | 

Nepreșit şi metoda, istorică comparativă are a- 
celaș scop de cipitenie ca şi cea mecanică Ea 
însă păşesce pe o cale raţionată, arată şcolarului 
legile ce predomnesc la nascerea formelor, și prin 
acesta, înlesnesce întipărirea lor în minte. Faţă 
dar cu metoda veche ea are nemărginitul folos 
că nu numai oţelesce și eserciteză aducerea-aminte 
a copilului, ci-l deprinde de timpuriu a și jude- 

“că, și lucrul înţeles odată cu judecată_ se ţine 
minte cn mult mai uşor. - 
„Nevoea unei ăsemine Gramatici în limba n6s-: 

(1). Catră aceste voiu adăogi Gramatica Latină de Alois Vani 
cek, tipărită în Leipzig, în 1873, şicare mi-a sarvit pentru 
dre care simplificări iu ediţia a Il-a.
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tră eră cu.atât mai simțită, cu cât metoda nouă, 
fiind deja primită pentru limba grecâscă, :copi- 
lul eră silit a se deprinde cu două: metâde deo- 
sebite pentru învățarea a două limbi- surori, 
fârte potrivite. în .desvălirea formelor lor. gra- 
maticale. Cu cât va fi de acum mai lesnicios, 
când copilul, întrodus deja în noua metodă prin. 
câți-va ani de limbă latină, va începe limba gre- 
cescă, unde va găsi tot aceleaşi legi, tot acelaş 
mecanism lăuntrie ! Bl nu -va într dar pe o nouă 

“cale, ci va urmă numai calea deja cunoscută lui. 
O altă dovadă despre neaparata nevoe a a- 

cestei cărţi: este că noua; programă pentru licee, - 
lucrată în sesiunea trecută de Consiliul general 
al Instrucţiunu, prevede pentru amândouă lim- 
bile vechi metoda istorică comparativă. 
„Sant negreșit „departe de a crede că am iz- 
butit pe deplin în încercarea mea. Vor fi multe 
lipsuri. în acâstă gramatică, ca una ce este cea 
întăi lucrată. după metoda nouă în limba română. 
La început va fi de sigur cam greu şi profeso- 

___xilor, căci vor trebui să- şi dee ei singuri oste- 
_n6lă spre a se deprinde cu dânsa. Odată însă 
ce vor pătrunde-o bine, li va fi uşor dea o îm- 

„părtăși elevilor, şi pe încetul se vor convinge - 
despre bunătatea și îndemănarea ei. Ei vor ho- 
tări şi calea ce vor avea să urmeze în predare, 

In general moiele vor trebui lasate la o parte 
pentru începători şi luate numai în anul al doilea, 
când deja elevii, sciind formele regulate și sim- 
ple, vor fi în stare de a pricepe mai bine aba- 
terile şi amănunţimile limbii. Sunt, afară de a- 
cesta, chiar în text lucruri ce va fi nimerit a 
le lasă mai pe urmă, precum d. e. $ 16, despre
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ortografie, și tot Cap. III, care trăteză despre 
legile eufoniei. Aceste date elevilor la început, ar . 
fi prea abstracte pentru dânşii, și prin urmare 
i-ar încarcă memoria fără mare folos. Când insă 
vor fi învăţat deja formele regulate ale flesiunii 
(declinare și conjugare), ei vor înţelege mai cu 
înlesnire deosebitele schimbări ce au suferit cu- 
vintele pentru motive eufonice. “lot pentru ace- 
eași pricină se vor.lasă mai la urmă și tâte for- 
mele grecesci de la declinări, precum şi anoma- 
liile tuturor declinărilor. A 
„Pe lângă aceste mai atrag luarea-aminte asu- 

pra nomlor scrise cu litere mici, din care cele 
mai multe esplică originea şi nascerea deosebitelor 
sufixe ce slujesc la flesiunea sau la .formarea cu- 
vintelor. Pe aceste le vor putea ceti cu folos nu- 
mai elevii mai înaintați. 

Inainte de a sfârși, nu mă pot opridea rugă 
pe toți domnii profesori, cărora li va cădea în 
mână acestă carte, de a nu-mi refusa, bine-voi- 
torul lor ajutor, pentru întroducerea şi în - şc6- 
lele n6stre a unei metâde, întroduse deja de 
mult în alte ţări, ca fiind cea mai potrivită pen- 
tru învăţarea limbiler clasice. Li voiu fi recu- 
noscător pentru ori ce observări vor găsi cu . 
cale a-mi adresă în scris, şi de care mă voiu 
folosi pentru viitor.— Partea etimologică, va fi în 

curând urmată de purtea sintactică (1). 
In ceea ce privesce limba şi ortografia, m'am 

silit, pe căt a fost cu putinţă, a înlătura, neolo- 
gismele de prisos şi a serie în chipul cel mai 
simplu și mai lesnicios. - fai ddartie 1875. 

() Sintaza s'a tipărit de abea in 1883, și a ajuns acum lo, a- 
Vil-a ediție, Octomvrie 1596... !



„INTRODUCERE 

Limba latină a fost vorbită de poporul roman, mai 
întăi într'o parte a Italiei de mijloc, şi mai târdiu în 
tâtă Italia și în alte ţări supuse puterii Romanilor. 
Astăqi ea se învață pumai din cârți şi din alte monu- 
“mente serise, remase de la acest popor. 

Cele mai. vechi serieri latine, ce avem, au fost com- 

puse cum cu două sute de ani înainte de Christos. .In 
vâcul al VI-lea al erei n6stre: limba latină încetâ cu 

"totul ca limbă vorbită. - | 

NOLă. Din cercetările mai nouă făcute asupra limbii latine, 
se vădesce că alăturea cu limba scrisă se află limba poporanăsau 
vulgară, întrebuințată în vorbire de poporul de rând, cu deosebiri 
mai mult sau mai puţin însemnate, după localităţi, Din acestă 
limbă poporană, a căreia viață a fost necurmată, au ieşit mai tăr- 
diu, după mersul firesc al lucrurilor, şi sub înriurirea vremilor şi a 
împrejurărilor, limbile nouă romanice: italiana, spaniola. portughesa, 
româna, francesa şi dialectul reto-romanic. La această formare au 
conlucra în parte şi idiomele deosebitelor popâre barbare care au 
năvălit din tâte părţile, mai ales după anul 476, cănd a cădut 
împărăţia romană de apus. Ă 

Numeroşii autori, care au seris după aceea în limba. 
latină, au învaţat-o ca limbă mârtă, întroducând deo- 
sebite schimbări. Limba scrisă de dânșii formeză ati- 
nesca din vecul de mijloc. : 

In lunga sa viață, limba latină a trecut prin multe 
pretaceri, nu numai în numerul, însemnările, formele şi 
sintaxa cuvintelor, dar în parte chiar .și chipul de a 
le rosti, -



Limba propusă în gramatică este în deobştie aceea 
ce se vorbea şi se scrii în epoca elasică a literaturei 
latine. Acâstă epocă se numesce obicinuit zrăsta de aur, 
şiuţine cam până după nascerea lui Christos, ear cea 
următore, care se întinde cam până la 120 d. Chr., se 
numesce vrăsta de argint. i . 

Notă. Epoca clasică cuprinde in prosă mai ales pe scriitorii: 
Cesare, Cicerone, Salustiu, și in deobştie și pe Tit Liviu ; în poesie: 
pe toţi poeţii din vâeul lui Augast, en 6re care reservă pentru Q- 
vidiu. Jipoea anteriră celei clasicecuprinde pe poeții dramatici Plaut 
şi Terenţiu, precum şi pe poetul didacfie Lucrețiu. Epoca posteriră 
celei clasice cuprinde pe. Tacit, Seneca, Pliniu Naturalistul, Pliniu 
cel Tinir, Curţiu, Sucton ș.a. 

„Limba latină, la începutul ' ei, se l6gă cu cea gne- 
câscă printr'o strinsă înrudire, şi mai târdiu, când Ru- 
manii se iniţiară în şciință, în arta și în înstituţiunile 
Greciei, ea împrumută un mare număr de envinte. -De 
alttel amândouă aceste limbi au eşit din actiași tulpină 

- primitivă, care a dat ființa limbii sanserite în. India, 
limbii: zendice în Persia. doue limbi morte forte vechi, 
şi limbilor de viţă germanică şi slaviea, 'Tote aceste 
limbi sunt cunoscute, în Filologia modernă, sub uumele 
comun de limbi Arice, Indo-germanice sau Indo-europene. 

Notă. Limba latină se deosebesce în mai multe alte dialecte , 
italice, cara sunt însă cu dânsa in raporturi mai departate decât dia- 
lectele grecesci între densele. Aceste dialecte, după trepta lor dea- 
semănare cu limba latină, sunt: Dialectul: oscic, dialectul umbric 
şi dialectele Sabinilor, Volscilor,. Alarsilor ş. a: 

Limba Etruscilor, vorbită odini6ră în partea de megă-nâpte a 
Italiei, şi acea a Mesapilor, în partea cea mai despre meqă-di, era 
cu totul departe de limba latină,



PARTEA INTAIA 

ETIMOLOGIA. . 

$ 1. Etimologia cuprinde: a 
]. Fonologia sau studiul sunetelor. 
II. Morfologia sau studiul părţilor vorbirii, din eare 

“unele sunt. supuse la fiesinne (declinare și coniju- gare), ear altele sunt neschimbătâre, şi se nnmese 
- particule, o Si 

“III. Formarea și compunerea cuvintelor. 

L. FONOLOGIA - 
CAP. 1. LITERILE 

Ş 2. Limba latină se scrie cu 95. litere (litterae), 
„care sunt: a - . 

Aa Bb Ce Dă Fe Fi Ge Hh li Jj Kk LI Mih No 
0o Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vy Xx Vy7a 

Nota 1. Romanii, în serierea lor, întrebuințau numai literile „mari ; cele miei au fost aflate, spre îndemănare, de cătră 'copiatori, „“eam prin vâeul al IV şial V d. Chr, Astăgi literile mari se scriu nu- -_ mai la începutul fiecarei frase şi la începutnl numelor proprii pre- cum şi al adjectivelor, derivate dintrânsele. Serierea latină, ea şi cea grecâscă, datoresce originea sa scrierii Evreilor şi a Fenicie- nilor, - . . 
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* Noiă 2, Literile j și o nu erau întrebuințate de Latiuii vechi. 
Ei seriaă aceste sunete cu i și u, pe care le numiau i consonantă 
şi 2 consonantă (i consonans şi u consonans). Imparatul Clau- . 
din încercă să întroducă un F resturnat (4), spre a înfăţiză pe 
eonsonantă, dar încercarea lui remase zadarnică. 

„Impărțirea literilor. Vocale. Consonânte. 

$ 3, Literile se impart în: 
Vocale (litterae vocales) şi în 
Consonante (litterae consonantes). 
Vocale sunt: a, 6, î,0, 4, y. 

Notă... Vocala grocâseă este primită în latinesce numa i În 

vorbele curat grecesei, precum syllala-=ov)]afrj, labyrinthusaa- 

Bioir9o0s; ăltfel 2 din limba grecescă e înfățişat în limba Vatină 
eu u, în vorbele corespundătâre, d. e. mus ş6ricezuis, fug-io 
fug=pvy-, lacrima-lacrimă=0dzouua, Cupressus =rund 910005, Cu- 
mue (oraş)=Auun. ! ! 

$ 4. Vocalele sunt sau zârtăse: a, e, 0, sau n0i 
iC) şi u. 

$ 5. Impreunarea a doue vocale formâză un diftong 
(diphthongus). Diftongii sunt: ae oe au eu. 

$ 6, Consonantele se împart în mute (mutae) şi în 
sunătdre (semivocales). - 

$ 77, Consonantele mute sunt: - - 
a) Guturale (gutturales) pentru câ se rostese din 

git:c (& si q)g (ch). 
“b) Dentale (dentales), pentru că se rostese din dinţi: 

td (4). 7 
c)  Labiale (labiales), pentru că se rostese din buze: 

po (ph). 
$ 8  Consonantele se mai împart încă in: 

_a)  Vertâse (tenues): c (k q)t p. 
b) oi (mediac) g d d şi 
e)  Aspirate (aspivatac): ch th ph. 
$"9.  Consonautele sunatâre san semivocalele se îni- 

part în : ” 
a) Spirante (spirantes): h j 7 ». 
b)  Nasale), (Nasales) rostite-pe nas: m 2. 
e)  Licide (liquidae): În. 
d)  Şuerătăre (sibilans): s.
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$ 10. Singura literă compusă în latinesce este z—es: 
şi ys d. e. duz==ducs, rez=regs. Litera 2, compusă din 
ds se intrebuințază numai în cuvinte străine, d. e; - 
zona, ama, - 

$ 11. Urmatârea tabela infăţișaza deosebitele îm- 
părțiri si sub-împârţiri ale literilor: 

| 
= PITT = 

Il. VOCALE 

  

Vertdse - moi 

ae du 
  

| UL CONSONANTE 

  

  

  

  

  
        
        

Mute Sunătore 

gatu-| den- | aviz, |anir 1 ale | tale labiale spirante| hijfo» 

Mah c(h)g| p | nasale mn 

mil g |a |. | licie Ir 

mele | ei [es 
i  Consonante compuse z 2 
4 ”   
    
  

Rostirea literilor 
$ 12. In deobşiie literile se rostesc în latinesce ca 

şi în românegce. Suni însă de luat aminte următorele 
deosebiri ; ” | 

2) În privirea vocalelor : | 
Vocala e, lu' începutul cuvintelor, se rostesce ca e cu-
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rat, ear nu ca fe, după -cum se rostesee uneori în româ- 
nesce : esț, ego—este, en. - 

Vocala y se vitesce ca şi i: cytisus (4trr005), cypsălus 
“(zuwelog). - 

„__ Voeala u, când se află după guturalele g și g, şi dupa 
“dânsa urmăză o ultă vocală, «e rostesce ru 2: sanguis 
-(sang-ois), lingua (ling-ra), reliquus (reliq-vus), qui (q-vi). 

Diftongii ae şi oe se rostese ea e curat: Romae (Rome), 
coelum (celum). a. 

b) In privirea consonantelor : 

Consoranta g se citesee cum rostim 'hoi inainte de a, 
-0, 4 pe c: equus (ec-vus) qua:ro (c-rero). 

Silaba îi, urmată de o vocală, se citesce fi: condilio, 
muntius. Pâstrâza înst sunetul îi, când se află după 
s,î, 4; de asemine în infinitivul vechiu pasiv, precum 
şi în vorbele grecesei: justior (jus-ti-or), Altius (At-ti- 
45), Iniztio (miz-li-0); pulicr (pa-li-er), vertier (ver-ti-er), 
-Critius (Koirias), Boeotin . (Borwria). 
Ph. se eitesce ca 7, şi se găsesce numai în vorba!” * 

„grecesei, respundâud en p: philosophia- physica ş. a. 
. 

Nota 1. Litera ca avut în latinesee totdâuna sunetulk (ea), 
pe eare cu timpul l'a și în'ocuit cu -deserărşire, afară de prescur- 
tările K. Raeso, nume propiiu de or, care se scrie însă și Caeso) şi 
K. sau hal. (Malendae diua întâi a fiecărei luni, care se serie ș 
“Calendae). Numai cu vâcul al Il-lea d.Chr..începe rostirea lui c ca 
sunet şuerător, uainte de e, i, (7) ae, oe şi eu, asemănâtor cu ti 
înaintea unei vocale. Acestă asemănare de - sunet intre ci și ti, a 
-căşunat în unele eutinte nedumerire în scriere, d. €. muncius şi 
nuntius, concio şi contio (veţi mai jos $ 16, Notă). Un sunet usemi. 
ne cu c, eră litera gq (grecescul 'oppa), mai ales înaintea lui a: 
eum şi. qum (Qufînt |. 7.5), aecunn şi aegum, anticus şi antiqus ș.a. 
Urmat de u, ce stă înainte de a; €, î,0, litera q sună, de și cv, 
totuşi aprope c (ea): cotidie şi quot, caenum și înquino, Cures și 
Quirites, incola. şi inquilinus. Din potrivă din neque, atque, s'au 
făcut nec, a(t)e. La Romanii vechi însă qu înainte de u, eră inlâturat 
din vorbire și din seriere, eaun sunet neplăcut; astfel se vorbea şi 
se scriă nu quumm, ci, stu ca în vechime guom, sau obiciuuit ex: (qm). 
Ca quom (în quonian) erau şi. sequontur, equos, uequom, în lati- 
neasea veche quoi, qudius, quor (în loc de cui, cujus, cur) sau şi 
-Cum, secuntur (ca secundus, secutus), ecus, accumn. cui, cuius, cur. 
Ortografia qu-uzm a fost întrodusă în vâeul de mijloe în scrierea - 
-curgttâre,
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Nota 2. Spiranta A se citea, la fuceputul şi la mijlocul cu- 
vintelor, ea o aspiraţiune slabă ; de aceea se şi lepadă uşor în tor- 
bire şi iu scriere: €rus și hărus (stăpăn), olăra şi holera (legume), 
ăre şi hăvă (rămâi sănătos), timor și hămor (umegela) ăenus şi 
ăh>nus (de aramă); de aceea şi din miki, săhil sau făcut mă (mie), 
uil (uimie; v, mai jos $ 20). . - 

Nota 4. Spiranta z, în mijlocul cuvintelor, se citea de ase- 
mine slab, de aceea se putea lepadă cu totul între” două vocale, - 
quaesierat, dăsiit, periit, în Le'de guaesiverat, (câutase),. destvit 
(a contenit), perivit (n perit). Epoca clasică înlâturză silaba tu, 
ca nu sunet neplăcut Je accea adese se scriă şi se citea servos, 
divom, curtos, în loc de serzus (rob), divum (Qeese), curtus (în-- 
cotoeat). , a 

Semne particulare în scriere şi semnele 
iuterpuncţiunii 

-$ 13. 1), Spre a arată câ voealele unui diftonu tre-. 
Due să se citâsca în deosebi, se - pun dout punte pe 
cea a doua, și aceste punte se numesc” puatele dieresei 
(puncta diaereseos), d. e. aâr (se citesce acer şi nu er), 
poitu (po-etu). . 

Notă. Cuvântul dieresă vine de lu gveeoscul Grulutors, vare 
inse:nncză des,.a"țire. , - 

2). Se numesce apostrof (apostrophus—(Grr6ozg0pos)- 
semnul ? eare se pune în locul unei vocale lepadate, d. 
e. ziden '==cidesne (veqi oare ?). , - 

3). Semnele înferpunețiunii sunt aceleaşi, 1u limba la-. 
tina ca şi în cea româna. | 

1). Semnul=sau — slujesee pentru a despârţi sila- 
bele unui cuvânt. 

Notă. La stărzitul unui rând cuvântul se desparte astfel în rât tâte consonantele, eu are se pâte începe. un cuvânt : latin. 
tree în rândul următor, d. e. a-gri, pa-tris, fa-scis, fu-stis, magi- 
stri, a-sper; însă men-sa, al-ter, - tul-lus. La unele cuvinte se. 
alipesc cătră silaba următoare literile cu care pâte începe un cu-. 
vânt grecese. d. e. rap-lus, și ra-ptus, Scrip-Si şi scri-pi, Om-nts: 

și o-mnis (edi mai jos $ 36. 1. a.:8. c).: Cnțintele compuse se 
despart după părţile din care sunt alcătuite, d, e.: dis-cedo, dis- 

-. traho, ab-igo, abs-condo, tran-scribo. Da asemine și prod-est, red-. 
+0, sed-itio (vegi mai jos Ş 36. 3. Notă). Dacă îns4 vorba întăi.
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a cuvântului compus a suferit o ciuntire, atunei despărţirea sila- 
belur se face că în cuvintele simple, d. e.ani-mad-rerto (animumn 
ad-verto). ma-gnanimus (magnus animus), re-nco (venim ev). 

CAP. II. CANTITATEA SILABELOR. iNTONAREA CUVINTE- 

LOR. ORTUGRAFIA. 

Cantitatea silabelor .: 

$ 14. 1). Silabele sunt sau lungi sau scurte, după cum 
punem mai multă sau mai puţină întârdiere (mcra) în 
rostirea lor. Ac6stă lungime sau scurtime a silabelor 
se numesce cantitate (quantitas sylabarum). Numai - 
un număr fârte mie de silube sunt comune (ancipites), 
adteâ se pot rosti, după voinţă, lungi sau scurte. 

1). Semnele cantităţii sunt nrmătorele : 

4). Semnul —deasupra unei vocale arată că.aceu Yo- 
cală este lungă - sol (s6re), Românus. | 

b). Semnul deasupra unxi vocale azată că acea vo- 
_cals este scurtă: căpat (cap), mânus (mână) 

2).  Semnul=deasupra unei vocale.arată că acru vo- 

cală este comună; pătris (a tatălui). | 
3). O silaba este lungă din. fire (natura) când cu- 

prinde o vocală lungă snu un duftong: ră (altar), poe- 
na (pedepsă), 

4). O'silaba este scurta din fire când vocala diutrensa 
e scurtă: dominus (domn). 

5). O silabă este lungă după posifiune (positione) 
când după o vocala scurtă urmezi dou sau mai multe 
consonante, sau o consonantă compnsă: âgnis (foc), 
adstringo (leg strins), azis (osie). 

Notă. 0 literă mută cu ua licidă formâză îu lăuntrut” unui 
cuvânt o posițiune slabă, adecă silaba dinaintea lor. în care se 
a[lă o vocală scurtă, pste fi întrebuințată da cătră poeţi sau ecurtă 
sau lungă, după trebuinţă, d. e. pătris şi pătris, ăgri şi ăgri (a 
ogorului). În prosâ aceste silahe se iau ca scurte, 0 mută şi cu 
o licidă la începutul unui curânt (chiar în vorte compuse) nu fae 

_obieinuit lungimea dupa posițiune a vocalei de la sfârşitul cuvân- 
tului dinainte: praemiă seribae, re-plebat,. Se găsesc cu toata
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aceste abateri, d, e. replet-umple. (Virg. Aen. XI. 140). Din pro- 
tivă însă, dacă litera mută se află în-cutântal dintâi, şi licida în. 
al doilea, ele formează regulat o lungime după posițiune d. e, 0b- 
ruit (înădușă), Un s finul avea un sunet atât de slab, mai ales de 
sigur in limba poporană, în cât la poeţii mai vechi nu lungesce 
vveala dinaintea lui, chiar când cuventul următor începe cu o 
consonantâ. Astfel este următorul vers hexametru a poetului Lueiliu: 
Tum lateralis dolor certissimăs nuntiiis mortis. - 

6). Ori ce vocală urmată de o alta vocală în acelaş 
- cuvânt (chiar când le desparte un 4). este scurtă. d. e. 
deus (qeu), plus (evlavios), contrăho (string la un loc). 
mii (mir). Acesta regulă însă are multe abateri. Ast- 
fel d. e. în. genitivele în us, î este comun, afară de 
alius, unde i este lupg; de .seminz e lung în fîo, dar 
scurt în fieri. 

Intonarea cuvintelor 

15. 'Tâte cenvintele de dou silabe au tonul pe si- 
laba întâia ; mensa (masă), mdnus. Tote cuvintele de 
trei sau mai multe silabe au tonul sau pesilaba penul- 
tima (a doua de la sfârșit), dacă ea este lungă: Romănus, 
sau pe silaba -antepenultimă (a treia de la. sfârşit) dacă 
penultima este scură: dominus. | 

Notă. Se numese proclitice, cuvintele. care, fiind în forte 
strinsă legătură cu curentul următor, îi tree tonul lor, ear ele 
remân ca fără ton. Astfel sunt preposiţiunile de una şi de două 
silabe ; în continente țpe uscat), 1n primis (între .cei întâi, mai 
ales), ab dliquo (de la cineva), înter homines (între oameni), sine 
causa (făra pricină). Opuse euvintelor proclitice sunt cuvintele 
enclitice, adecă acele care sunt în fârte strinsă legătură cu cu- 
vântul dinaintea lor, pe a cărui silabă de pe urmă ele tree tonul 
lor, remânând prin urmare fără ton. Astfel de cuvinte enelitice 
sunt: -gue (şi), -ve (sau), -nă (particulă întrebătâre), -nam care 

“se anină )a cuvintele îutrebătâre (quisnam, ecquisnam, cine oare? 
quandânam, când oare, ubinam, unde oare), per aninat la pa- 
run şi paulis (pariimper, paulisper puțin timp), silabele -te, -ce 
-mei, -pte care se anină la , pronume.
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Ortografia 

$ 16. 1). Ortografia sau chipul dea crie cuvintele, 
eră deja în vechime la Romani nesigură de multe ori, 
şi lunga întrebuințare în timp de vecuri a limbii latine 
la poporele europene a statornicit feluri de a se scrie care 
după cercetările mai nouă s'au găsit parte neîntemecate, 
parte mai puţin bune sau înidoelnice. 

2). In privirea vocalelor serierea variază cu deosebire 
mai adese între oe, ae si e, între.o şi, i şi, şi: 
e; în privirea consonantelor. între £ şi ct şi d, ct şi 
t, qu şi c, între consonantele simple şi îndoite. 

Not In tabela urmâtâre au aşedat alăture amândouă fe- 
Jurile de seriere ale unui numer de cuvinte, cele mai întrebuințate. 
În rândul întăi se afis forma obicinuită. Formele puse în paren- 
teji nu sunt în ori ce împrejurare de recomandat, cu toate că u- 
nele dintrensele, precum conditio, suspicio, conticium, connecto, : 
connireo, de asemine şi guum, pot fi îngăduite pentru temeiuri. 
prasti ce, . 

_06,ae,& - | î și e 

coclum celum PP i . 
(hocdu:) -*  haedus genititus - . genetivus 
(coena) cacna, cena | Qeniiria genetriz 
foetus » : fetus _ Virgilius Vergilius 
caecus coecus intellig> . întellego 

maeror mocror -] meuligo „nrglego 
saeculum seculum diligo dilego 
ceteri. | (caeteri) 
penuria aenuria $ 
Leea ' tepi . | 2 ȘI U 

sceptrun scaeptrum . 

femina [oemina Se înlocuese una pe alta în 
o , sufixele . superlativolui, d. e. 

9 ŞI & mazimus şi maxumus $. a. de: 
- . asemine Singulatim și singil- 

. epistola epistula “latim.   adolescens adulescens



ețiu 

Se înlocuese una pe altă in 
sufixele gerundiilor, d. e, faciun= 
dus şi faciendus, capiundus și 
capicndus, Obicinuit însă se scrie 
repetundarum, şi totdcnna eun- : 
tis, eundum şi a, m. d, 

d şi î 

haud haut 
quatriduum  guadriduum 

ct şit 

 auetor autor! 
autumnus auctumnus 

cs qu 

cun (conjune- qutns 

(eonditio) 
(ditionis) 
indutiae 
nuntius 
(sotatiumn 
suspicio 

(repiri) 

(răpăli) 

Jupiter 

causa 

Titera 
 Litus 
quătuor 

tento 
sumsi  (com- 

11 

tşi ce 

condicio 
dicionie 
induciae 
(nuncits) 
(80laciumm) 
su spitto 

pp ŞI P 

” repperi de la 
reperio) 
reppuli (de la 
reptllo) 

- Juppiter . 

ss și s 

- 7 CQUSSA, 

uşi t 

litera 
littus 
Quatiuor. 

p intrepus | 

tempto 
 sumpsi 

pară Ş 33) - 
sumtumn 
hiems 

sumptum 
hitemps 

Editorii mai vechi obicinuese 

anntilus 

ţiune) - 
secutus sequutus 
locutus „loguutus 
quotidie . cotidie, cottidie 

e şi ce 

bacca bâca 
buccina bucina 
(hicce) hice 

1 și U 

bellua belua 
_ăllico ilico. 

iniile, inillia mile, milia 
Sallustius Salustius 
sollemnis (solemnis) 
paulum paullum 

mn Şi m 

îmmo (ăn) 
nummus  nimuc 
COminus comminus 

ănulus .   a face ragulat asimilarea în cu- 
vintele compuse, cei mai noi o 
lasă adese nefâcută, d. e. 

adiinet! attinct . 
immitto înnuitto 
e[țero ec[ero 
colloqui conloqui 
acquiro adquiro. 
De asemina 
ascendo adscendo 

2
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Dinpotrivă aneori se face a- | mani, de aceea vorbele. străine 

stădi asimilarea, unde se . lasă. | o şi perd adese, d, e. Adria (Ha- 
dria), Annibal, (Hannibal). Se. altă dătă nefăcută, d. e. j 

. ! crede că h trobue înlăturat 

căzinio E optineo' "| şi în multe cuvinte latine, d, e. 

idcireo iccirco ra : 

quidquam : — quicquam ămiria, umor 
neguidauam nequiquam . „MAC us 

nequicquam - . : . | 
| Alte curinte variau şi mai 

In compusele verbului jăcăre, | înainte, d. e. ” 

trebue să so sîrie, după prepo- 
sițiunile sfârşite în vocală, Ji, 
ear: după cele sfârşite în conso- | ărena harena 

nantă numai Simplu î sau şi | arundo " havundo 

ji: de-, e-, re-, pro-ji-cere insă | ăte hăve 

abicere sau abjicere ş. a. m. d. | aeneus (v, $ aheneus 

„ „Spiranta d era slabă la Ro- 12 Nota 2). 

“CAP. 11l. LEGILE EUFONIEI 

“8 17, Sunetele vocalice sau consonantice, care la în- 

ceput făceau parte diotr'un curânt, sufer, prin flesiune 

şi derivare, numerâse schimbări. Aceste schimbări sunt 

pricinuite parte prin strinsa înrudire ce au sunetele 

între sine, parte prin întonarea cuvintelor, parte spre i 

ajunge la o restire mai scurtă şi mii răpide. Ele se 

fac regulat sau dese ori, în împrejurări hotărâte şi după 

- anume legi care se numese legile cufoniei. = 

I. Legile eufoniei pentru vocale 

o Sincopa - | | 

Ş 18. Se numesce sincopă, (syncope—ov;z0sc1)) le- 

_padarea unei vocale neîntonate, între doue consouante, 

în mijlocul unui cuvânt. Cu acestă vocală ee l&pădă 

adese şi consonantele dinaintea ei: >, 4, j, s: Ac6stă 

lepadare se întâmplă : , _ 

a). In cuvintele simple, d, e. discip(ilina,  nEp- 

(o)tis '(nepâta). zir(a)go; în sufixele *) -t(o)riz, -(t0)- 

+) Sufiz (de la Sufigo), se vumesce rilaba san silabele ce se adaog 13 

sfărșitul unui cuvei t simplu, sau al unei teme, spre a formă un cuvânt 

nou: car prefix (de la praefige) se numesce adaosul ce se face la în- 

ceputal vnui cuvânt sau al unei teme. 5 ” 
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vina, -c(u)hum (rinclum, saeclum) ; în finalele ce slujesc 

pentru formarea diminutivelor: -allus, -illun, -oll, -ellus, 

-ella, -ellum, în loc de -inulus, -onulus, -erulus, cu aju- 

torul asimilărei ($ 28), d. e. catinus  catillus, geminus 

gemellus, signum sigillum, corona corolla, unus ullus, 
liber litellus, castrum custellum, lamina lamella; în cu- 

_xintele repos(î)tus, cal(i)da, val(i)de: în deelinarea lui 
pater, mater, frater ș. a.; în unele forme dr flesiune - 
de la firre, edere, velle; lepadarea lui i şi e cn v diu 

„nainte. în flesiunea trecutului în 24: ama(că)ram, no(c2)- 
pint, decră(răras, amâ(ri)sti; suctei)sse. no(vi)sse, ama- 
“(ce)ruut, nă(re)runt; în a(ui)dus, si(vi)s ditee)s, di(ci)- 
tior, Maţro)rs ; lepadarea sufixului de trecut -si în forme 

ca: die(sijsti, surrec(si)sse (în latinesea veche diati, 
surreze), în dic(si)sim (dizim), objec(si)sim (objerim), 
în fac(si)sso (fazo) (v. $ 148, 4); de asemine în lati- 
nâsca veche celasso din cela(vi)so. - 

b). In cuvintele compuse, d. e. pot(e)sse=—posse, 
“ prae(îjtor, induli)tiae, coti)go, coţi)mo, de(î)mo, prae- 
“(i)miuna, du(go, per(i)go, sur(î)go, ju(hi)beo, de(h)beo, 
manu(hi)liae, depre(hendo, cc(ocintio; quo(ve)rsun [insă 
rursus din rer(n)rsus], b:(ju)gue. prae(vo)co. co(ju)uctus 
=cunclus, man(u)suebus, ar(i)ceps==uticeps, prim(i)ceps=— 
princeps, «7. (i)ficina=o/ficina, justigium=jurgium (Qupă - 
$ 31), chinr prae(hen)da, prac(hrn)dium, pau(ci)per 
(=—qui paucum parat), ven(um)do==veudo. 

Aferesa. Apocopa. . 

$ 19. Sub nnmele de aferesă (aphaeresis — dej ai geo) 
se înțelege picarea unei vocale, rareori la început (pre- 
cum sum-în loc de latinescul vrebiu esum), dar mai , 

“cu samă la sfârșit, și atunci se numesce apocepă (apocope 
—dGim040103)). Astfel cade: 

a). . Vocuiz e după. şi 2. d. e. puleinar, e:cemplar, 
tribunal, sal, simul, în loc d formele vechi: pulvinare, 
exemplare. frilunnle, sale, simule ; de asemine şi în fa- 
cul, formă veche în loe de facule (facile).
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b). Vocala e în dic, duc, fac, fer; în neu, ceu, Seu, 
în loc de mere), cex(e), sez(e); în hic, sie, huc, hinc; 
în mec şi ac ($ 12, Nota 1); în quin, sin, satin, vin, 
ain, în loc de gui-ne, si-ne, satis-ne, tis-ne, ais-ne.. 

e). Vocala o (u), împreună cu 2, ce sună slab în 
nihil(um), donec din donicțunm), . RE 

d). Tot vocala o (u), împreună cu s de la nemioativ. 
la temele în o, după r (v. $ 49), . e. ager, vesper, în 
loe de agro-s, vespero-s. 

e). Vocala îi, înaintea lui s de la nominativ, la multe 
„teme primitive în î, dar care, prin picarea acestui î, 
remân tem» consonantice, precum : optimas, mens, sors, 
slirps, de la formele vechi optimatis, metis, sortis, 
stirpis (v. $ 61, Nota 3). : 

f). "Tot vocala i cu s de la' nominativ, în comer, ce- 
ler s. a. alaturate cu comeris, celeris; par, mugil ală- 
turate cu paris, mugilis; vigil în loc de vigilis ; pecten 
alaturat cu pectinis ş.a, ; chiar şi quinc-uncțiu)s=—gquin- 
cunz, de la uneia, 

 . Gontragerea 

$ 20. Contragere (contraetio) se numesce contopirea 
“a dou6 vocale din acelaș cuvânt într'o vocală lungă sau 
înteun diftong. Asifel: ee==e d.e. dâro, dest (deero, 
deest), nămo (nă(h&)mo); zemens (că(h)ămens ; îi=i, d. e. 
consili, Juli; îs, îsdem, dis, grâtis (dative şi ablative 
plurale) ; mi din mi(h)i ;- de asemine și pătit,. perit, din 
petiit, periit; uu=—ă, d. e. passum, currum (genitive 
plurale ; 00==5, d. e. prăles, copia, din pro-dles, co-ăpia; 
a-i=—ai, ae (8), d. e. terraci-=terrae, ama-in—amâm, 
v. $ 128, Aota 2); a-e—ae, d. e. a(h)es (cu și ahenus) 
—aes; 00—0. d. e. ămă-0=—a5,. însă mă-dlo=mălo ; 
e-i=ei (E sau î), d; e. plebe-i==plebei, plebă sau plebi 3 
e-u==eu, d, e. neuter, neutigucim din ne-uter, ne-utiguati ; 
ie=—i, d. e. sim ş. a.=—sim (primitiv 3), Gaie=Gai,; -
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0-i=—03, ce, d. e. cottus, coepio din co-itus, co-ipio ; o-u: 
ii, d. e. plo-us==pliis ș u-e şi u-i=ii. d.e, fructiis din 

” Jructu-is şi 'fruclu-es, nedum Gin ne du-im. - 

- Sineresa sau Sinizesa. Eiisiunea. Sinalefa. 

o Hiatul | 

$. 21. Se nnmesce sineresă (synacresis—oevoigeos) 
„sau sinizesă, (synizesis—ouitx0:s) contopirea a . două 
vocale într'o vocală lungă sau într'un diftong, care însă 
nu se arată” prin scriere, ci se ia în bagare de samă 

. . - — — N PN 
numai la citire, d. e. postea, aurea, alea, deorsum, 

aurtis deinceps, cui, huic, chiar şi dehinc (deinc) ; de 

“asemine genua omnia, abiete; din potrivă fav-tum=fau- 
„tau, sila, poetic, silua (prin prefacerea lui o în 4); voeala 

u, înainte de a şi e, după s, se citesee numai pe juma- 
—- N N N Pa . 

tate : suadeo, suesco, suaris; de aseinine după g: ungito 

dinguo, urgueo, şi după q.. Forte adese vocala întâi se, 
- lepadă cu totul, și atunci avem o elisiune; (elisio); ast-. - 

fel se întemplă cu temele sfârşite în vocală, -înaintea 
unui sufix care începe cu o vocală: gramariarn, ovile, 
formvosus ş. a: de asemine şi m'ulus, S'udus; magn'- 
opere, tant'opere; sem'issis, ventum)to, anim(um)adverto. 
O sinizesă deosebită, numită, sinalefă (synaloephe-ovva- 
7oiȚy) are loe când un cuvânt se sfârșesce cu o. vocală 
sau cu 7, ear cuvântul -următor începe cu o vocală sau 

„cu un h. Dar acâsta se întâmplă numai la poeţi spre. 
înlăturarea hiatului  (hiatus), care: este întâlnirea a 
două vocale în acelaş cuvânt, sau în două cavinte nemij-. 
locit unul dupâ altul, şi care pricinuesce o rostire aspră 
și neplăcută urechii. Astfel faciPesse din facile esse sau 
facilem esse; caut din cum aut; atqu' aec in atque 
Juec, sacr'oc din sacrum hoc. Verbul est perde: pre, .. 
în loc să se .pârdă vocala cuvântului dinainte d. e. 
homo'st (homo est), actun “st (uctum est). 

Compensarea 

- $ 22. Se .numesee compensare (compensatio) . când
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o vovală, scurtă de sine, se lungesce din pricină câ du- 
pă dânsa urmă o consonauntă ear sa lepadat, d: e. di- 
tisi în loc de divid-si, misi în'loe de mit-si; major, 
exziimen; ala, ezilis, pălus, liimen (lina), jănior ș. a. in 
loe de măg-ior, exăg-men, ăg-la, ext ig(i)lis, păg-lus (par, 
țeruş), litc=men (luc-na), jiiv-nior ş. a. 

: 
" Asimilarea vocalelor 

_$ 23. Prin asimilare (assimilatio) se intelege pre- 
facerea unei. vocale. în vocala cea mai aprope de dânsa, 
d. e. din dei, ei, eis s'au făcut dii, îi, îis; din pei, 
me-hi—nihil, mil; “facilis, similis dia faculis, simulis 

- (ea în facul- tas, simul-tas), tugurium din teguritun ; libado, 
ecsilium, familia din. libădo, exsulieim, famulia,. 

Acomodarea vocalelor 

$ 24.  Acomodarea (accomodatio) sau potrivirea VO » 
calelor se face: 3 

a). Cu consonantele ce urmeză: astfel i se pretace 
lesne în e, înainte de r, sau înainte de dous, ori mai 
multe consonante, . d. e. dic-is—dic-ă-ris (în loe de: 
diciris); de aceru gero, fero, tero nu slabesc pe e în 
compuneri ; judez, eonspezi, perfectus, asellus, miles 
în loc de “judics, conspicsi, perficlus, usillus, mililt)s ; 
o şi e înainte del, sau înainte de dous ori mai multe 
consonante, se schimbă în u d. e. (fe)fuli, pepuli, de la 
temele tol şi pel; .cultus, sepultus de Ia colo, sepelio ; 

___ de asemine cult, homunclus, arbustus, vulnus, vulgus, 
„“ din volț, din temele, homon, arbos, ş. a.. 
b) Cu vocala următâre ; astfel în flesiunea lui eo 

şi queo, în care tema 4 se schimba în e, înaintea voca-! 
Lor 0, u, d. e. co, eam, eunt, şi în declinarea lui ss, 
ea, îd 

Disimilarea vocalelor 

$ 25. Disimilarea (dissimilatio) voralelor se în- 
templă atunci când întâlnirea a dou; vocale deopotrivă 
este împedicară prin schimbarea unia din ele. "Afară 

, 

1
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de au ($:12 Nota 1), era privit de latini şi i; -ca su- 
net neplăcut ; de aceea cele mai de multe ori îi sau se 
contrage ($ 20), sau se face îe, ca în parietis, abietis 
(alăturat cu zilițis), pietas, societas (însă digni-tas). 

" Slăbirea vocalelor 

$ 26. Prin slăbirea vocalelor se. înţelege schimbarea. 
unei voesle mai pline şi mal deschise, într'una mai sup- 
țire şi mai întunecâsă  Acâsts schimbare se face sub 
înriurirea întonârei cuvântului. Siabirea vocalelor se în- 
tâmplă după urmâtorea gradare: . - 

| a în u,e,î; 
o în u,e,î; 

u îne,i; 
e în tu; 

i îne; 

ce în 'î; au în 0, u, rar.în 0e, £; oe în ă, 

1). Slăbirea lui a: . , Pe 

a) în u, d.e. din sal, capio, taberna, se fac: în- 
sul-Sus, occup-o, contubernium ; 

b) în e, d. e. din temele fac, ag, cap,jac. se fac:: 
-fex (fec-s), -ex (egs:. rem-ez) -ceps, -jez (jec-s: o0b- 
je); de asemine tema. sta: se preface în ste (superstes); 
patior, halo în per-pătior, an-helo ; păro, sacro, barba, 
aptus în împăr-0, vitu(==vitio)-pero, ob-secro, îm-berb-is, 
în-eptus ; | 
e) în, d. e, -fez, -ex, =ceps, -jez, -stes, schimbă 

earăşi pe e în 2, în ceasurile oblice; mănus, păler, fă- 
cio, go în com-minus, Jupiter, per-ficio, ex-igo. | 

2). Slăbirea lui o: . | 

a) în u, d. e. temele mmelos, corpos, robos, (robor), 
se prefae în mălius, corpus, robur ; sălum se schimbă 
în ex-sul ; o de la temele în o, se schimbă în 4, îna- 
inte de s şi m: în limba veche servos, servom=—servus, 
servi ; vocala ausiliară o se preface în n: tăg-o—teg- 
unt, col-ă-uS; | . 

U CEETRAIA CÂNEZSIEARA
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b) în e; tot o de la temele în o se preface în & 
la vocativ: seră în servă ; îllo, isto, ipso (prin căderea 
lui s de la nominativ) se.prefec în ile, iste, ipse; for- . 
mele vechi voster, vorto=—vester, verio ; vocaia ausiliară 
o se schimbă în e: teg-o==tegere ; 

c) în i d..e. temele homon, zirgon, se schimbă în: 
declinare in Pomin-,rirgin- ; îlloco în îllico ; 0, - vocală 
ausiliară, se schimbă în s: feg-o==teg-i-tur. 

3). Siăbirta lui u: 

a) În e, d. e. juro în de-jero, per-jero; - 
b) în., d. e. mazumus, maritumus, lacruma, sa- 

tura, jeune: lubet, existiuno în masrimus, maritumus 
Ș. e. j]. " i - 

4), Slăbirea lui e: 

a) în î, d. e tema mon în monă-tum ;  agmen, 
pecten în declinare se prefac în agmin-,pectin- ; 

b) în u, d. e. temele one, doce în monu-mentum, 
docu-menbum : temele genes, opes ş. a. se schimbă, la 
nomin, sig. în genus, opus ș. a. | 

5). Slăbirea lui s îu e, d. e.. temele . mari, grai, nubi 
se prefac în mare, . graze, nube-s; saltim în saltem 

"(comit-ș, judic-s în comes, judecz, după-$ 24). | 

6). Slăbirea aiftongilor : 

a). A lui ae în d. e. caedo, aeguus, aestimo se 
slăbege în oc cîdo, în-Iquus, ez-islimo (insă ac inainte 
de 7, remâne neschimbat: co-haereo); prae- în pri-or,. 
pră-mus, pră-die, ” 

b). A lui au: 

1. îu 0, d. e. plaustrum, claudus, s(i) audes, fauz, se 
schimbă în: plostrum, Olorius, sodes, sugoco ; .
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2. în îd.e. causa, claudo se sehimbă în accâso, 
oc-clădo ; 

3. rar în oe, &: audio (ob-oedio sau ob-ădio) 3 
6). A lui ce, în î: în limba veche oenus, moerus, 

moeni0, Poenus, s'au schimbat în UnUS, murus, munio, 
Pun-icus, ! - 

Urcarea vocalelor 

“$ 27. Urcarea vocalelor slujesee la” formarea timpu-. 
rilor de la verbe și ln formarea cuvintelor. Ea se do- 
băndesce, i | 

a). Prin lungirea vocalei scurte dela temă ; . âstfel 
în formarea trecutelor de la: scăbo, go, lăgo, zideo, fă- 
dio, fugio—scăbi, gi, îăgi, vidi, fodi, făgi; în forma- 

„rea cuvintelor din rădăcinile. frăg, sed, 7rd, lic, răb: 
suffrăgium, sâdes, fidus, luc-s, (lu), răfus şi roligo. 

b). Prin schimbarea vocalei, care în latinesce se fa: 
ce numai în formarea curintelor,: d. e: rădăcinile feg, 

“cel, vel, fer, formâză envintele log-a, collis și culmus, 
zolnus, for-s ; rădăcinile dic [disco], mec [ner=—nec-s],. 
men Îmen-s], ter [terra], da [dare], formâză doc-eo 
noc-e0, mon-eo, torr-eo, donum și dos i 

7 

2: Legile eufoniei pentru consonante 

Asimilarea consonantelor 

„_$ 28. Deosebite consonante se usimileza cu Î, m: 
c, (qu), adecă se prefac în aceste litere, a. e. sed-la==selia, 
Puer-la==puella, asin-lus=—asillus=—asellus “(după Ş 20) 
SUD-MuS==Sunnus ; en-ce, en-quid==ecce, ecquid ; quid- 
quam şi guic-guam.' Consonantele d şi î se asimilză 
cu s următor, d. e. ced-si, concul-si==cessi. concussi ; da 
asemine prem-si==pren-si—pressi. Consonanta t se a- 
simileză cu s din nainte. d. e. altistimus==altissimus, - - 
scis-lum, mes-lum (după ce s'a făcut întâi disimilare, v. | 
$ 30)=scissum, messum ; haes-lum, cens- tum==haes-sur, - 

- a



20 

cens -Sum, şi prin lepadarea celui intai s=haesun, cen- 
„sum, Chiar” şi s se asimileză cn 7 şi Qin nainte 4. e. 
piger-simus=p'gerrimus, facil-simus=—facillimus. - (Asu- 
pra asimilărei consonantelor de 14 sfiirșitul preposiţiu- 
nilor, v. $ 188, AWot 1). 

N 
Acomoăarea Cons onantelor 

$ 2). Inaintea consonantei vâztose £, litera b se pre-. 
face în p, şi g, qu, h, în c,d.e. seribo, ago, coquo, tra- 
0, dau serip-tum*), ac-tun, coc-tum, trac-tum şi îna- 
intea lui s adese b se preface in p. şi h înc, d.e. 
scrip-si, trac-si (trazi); n înaintea labialelor se face în 
ni, d. e, runpo (tema e rup, ca Înngo de În tema jug) 
—rumpo ; m înaintea lui c şi d-se face în n, d.e. prim- 
ceps, com-cedo, hum-c, eum-dem, duom-dam=princaps, 
concedo, hunc, eun-dem, quon-dam. | 

Disimilarea consonantelor | 

'$ 30. Disimilarea consonantelor este schimbarea con - 
„sonantelor deopotrivă în consonante ce nu “sunt deopo- 
triva. Astfel sufixul -aris se face -alis şi -crum se - 
face -clum (-călum), dacă în acelaș curâut se află deja 
înainte un r, d. e. se ice muilitaris, populari, dar cere- 
alis, litor-alis; se dica sepulerum. dar periculum, sar- 
culuuin, oră- cutu de asemine sufixul priniitiv «brut, 
nu se schimbă în -bulum ($ 31), dacă deja se afla îna- 
inte un 7, d. e. fla-brum,. însă sta-bulum ; de acaea și. 
cacluleus, medidies se preface în caeruleus, meridies. 
Consunantele d şi t, înaintea lui £ se schimba în s d.e. 
ed(i)t—est, claud-trum=claus-trum, înfend-tus=sinfes- 
tus ; scid- tun, mit tun, pecttum=scis-tum, mis-tuu, pecs- 

“fum, şi (după $ 28)—scissum, miss, pec(s)sun. (pe- 
zum); palud-ter, equit-ter=palus-ter, equester. 

Slăbirea consonantelor: 

$ 31. Prin slăbirea consonantelor se înțelege înlo-. 
cuirea consonantelor primitive, nare sunt neîndemâna- 

T ytuşi se scria ob-tineo şi optineo.
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tece, cu altele mai potrivite. "Astfel s se înlocuesce cu 
7, atât la sfârşitul cât şi în mijlocul cuvintelor, când 
se află între doue vocale, d.e. majos=—major, amos(e)= 
amor; în limba veche arbos, labos, honos=arbor, labor, . 
honor ; es-0, hausio, geso, us0, corposis, genesis==ero, 
haurio ș, a.; dis-imo==dir-ino ; năsus şi nares, guaero 
şi quaeso. Litera d se înlocuesee cu Î, d.e. odeo [odor]= : 
oleo; în limba -veche dacriuna=lacruma; dv cn d, 4. e. 
în limba veche dois, deonus, dvellum=—bis, bonus,: bel- 
lum; t eu s de unde:tum, sufixul supinului, şi -timus 
sufixul superlativului, se prefac în :-sum,. şi . -simus, 
d. e. pul-tum==pul-sun, mag-timus=—mag-simns. (mazi-. 
mus). Astfel spirantele f, v,. se slabese în d, d. e.. 
fan, nd ($ 21) devin sufisele Dam; Bo; ferveo-ferbui; 
sufixul -aris.se slabesce în -ălis; sufixul -cro : (s-cer 
sau -cris) în. -clo . (==-călus) ; sufixul .-bro: (ler sau 
-bris) în -blo (=—bulus, -bilis); sullxul -tro (eter) în 
-Hlo (——tilus, bis), ea 

Căderea consonantelor 
- . rr 

32. Adeseori g, ce, gu cad între [ şi s, între r şi s 
între 7 şi î, între 2 și £, d. e. mmule-si, merg-si torqu- 

„ (torc)-tum=mulsi, mersi, tortum ;'! quinctus=—guin-tus 
(de la guinque) Literile d şi £ cud înaintea lui s d.e. 

-lapids, milits=lapis, (miles 26, 5), precum şi înaintea 
sufixului de trecut si, daca “silaba temei este lungă 
din, fire sau după posiţiune, d. e. laed-si, 'răd-si, sent- 
si=laesi, rasi, sensi. Cele mai de multe ori cu com- 
pensare cad şi c, g, înainte de m şi 1, câte odată s îna- 
intea lui d şi n, d. e, lizc-men, exăg-men=liimen, examen ; 
is-dem=idem pos-noz=pono. De asemine cade s îna- 
intea lui s, din sufixul slabit al supinului -sum, A. e. 
CaSum, ausum, ristiu, divisum,. fusum, în loe de for- 
mele veeht cas-sum, aus-sum, divis-sum ş. u.. ($ 23). 
Tot astfel cade s înaiutea Ii d şi n, în compuneri d. 
e. ju(s)-dez, ju(s)-dico, di(s)duco, sati(s)n, vi(s)n _ri- 
de(s)n; n, d, înaintea lui gun, d. e, i(n)gnarus, a(digno- 
sco, a(d)ynatus ; spirantu v între doue vocale d. e. bo(o)uzn.
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Intrepunere de consonante 

$ 33. Uneori se întrepune sau se vâră un p între m 
şi î, între m şi-s d. e. prom-p-tus, em-p- tus ; Sump-si, 

“si în limba veche hiem-p- 5%), 

Lepadare de consonante |! 

$ 34. a)... La începutul cuvintelor se lepâdă obiei- 
nuit- guturala g din gn, formă mai veche, d. e. narus, 
nosco, nascor, în loc de gnavus, gnosco; gnascor . (ea 
tâte aceste se dice totd6una gnarus), 

b). La sfârșitul cuvintelor limba latină nu sufere 
nici două mnte, cum lac, nic îndoirta aceliaşi conso- 
nante, ca: mel, oss ; în loc de aceste forme se dice lac, 
el, ăs ;. de asemine cor, în loc de cord. Șueratorea s- 
la sfarşit se citesce slab, şi în île, ste, îpse cade cu- 
totul ($ 26, 2. d); tot astfel, prin lepadarea lui m, s'a: 
făcut necesse din nccessum ; de asemine pote, mage, în 
loc de potis, magis; -re în pasiv în loc de -ris (e din-re 
este după $ 26, 5); în limba veche: nullvsum, situ'st, 
opu'st ; s'a. lepadat d din ablativul vechiu ; de asemine 
sed==se- ; forma veche supral=—supra : haud alaturat eu 

“forma veche hau. In sfârsit chiar a treia persână plu- 
ral 'a trecutului -runt, s'a prefăcut în -7e, prin căderea... 
lui nt: Iaudare- runt-—laudaveru=—laudavăâre ($ 26, 3, %). 

Metatesa 

Ş 39. Aletatesa (metathesis—uezaYcorg) este stră- 
mutarea licidelor. [, r, înaintea vocalei ce le precede, d. 
e. tema cer, de unde vine Cer-es, pro.căr-us, a format 
„prin metatesă pe cre-sco ; tema sper a format pe spre: 
Sper-no, spre-vi : tema ter pe tri: ter-o- trivi; tema 
ster pe siră: ster-no, slră-ui ; tema tol (tal) pe tla în 
(Dlatum (+. mai jos $ 36, 1. d. 

Ş 
- 

*) Acâstă întrepunere a lui p se face + şi în românesce find adusă, ca şi 
în limba latină, numai de pronunțare, d, e. strim-p-t, sim-p-t,



3. Consonantele de la începutul, din lăuntrul şi i 
de Ia sfârşital cuvintelor. 

$ 36. 1. In limba latină un cuvânt pâte începe: 
a). Cu tote consonantele simple. CE 
b). Cu dou consonante, 'îns& numai dacă cea întâi e 

o mută, şi cea a doua una din licidele 7 sau .r (afară 
de îl şi di ce nu pot fila începutul unui cuvânt), sau 
cu g urmat de n, sau'eu $ urmat de o consonaută vâr- 
tosă (sp, sc, sg, st), d. e. prasus, brevis, creber, gravis, 
trado, draco, plenus, blandus, clavis, glans, gnarus, spes,, | 
scabies, squalidus, statua, E 

__€). Ca tret consonante, însă numai dacă după sp, sc, 
si, urmeză licida r, sau după sp (și st rar) urmeză li- 

"cida î; d. e. spretus, scribo, stratus, splendor,. stlata. 

2. Ia lăuntrul.nnui curGat limba latină îngedue im-, 
prennarea a trei consouante, dacă-însă o licida se află 

„înainte. sau după o mută închisă în mijloc, sâu dacă s 
e închis între două mute (Bsc, bst, at, zsp) d. e. întro,. 
anclo, carpsi, sculptus, spectrum; abseondo; abstineo, 
eztus, ezspecto. Chiar şi: parn consonante pot fi uneori 
la un loc în lâuntrul unul cuvânt: sitonstruna, muulctrum +. 

„Notă, In împreuuarea consonantelor ps şi 2npt, p e pus nu-: 
mai spre a întări pe md. e. Sumpsi=sunsi, sumptum =sumtum,. 
hiemps—hiems (v. $ 33). - 

3). La sfârşitul cuvintelor pot stă tâte consonantele,. 
daca înaintea lor se afla o vocală, afara însă de 2 9,4, 
fi >, h, Z. “În multe împrejurări: se l6păda totuşi o. 
consonantă de la sfârşit ($ 34). | n 

Notă. In re-, se-, pro-, a cădat d de la sfârşit ; el se pune: 
- însă earăşi înainte de o vocală spre: înlăturarea.'hiatului, d. e. 

red-eo, sed-itio, prod-esse. In înscripțiunile vechi se găsesce şi 
ablativul sfârşit cu d ($ 31, b, şi $ 43, Nol) d e. praedad, al- | 
tod, marid, dictatored, senatud, in." loe de praedă, altă, mări, * 
dictătoră, sânătă, , .



II. MORFOLOGIA. 

Câb. IV. OLASELE ȘI FLESIUNEA CUVIAN'TELOR 

St Casele cuvintelor 

m $ 37 Cuvintele latine se împart maj întâi în trei 
lase de e“făpitenie: nume (nomina), ere - (verba) şi 
particule, (particulao). | 4: o 

1. La clasa întâia se uumeră: 
a). Substantivele (nomina substantiv a) d. e. dir 

(barbat), dămaus (east), virtus (Virtute). Ele se împart 
earâşi în: , | , Sa 

1) nume apelative, d. e. corpus (trup); los (iloa- 
re), avis (pasere); | | 

2) muie prepril d.e. Alexander, Asia, Roma j 

3) nume colective d. e. sila (pădure), exercitus 
(armată), multitudo (mulţime); 

4) nume materiale, d. e. argentum (argint), aqua 
(apă), Hignum (lemn); 

5) mnme abstracte, d. e. virhus (virtute), justitia ” 
(dreptate), sapientia (înțelepciune). Cele patru feluri din- 
tăi se numese şi concrete (nomina. concreta), spre de- 
osebire de cele abstracte (nomina abstracta), 

b). Adjcetivele  (momina adjectiva) d. e, magnus 
(mare), lânus (bun), făc ilis (usor). 

€). Pronumele (pronomina) d „eo (eu), hic (a- 
- esta), gui (care).
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d). Aumeralele (nomina numeralia) d. e. anus anal), ă 
primus. (intaiul). | 

2. La clasa a doua 'se numără: 
e). Verbele (verba) d. e. făcio (fac), scrăho' (eriu). 
3. La clasa a treia seuumEră: 

„ 0). adverbele (adverbia) d,.e. bină (bine), hădie (as- 
tăi), olim (odinidră).: 

8). Preposiţiunile (praepositiones) A. e. în, âpud, 
(la), înter (între). ” 

h). Conjuncţiunile (conjunctiones). 
(însă), si (dac). - 

i. Interjecţiunile (interjection 
“ah! N heus! (hţi !), 

e 
38. Prin flesiune (Alexia) înțelege /deosebitele +1. 

solari ce primese la sfârşit numele şi verbele, spre și 
a arăta feluritele lor raporturi în proposiţiune. 

    

      

   

    

„e. et (și), 

Al het (said),    

Notă 1. Namâi substantivele, adjectivele, pronumele, cele mai 
multe numeale şi verbele sunt supuse. flesiunii, adecă sunt fle- 
sibile, ear adverbele, preposiţiunile, conjuneţiunile, înterjeeţiunile şi 
unele” numerale sunt meflesabile, adecă nesupuse lu flesiune. Fle- 
'siunea numelor se n umesce declinare (deelinatio) ear acea a ver- 
-belor, conjugare (conjagatio). : - i 

- Notă 2. Ceea ce rămâne dintvun cuvâut, supus flesiunii, după 
ca sedtem părţile adăogite, se numesce. temă! (thema), - Litera: de 
la sfârşitul temel se numesce caracter. Tema cuprinde în sine în- 
“semnarea curâutului. = . 

Notă 3. “Trebue să se dcosebescă de. tema rădăcuia (radix), 
partea primitivă şi” simplă, “cara mă” primit încă 'pică o sehimu- 
bare d. e. în amatâr-is, tema „este __omător, ear rădăcina am, ce 
se găsesce în âm-or, am-icitia, am-icus; "în leetor-i tema tste - ! !: 
Jector, ear rădăcina este leg (în leg-o, lez==leg-3). Părţile ada- _: 
Ogite la: rădăcină sau la temă, atât în formarea cuvintelor, cât 
si în flesiune, se numesc, în deobștie sufixe, cum sunt mai sus tor, 
Or, îcus, îs. 
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Notă 4.' Se numesee în gramatică analogie (annlomia- pa - 
1oyia), potrivirea ce este în flesiune între mai multe cuvinte, A- 
nomalie (anomalia—avuuaila), se uumesce lipsa acestei potriviri. 

A, FLESIUNEA NUMELOR . 
: CAP. V. DECLINAREA SUBSTATIVELOR 

“Genuri. Numere. Oasuri. Declinări. 

$ 39. In limba latină sunt trei genuri, şi -anume: 
genul masculin (genus masculinum), genul feminin 
(genus femininum) şi. genul neutru. (genus neutrun), 
care nu are corespundător în limba română. 

$ 40. Limba latină are două numere (numeri): sin- 
gular (numerus singularis) pentru unimi, și plura? (nu- 
merus pluralis), peutra mulţimi”), “ 

$ 41. Nnmele au șese casuri (asus): 

-a) AXeminaticul (nominativus). 
b) Genitivul (menitivus). 
e) Dativul  (dativus). 
d) Acusativul (accusativus). 
e) Vocaticul (vocativus). 
î) Adlativul (ablativus). 

„ Notiu 1, Aceste casuri nu sunt deosebite la tote substanti= 
>xele și în amândouă numerile. la cele mai multe datirul şi a? 2 
dlaticul sunt de o potrivă. La tâta numele neutre tominativuli 
şi acusativul sunt tot una. Vocativul se deosebesce de nomina: - 
tin numai la un număr forte mie de nume curat latine (de a Îl-a 
declinare) ; la plural și la numele neutra el e totd6una ca şi no- 
minativul, E o 

Nota 2. Wominativul şi vocatitul se  numese în deobştie 
casuri directe (casus recti), ear celelalte, casuri oblice (casus 
obliqui). ” 

*) I,imba latină, deosebită de cea grecâseă, nu are articnl.
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$ 42. Sunt cinci! declinări in limba latină: 

1). Declinarea I-a, cu teme sfârşite în -a. | 

2). De:linarea a I-a, cu teme sfârşite în 5 (seurt) 

(mai târdiu i scurt). : 

3).  Declinarea a III-a, cuteme sfârşite în conso- 

nante și în vocala șî (rar î). : a 

4). Declinarea a IV-a, cu teme siârşite în ă. 

5). Declinarea a V-a, cu teme sfârşite în £. 

$ 43: La deelinarea cuvintelor latine trebue să 

deosebim totdânna tema de -sufizele casuale, părti ne- 

statornice. ale curântnlul, ce se aniuă la temă, -Se nu- 

mesce terminare, fiecare literă sau numer de litere care 

se afla la sfârşitul unul cuvânt, „fara privire la sufixele 

_easuale, 

    

   

Xotii. Sutixele casuale sunt: 

Singular i ! Plural 

Nom, =, . neutre: -m s. temă . . i -Ce ucutre: ă 

Gen, ci Tae eee PUN Um 

Dat eee da dăle 

Acus, cm eee See .ă 

ADA Te da 

Vocativul n'are nici un aufix, căcă el nu este, drept vorbind, un 

cas. Totd6una e asemine cu nominatitul, afară de substantivele 

de a Il-a declinare în -ti-s, care lu vot. sing. slăbese vocala temei 

-ă în € (Ş 48). , Pi 

Genul firesc al substantivelor 

„8 44. Genul substantivelor în limba latină se cu- 

“midarea temei—genul gramatical. După însemnare sunt : 

1, De genul masculin: numele ființelor bărbătesci, 

numele popdrelor, al riurilor, al vânturilor şi al lunelor 

“anului d. e. Jupiter, taurus (taur), Graecus, Tiberis, 

“ aguilo (erisetul), aprilis (sub-înțeles mensis, lună). 
3 

ndâce ori după însemnare—genul firese—ori după ler-' 

:
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Notă, Dintre riuri un mic număr, sfârşite în a, se abat de 
“la acâstă regulă fiind de genul feminin: Alia, Aatrona (Îarna), 
Albila (nume vechiu al Tibrului), şi rivrile fabulose Lethe şi 
Styz. " 

2. De genul feminin: numele fiinţelor femeesci, nu- 
mele copacilor. al ţărilor, insulelor, numele celor mai 
multe orașe şi cea mai mare parte din substantivele a- - 
stracte d. e. Tula, uzor (soţie), socrus (s6erâ), quer- 
cus (stejar), făgus (fag), Aegyptus (Egiptul), Rhodus (in- 
sula Rodos), toma, Carthago (Cartagina), spes. (spe- 
ranță), zirtus. 

“Nota 1. Dintre copaci sunt masculini : oleaster (maslin sal- 
batie) şi cele mai multe nume de copaci mici. Dintre țări sunt 
masculine; Jiosporus, Pontus, Jellespontus, Isthmus ; sunt neutre 
cele în um, precum Patium. Dintre oraşe cele plurale în î, pre- 
cun Delphi, Veji, Argi, sumt masculine, precum şi câte-ta în o: 
Sulmo, Narbo, Vesontio. Sunt de genul neutru cele în am san plu- 
ralele în a; Byzantium, Leuctra. genit. -orum, precum și Zibur, 
Praeneste, Argos. Unele sunt când masculine când feminine. 

Nota 2. Se numese comamne (communia) substantivele” care 
pot fi luate și ca masculine şi- ca feminine, d.e duz (călăuz, ca- 
lăuză), cizia (cetățau, cetâţanci); comes (tovarăș, tovarăşi), sacer- 
dos (preut, preutâsă), hostis (duşman, duşmaneă), adolescens (tî- 
ner, tineră,, conjuz (soţ, soţie), înfans (copil, copilă), hzres “moş- 
tenitor,: moştenitre). părens (tata. mină), ales (gicitor, cânti- 
reț— găvitâre, cântărcță). Poeţii mai îutrebuinţază ca comune 
şi : auctor (autor), augur (augur), custos (păzitor), hospes (Sspete, 
se dice la femenin şi hospita), judez (judecător), jurenis (tiner), 
mniles (soldat), zestis (imartur). i ” 

Nota 3. Se numesc epicene (epicoena,—Fzzfzoirc) numele 
de animale care însemreză felul lor, fără a ne uita Ja .sex. Ge. 
nul gramatical al substantivelor epicene se îndreptă după termi- 
nare. Când însă voim să vorbim despre un sex anume hotărit, 
atunci punem înaintea substantivului mas, mascălua (bărbat, băr- 
bătese), fămina (femee, parte femebscâ), d. e. aguila nas sau mas- 
cula (partea bărbătâscă a pajurei), corcus femina (partea feme- 
6scă a corbului), anas mas (răţoiu), paro mascăius (păun), paro 
femina (păuniţă). . - 

Noti 4. Câteva nume de animale, care obicinnit sunt imas-" 
culine, se întrebuințază totuși ca comune la feminin, când e a- 
nume “vorba de parte femesseă, mai ules Dos (bou sau vacă), și 
uneori lepus (epure), mus (şorece), elephantus (elefant), anser 
(gâscă). , - .
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Nota 5. Numele câtorva specii de animale se întrebuințază 

fară a băgă în samă îndividul, şi la masculin şi la feminin, Ele 

eunt nehotărâte (incerta), precum: anguis (şerpr), cănie (eâne), 

cămălua (cânilă), dăma (cerb), grus coeâră, (iai totdcuna fe- 

miniu), serpens (şerpe), sua (porc, obicinuit feminin) ; talpa  (căr- 

tiţă, obiciuuit masc.), tigris (tigru). Dacă e anume vorba de partea 

femeâscă, ele sunt întrebuințate ca feminine. 

Notu G. Se numesce schimbător (mobile; un substantiv care 

din aceiaşi temă tormeză, prin terminări - deosebite, un masculin 

și un feminin: serzas, sezd; rex, regina j equus (cal), egua (pă). 

3. - De genul neutra sunt tâte substantivele indeelina- 

bile, q. e. fas (dreptul dumneqeese), năfas (calearea drep- 

ţului dumnedeese) gummi (gumă); tote cuvintele care, 

“fara a fi substantive, se întrebuințază ca . substantive, 

d. e. scire tuum (sciința ta); numele literilor alfabetulu:. 

'cu tâie câ uneori el» sunt şi teminine, sub-ințelegân-_ 

du-se Zitteru (litera). De asemine sunt neutre cuvintele 

întrebuințate numai spre a însemnă. forma lor din a- 

fară, lâră privire -la înțelesul lor, d. e. hoc ipsum diu 

(chiar acest euvănt diu) ; arx est monosyllabum (cuvân- . 

tal arz «ste de o singură silabă). 

Notă; Despre genul gramatical al substantivelor se va vorbi 

în deosebi lu fiecare deelinare. . po 

DEOLINAREA | 

$ 45. “Temele care mers după declinarea 1 st sfâr- 

in ă Șe5c i (seurt). Ele se derlina astirl: 

Feminin 

Sing. - a Plur, 

Nom.  mensă mensae 5 

Gen.  mensce o mensă-ruin “= 

Dat. mensce Ma  mensis a 

A cus mMenSă-. & £ mensăs e & 

Voce, : mensă g = mensae a 
& Ab]. mensă . - | mensis
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.. . Masculin! 

Sing. | ! , - Plur. 

Nom. scribi = scribae 3 
Gen. . scribae da scribă-run = 
Dat. seribae z.2 seribis 23 

. Iv _ .1 — 2 

Acus, - scribă-ut s3 scribă-s 23 
Voe. scribă Za scribae = 3 

$ scrilis a'E Abl, seribă 

Bsemple de declinat 

Feminine: 

făsă trandafir vită viaţă  industriă silinţă 
“vilă viorică “ pennă pană sdpientia înţelepciune 
stellă stea .  dqullă pajură prudentiă chibzuinţă 
lână lună vând  brâscă justitki dreptate 
terră pământ  femină femee  sălertiă — iscusinţă 
ciquă apă - pugnă luptă -pigritiă lene 
al aripă plantă plantă moestitiă  mâăbnire 

“ Maseuline: 

aurigă vezeteu  năută corăbier încălă locuitor 
câlleyă tovarăş „păctă port : pirâti hoţ de mare 

Nota 1, Vocala a de la sfârşitul temelor declinărei La, care 
e acum scurtată, a fost altă dată lungă; cum este încă la genit. 
plur ă-rum, Sufizele casuale se modifică astfel la acâstă deeli- 
nare : la nomin. sing. -a final a căqut, remâind tema curată; la 
genit. şi dat. sing, -d tinal de Ja temă şi cu sufixul -i se contrag 
în diftongul e (in vechime ai d. e. alai. .Virg.). Alti dată se 
află la genit. sing. şi -âa (eontras din -a-is) co a remas încă în: 
paterfamiliăs—tată de familie, mater familias—mamă de familie, 
La all. sing. sufizul -d a cădut, din care causă vocala ă de la sfâr- 
şitul temei va lungit. La nomin. plur. sa făcut aceiaşi centra- 
gere ca și la genit. şi dat. sing. La genit. pl. sufixul -rum se-a- 
nină deadreptul la temă, cu a lung, (despre -um în loc de -â-rum, 
vedi mai jos Nota 3, tot acest $). La dat. şi abl., pl. -a dela 
temă se contrage cu sufixul -îs în îs (despre -bus, vedi Mota 2: 
următâre). La acus. pl -a de la temă s'a lungit prin căderea lui 
n: d-ns— aa. i 

Nota 2, Câteva substantive, puține la număr, au 1a dat. şi 
abl. plur, -Bus în De de -îa, spră a se deosebi de masculin. Astfel
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sunt: da (qeiţi)—deă-bus, filia (fiică)—filiă-bus ; de asemine li- 

bertă—rdbă liberată (var libertabus), €qua (6pă), asină (mă- 
„ găriță). - . 

Nota 8. Unele substantive, mai ales drachma (monetă gre- 

cescă), amiphăra (un fel de uleion), fae la genit, plur. -um, în loc 

de ărum d. e. trium amphorum (trei amfore), duo milia drachmum 

(două mii de drahmne). Poeţii întrebuinţază am, în loc de arum, 

şi la substantivele compuse cu gina (de la gigno-—nase) şi căla 

(de la căleezloeuesc, cnltisez), precum şi la substantivele patroni- 
mice (patronymica), adecă care însămnă scoborâtor. din... ($ 197. 
1. Nota 3). d. e. ecrlicolum, în loc de calicolarum (de la celicăla 
=locuiter al cerului, -deu), terrigenum, în loc de terrigenarum (de 

la ferrigina—fiu al pământului); . Dardanidum în loe de Darda- 

nidarum (âe la Dardănida-— Troia, adeeă scoborâtor din Dardan). - 

De asemine și la unele nume grecesci de popore: Tapithum, în 
loc de Lăpitharum. * i? | - 

Fonthe gpece ci, : 
N V A aul IN N. 

$ 46. După deelinarea 1 merg şi câteva cuvinte şi nume pro- 
prii grecesci, efârşite în & Gia. 25, (grecesce n, us, ms.) La nume- 

rul sing. ele se deosebese în cât-va în deelinarea lor, ear la plu- 
ral se declină ca şi substantivele latine, d. e. , 

Epităm-& prescurtare, lenă-as (nume de em), anagnosi-es eetitor 

Feminin Masculin 

Nom. epitom-& „ene-ăs anagnost €s 
Gen. epitom: es slene-ae anagnost-ae 
Dat. epitom-ae „Aene-ae anagnost-ae 
Acus. „_epitom-tn „Aene-ăm (-ăn)  anagaost-ăn (ăm) 

Voe. epitom-€  deneă anagnost-ă 

Ab. epilom-E ” „- Aemne-ii anagnostă. (6 

Genul. substantivelor de declinarea 1 

$ 47. 'Pâte substantivele latine de declinurea LI, 

sunt feminine, când nu însemnâză ființi bârbatesci (ea 

scriba, naut, colega, aduna străin, navita corăbier' 

ş. a. care sunt de genul masculin), sau nume de riuri 

($ 44,1, Notă); Hadria (marea Adriatică), 'este de a- 

semine masenlin. Cuvintele grecesei în e sunt femi-. 

nine, cele în as şi cs, masculine.
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48, 'Demele care merg după declinarea a II, * 

erau- sfârşite în limba mal veche în 6 (scurt), care mai 

târdiu sa slăbit în & (seurt), la nom. şi acus. sing.. și 

s'a prefăcut. în € (scurt), la voc. sing. Ele se deelină 
astfel : 

Masculin Neutru 

Sing. Plur. Sing: . “Plur. 
Nom. horti-s horti „bellit-m bellă 
Gen. horti a horlo-riim | 2 belli | bell-rum| o 
Dat. hot JE hostis “2 bello  J'z bellis 2 
Acus, hortă-m VE hortă-s ÎS Delit-m a bellă -. Va 
Voce. hortă  [%0 hoti 2 bellii-m | + bellă 2 
Abl. hortă _hortis bello bellis 

Notă. la genii, sing. vocala -ă de la sfârşitul temei se eon- 
trage cu sufixul casual i in -î; la dat. ing. însă -d şi cu î se con- 
trag în -6; la toc. sing. -ă se Slăbesce în -ă ($ 43. Notă), la adi. 
sing. «d cale, din care causă -ă se face lung, -0. La nomin pl. 
d-izi, ea la genit, sing. La genit, pl. sntixul -rum se anină 
deadreptul la temă, însă -d final devine lung (după analogia lui 
a de-la genit. pl. al declinării Î): -0 -rum La dat. şi all. pl. 
-d-is= îsș la acus. pl. -ă -ns=—0-a (cu. lepădarea lui n, & sa 
lungit). La nom. acus, şi oc. pl. neutru -o de la temă eude. 

$ 49. Unele substantive . masculine de acâstă de- 
clinare se sfârşese la numinativ şi vocativ sing. în r. 

Ele au lepădat pe us la nom. şi pe e lu rocate, şi da- 
ea prin acâstă lepădare a remas o consonantă înainte 
de r, atunci s'a întrepus un e,'ca sunet ausiliar, 'pea- 
tru enfonie, la nom. şi la vocat. sing. d.e. puer (io 
loc de puerus), «ger (în loe de agr-us, agr). 

Masculin -. 

Plur. - Sing. Plur. Sing. 

Nom. puer pueri der «ari 
Gen. pueri  |_ puerâ-rum| _ agră  |_-agră-run| a 
Dat puero = pueris 2 ayro = gris 5 

cus, pueru-u ZE pueră-s | 2 agru-m leg agrd-s | 
Voe, - purer “ pueri aer > agri o 
Abl.: puero ură «gris pueris



Esemple de declinat 

„. Maseuline în us: - | 

mundus lume păpălus popor aimnitlus: inel 

campus câmp dăminus domn  mălus catarg 

ventus  vent  Qunus an crăcus şofran 

morbus  bOla  mirus zid jitvencus june ş, a. 

Masculine în 7, cu e întrepus: 

[be carte măgister dascal  făler ferar 

culțer - cuţit minister slujitor “per: - mistreţ ș. a. - 

Substantive masculine în er sunt numai cinci: 

puer copil - socer socru Liber nume al lui Bacus 

cesper sară “găner - ginere ” 

Urmatârele se siârşesc în ir, dar se declin cu şi 

cele în r: ir (barbat, şi compusele lui:  triumtir, de- 

cemvir), livir (eumnat) şi trăvir (nume de popor). 

Neutre în a :- 

pin vin  gaudium bucurie pirum pară 

ferrum fer cerbun cuvânt oscăilum sărutare 

“ scamnum scaun votum : făgăduință solâtium mâugâsre 

xota 1. Snbstantivele îu ius, dum, contrăgeau la genit. sing» 

pe îi regulat în î, înainte de epoca clasică, și chiar îu epoca cla- 

sică, d. e. Cons (de lu consilium==sfat), îngini (de la ingenium 

talent, spirit), Appi (de la Appius, nume de om.) Mai târdiu însă 

acestă formă contrasă fu înlucuită prin cea în în. 

Notu 2. Numele proprii în îus, ajus, €jus contrag la vocat. 

sing. pe ie în î, d. e. Virgilius Virgil, Gajus, Gai, Pompejus, 

Pompei (uneori la poeți Pompei do două silabe). De asemine şi: 

filius face la voe. fili (fiu) şi gănius gnă (spirit proteguitor). Cele- 

“alte cuvinte în ius şi nnmele proprii străine În -ius un. vot» în 

ie necontras d. e. mantius (cestitor) voc. muntie. Darius, vocat. 

Darie. 

Mota %. Substantivul deus (Qeu, D-deu) are vocat. totdeauna 

deopotrivă cu nom.; fa nom. pl. face dei, dii şi di, - prin contra, 

gere, la genit. pl. deorum (poetie deum), dat. şi abl. deis, diis 

dis. ac..deos. Şi alte cuvinte au câte odată, în voi birea sărbito- 

râscă, wo. ea noni. d. e. Audi, populus - Albanus (Tit. Lâci as- 

seultă, popotule Alban!
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Nota 4. Adese uri genit. plur. este am în loc de orum (vedi și 
deci. ] $ 45 Wota 3), mai ules la cuvintele ce însamnă monetă, 
măsură şi greutate, d, e. nummum (in loe de nummârum, de la 

" nummus, o monetă romană), sestertiuim (în 100 de sestertiorum, de 
la seatertius, earâși o monetă) mădium (în loc de modiorum, de la 
modiua baniță, oboroc), jugărum (în loc de jugerorum, de la juge- 
rum; o măsură de lungime, pogon), tălentum (în loe de talento- 
rum, de la tălentum talent, o monctă). De asemine au um la ge- 
nit. pl.: fader (ferar) în espresiune praefectus ' fabrum (prefec- 
tul ferarilor); zir (poetic zirum în loc de virorum) şi cumpusele 

- lui : duumairum, triumuirum, decemtirum ; tări (copii) liberum, - 
alăturea. cu liberorum (de asemine întrebuințat), divus (eu) di- 
vum, în limba veche și deom (grec. (0zov) şi apoi dirom : săpă- 
rum genit, de la superi (Qeii de sus). Fac um 13 genit. pl. şi u- 
ntle nume de popsre mai ales Ja poeţi: Italum (în Joc de ia 
lorum, de la talus Italian), Argivum (în loc de Argirorum de 
la Argivua locuitor din Argos, adecă Grec), Poenum (de la Poenus 
Cartaginez) ş. a. 

Forme grecesci 

__$ 50, Numele proprii grecesei, mai ales cele de oreşe şi de în- 

sule, și câte-va nume apelalive, se găsese uneori în latinesce cu 

terminarea grecescă, adecă os la now, (masc.”Și fem.) şi On la 

acus, (mase. şi fem.) şi la nom. (neutru) d. e. Delos (insula De- 

los), acus. Delon (fem.), scorpioa mase. (scorpie), Pelon neutru 

(un munte îu Tesalia). Obicinuit însă terminările grecesci suut 

înlocuite cu cele latine eorespundătâre: us, um, şi atunci aceste 

nume urmâză regulat deelinarea a l-a, d. e. taurus (taur), (heă- 

irum teatru). Une ori se găsese amândouă . formele, d. e. Delos şi 

Delus, Ilion şi ]lium, genit. Ilii ș. a. Se gasesce de  asemine, dar 

forte rar, la nom. plur. forina oe (grecesce o), d. e. can&phăroe 

(purtători sau purtătâre de panere s. coşuleţe) si la genit. plur. on 

(grecesce w>) la adjective întrebuințate ca titluri de scrieri” d. e. 

iibri Georgicon (cărţile Georgicelor Iui Virgil), precum şi la câ- 

teva nume proprii d. e. Colonia heraeon (Salustiu). Numele pro- 

priu de om J7a79oo6, eontraa în JIdv9ovws e prefeeut de Virgil în 

Panthus voce. Panu. | 

Nota 1. Numele proprii în COS cu consonantă înainte, precum ” Altzav- 

oo, 'Avrinargos, Teizpos, Meltaypos, sesfărsescobicinuit înlatinesce 
fin prosă tcţdeuni) în cr: Alexander, Antipater, Zeucer, Mecager, genit. Alezan- 

dri ş. ce. 1, Cu tâte aceste se gice Codrus (X'0%e0s), şi la poeţi Erandrus 

(Iiav9p0s) şi altele asemene. Cuvântul itduereos (versul numit hexae 

metru) se gice în laţinescs hezameler, însă PeiutroOs—diamnetrus. 

Nota 2. Dintre numele proprii grecesci, care merg după declirarea nunită 

atică*), unele iau o formă curat laţinăd, e. Tiyndareiis, gr. TuvOcigEws . alele, 

  

*) Vegi Gram. gr. a d-lui Burlă, $ 99, ediţiaa Ul a.
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păstrâză câteva terminări grecesci, precum la nom, Alhos, Androgcăs, Ceas, la 

acus. Athân, gen. şi dat. Aihă. Acest din urmă (muntele Atos), merge şi dapă 

__ deelinarea a ll a; acus. Athânem, abl. Alone: se găsesce de asemene şi An» 

-drageonan. 
i 

, pe 
Nota 3. Numele proprii grecesci în £US genit, EWS, se declină sauca în 

latinesce d. e. nom. Orpheus (donă silabe)acus, Orphenusn, gentt, Orphei şi Orph-ei 

(două silabe), dat. şi abil. Orplieo (fâră vocat.); sau ca în grecesc (după decli- 

narea e ]ll=), d. e. rom. Orpheus genit. Orphios, dat. Orpei sau Orph-ei, > - 

(două silabi), acus. Orgphâd vocat Orphet. Ca tite aceste formele luate dela 

declinarea a lil-a se găsesc mai des (afară de acus.) la poeţi, Achilles CAgul- 

les gi Ulizes ( Odvootrs), care merg. altfel după declinarea alll-a au to- 

tuși a genit, forma Achillei, Ulyzei. Numele Perseus (1Zeg6eus) se declină 

„când ca Orpheus d, e. Perseus, genit, Persei dat. Perseo şi Persi (în loc do 

Persei) acus. Perscd, abl. Perseo, când face Perecs, du pă declinarea 1. 

Genul substantivelor de declinarea ŢI 

_$. 51. Numele în us (os) şi în 7, sunt masculine, 

cele în n (om) sunt neutre. Cu tote aceste: . 

1), Dintre numele în us, sunt feminine: 

3), Cuvintele: alvus(pântece, burtă), carbasus (pâuză de corabie) . 

-călua (eaer), hiimus (păment), rânua (lopată de vânturat). . 

b). 'Tâte numele de copaci şi câteva nume de tufe, d.e.; 

alnus (anin), fâgus (fag), ficus (smochin şi simochină), mâlus, pi- 

rus (păr), popălus (plop), ulmus (ulm), ş. a.; buzus (sincir), Juni- 

părus (ienipere);, nardas (nard, copăcel mirositor), păpyrus (papir, . 

rar mase.) de asemine câteva nume „grecesei de plante, cele mai 

adese 'ori sfărșite în os. | - 

c). Numele de oraşe şi de insule (v. $44, 2) d. €. Corinthua 

(Corintul), Rhodus (insula Rodos), precum şi numele de ţări care 

urmeză: _Aegyptus, Chersăntsus, Epirus, Peloponntsus. (Aceste 

nume În us sunt tâte grecesci:; cu tote aceste Cănăpua e mas- 

culin). . , | 

2). "Dintre cuvintele în us, urmâtârele sunt neutre: 

virus (venin), vulgus (poporul de râud), şi pălăgus (ma- 

re), Câte trele aceste nu au plural. 

DEOLINAREA IH 

$ 52. "Temele care merg după declinarea a III-a 
se -împart mai întăi în două clase de căpitenie, după ca- 

racterul lor ($ 38, Nota 2):
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[. "Teme Consonantice, udecă sfârşite în  conso- 

nuante şi: 

1].' Teme vocalice, adeea sfârşite în vocale. 

$ 53. Temele consonantice se mai impart apoi, 
după firea ceraeterului ($ 11), în: 

A. Teme licide, sfârşire în Î, r. 

B. "Teme nasale, sfârşite în 4, n. 
„C. Teme sfârșite în şuerătovea s. - 

D. 'Teme sfârşite în mute şi anume in: 

1) labiale, 
2) auturale şi 
3) dentale. 

$ 54. Temele vocalice se sfirzese în : 

işi - 
2) u (veqi Deelmarea a IV). 

Notă. "Temele vocalice în a, după cum am văzut, Merg după declinarea I,. 

cele în o (slăbite în u), după a Il-a și cele în €, după declinarea a V-a precum 

sc va vedea mai departe. , 

$ 55. Semnul nominativului sing., atât la temele 

consonantice, cât şi la cele vocalice, este s în deobştie 

lu genul mase. şi fem. Acest s pică, totuşi când se a- 

fă dupa sunetele finale Î, r, n, s. 'Pema curată se află 

obicinuit de la genit. sing, lepădând sufixul -is. Vocat. 

este de opotrivă cu nomin. La acus. sing. temele con- 

sonantice se l6gă cu sufixul -m prin, vocala auxiliară €. 

La abl. sing. sufixul -d sa unit cu tema ear prin Yo- 

cala auxiliar &, şi apoi «d a câdut, ca şi la deelinarea 

I-a şi a Il-a, dar fară a lungi vocala e. La dat. și abl. 

pl. sufixul -bus se unesce cu tema prin vocalu -i, for- 

mână terminarea —-bus La. acus. pl. sufixul -us se 

l6gă cu tema prin vocala -€, apol picând 7, remâne 25, 

cu & lung. In celelalte ceasuri sufixele casuale se anină 

la tema curată. Substantivele” neutre formeză nomiu. 

sing. fără -s. Ele av acus. şi voc, amânâuror numerilor. 

deopotrivă cu nomin., ear nomin. pl. în =&.



a TEME CONSON ANTICE 

  

at 

56. 1. Temele ie eîul, formâză nomi- 

nativul fara s, d.e. 

Sing. Phare 

- Nom. consul _ consul-âs 
Gen. . consăl-is = consul-itin = 
Dat. consulii 3 consul-ibis . z 

Acus.  consul-ăim 4 „consul-es s 
Voce. - consul 3 consul-Es o 

Abl. consul-i - consul- Ibis 

Ş 57. 2. Temele licide, sfârşite în », fne de as- 

mine nomiuativul fâră s. 

Masculine | Neutre 

„ Sunete penultime 

e: passer vrabie  păter tată cădăcer trup mort, 
hoit, 

passăr-is. patrais cadăvăr-is 
o libor..muneă . Grătâr orator râbi» stejar: torte 

_ tare 

libăr-is drător-is. - văbăris 

u făr fur, hoţ — zultu» vultur fulgur fulger 
= Pila vultiiris fulgitr-is 

Singular. 

Nom. . lăbor piiter robur 
Gen. labâr-is patr-is robăr- îs 
Dat. . labor patr-ă . robor-ă 
Acus. - labor-Em patr-ăn robul 
Voce. labor pater robur 
Abl. labor-e "patr-ă "robor-t
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Pluraj 

Nom. labor-es patr-e . robor-ă 
Gen. labor-iim patr-ăim robor-iim - 
Dat. labor-ibus patr-lbus robor-ibus 

Acus. labor-Es + Datr-&s robor-di 

Voce. labor-Es - palr-ts rober-ă 

Abl. - labor-tbus patr-ăbăs robor-bus 

Noia 1. La mai multe cavinte în or şi zr. sunetul 7 a re- 

nit din 2, de aceea unele din ele au şi o formă în s, alâturea cu 

cea în 7, d. e. labos, robus şi labor, robur,—vOmer şi vomia (fer 

de plug), genit. zomăris. La multe neutre vocala penultiină o de- 

vine a la nomin, sing. 

"Nota 2. Cuvintele în -ter lSpădă pe e: patris (în love de pată 

ris), afară însă ' de lăter—latirie cărămidă. i 

B. Teme nasale . 

$. 58. 1, Numai o singură temă e sfârşită în m. 

Ea tace nominativul cu s hiem-s (fem.) ro (uneori 

hiem-p-s, $ 33). ” 

Singular 

Nom. hiem-s Acaus, hiem-em 

Gen. hiăm-is Voc, hiem-s 

hat. hiem-ă Abl. hiem-€ 

La plural se întrebuințază rar. 

Ş 59; 2. Temele nasaie în u, care sunt d» ge- . 

nul masculin şi feminin, tormâză nom. sing. fără s, şi 

lepâda şi sunetul final n sfârşindu;se astfel în 0. Cele 

neutre păstreză la nom..sing. pe n, şi se. sfârşese în 

en. La masculine şi feminine genit. este: 

1) la unele în onăs, 
2) la altele în ins. 

ear la neutre în în:s.
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- Masculine și feminine 

Sing. Plur. Sing. .  Plur. 

Nom. leo leon-Es ([ hămo  .[ homin-es 
Gen. leon-Ys leon-îim |  homin-is homin-iim [- 

-Dat. leon-ă Îlcon-ibusl:= homin-i ÎS homin-tbus ) 
Acus leon-ăm |. 2 leon-ss |-E homin-em | E homin-zs  |E 
Voe. leo leon-Es homo homin-es 

Abl. leon-ă - lcon-ibus homin-ă homin-ibus 

Toi astfel se declină orătio, orationis f. (curent, vor- 

bire), virgo, virginis (feci6ră). | 

Nota |. Cuvintele în do si go au cele mai multe la genit. 

-inis, celelalte în o an cea mai mare parte Gnis, Abateri: praedo 

(talhar), harpăgo (cărlig), ligo (țăpoin), au genit. în Onis ; 'homo- 
şi turbo (vărtej) au inis. Anio (un riu) are Anienis. 

Nota 2. De temele în n se ţine şi masculinul sanguis, ge- 

nit.-sanjuinis (sânge), ce are nom. cu 3, înaintea căruea a câdut 

n”: sanguin-s=sanguta. - 

Neutre 

Sing. Plur. 

Nom. nâmen nomin-ă 

Gen." nomăn-ăs a nOMin-um a 

Dat. nomin-i ? nomin=Ibus 3 

Acus, . Momen 3 nomin-ă E 

Voe, nomen = nomin-ă | a 

Abl- nomin-€ nomin-lbăs 

C. Teme sfârşite în şuerătârea s 

$ 60. “Temele sfârşite în s fac nominativul fără 
s; adecă numai primese încă odată acâstă consonantă. 

[n celelalte casuri, s între don vocale se preface în 

Sunetul :penultim & se schimbă în î la nominativul te- 

melor masenline, ear & şi 8 se schimbă în u la nomi= 

„ nativul temelor neutre. -
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Masculine Neutre 

Sunete penultime 

e “puleis pulbere, colb,  gănus nm 
| pulrer-is praf  genăr-is - 
0 mos morav corpus trup 

NOr-is E corpăr-s 
“n jus dreptul 

o ăr-is 

Notă. Şuerătârea s se păstriză în vas, genit. vas- ie (mea 
tru) vas. In as, genit. este ass îs (as, o monetă romană) masc, șiin . 
-05, genit. oss-îs (0s) neutru, eu ss. . 

«Singular 

Masculin . Neutre 

Nom. puleis _” genus carpus 
Gen. pulvăr-is -- genăr-is corpăr-is 
Dat. pulver-i gene»-i corpor-i 
Acus. -  pulver-en genus corpus 
Voc. pulvis - genus corpus 
Abl. pulvej-e — gene-e corpor-e 

Plural 

Nom.  . pulcăr-es gener-ii - corpor-ă. 
Gen. pulter-an gener-um -  corpor-un 
Dat. pulver-ibus gener-ibus  corpor-ibus 
Acus. pulver-es . gener -a corpor-a 
Voe. pulter-es gener-a corpor-a 
Abl: pulcer-ilus gener-ibus + corpor-ibus 

D. Teme sfârşite în mute . 

$ 61. 'Tote temele masculine și feminine, sfârșite 
în litere mute, au la nomiuativ sing. s. Cea mai mare



Ş dl 

- parte dintrânsele, care sunt de mai multe silube şi au 

un i înaintea literei mute, îl schimbă la. nominativ în 

e. Sunetele guturale, împreunate cu s, se prese în z; 

sunetele dentale cad înainte de s d. e. paz (pace) în 

“Joe de pac-s, rez (rege, craiu), în loc de reg-s; aelas 

(erâsta), în loc de actat-s, pes (picior), în loe de ped-s. - 

“emele mute se împart în: 

1). Teme labiale 

a o - a 

trab-s f. pleb-s Î. stip-s f. princep-s m. (0ps5) f. 
“trăb-is  plâb-is — stip-is princip-is  Bp-is 

scândură prostime-monetă mică truntaș putere. 
mijloc. 

Consonantă înainte de labială: 

urb-s stirp-s 
arb-îs stivp-is 
oraş tulpina 

Singalar _ Plural Singular. Plural 

Nom. princep-s - princip-es.  urb-s —urb-es 

Gen. princip-is  princip-um  urb-is urb-i-un 

Dat. - princip-i  princip-ibus urb-i wrb-ibus 

- Acus, princip-em princip-es  urb-em.  urb-es 

Voce. princep-s  princip-es  urb-s . - urb-es 

_Abl.  prâncip-e. - princip-ibus urb-e uri-ibus 

2). Teme guturale: - 

a e i og u 
paz î. rez radiz tor luz f. 
păc-is regis. radic-is vor-is — litc-is 
pace rege rădăcină "glas lumină 
faz "grea săliz  jiidexm. duz m. 

făc-is  grăg-is_ sălic-is  judic-is  diic-is 
făclie turmă salcie judecător câlăuz - 

7
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Cu consonantă înainte de guturală : 

arx î. fala 
arc-is " fale-is 
cetâțue, câsă 

Singular „Plural Singular Plurat 

Nom, rez reg-es „rd are-es 
Gen.  r&g-is reg-ut arc-is are-i-um 
Dat. reg-i reg-ibus arc-i arc-ibus 
Acus. reg-em . reg-es  arc-em arc-es 
Voc. rez - reg-es arz -  arc-es 
Abl.  zeg-ă . reg-ibus arc-e arc-ibus 

3). Teme dentale: 

a). Cu vocală înainte de dentală : 

t d 
aj  aelăsf. anasf. . cas m, 

-* aetat-is  andl-is . văd-is 
vrăstă rață | chizes- 

e... quies f. păris m. heres pes m. 
quiâl-is  pariil-is  herăl-is păd-is 
linisce  părete moştenitor picior 

i. lis f.  “ miles lăpis m. . obs m. f. 
lit-is milit-is lăpid-is obsid-is. , 
proces:  oșten piatră amanet 

0. S :cerdăs custos 
sacerdăt-is custod-is 

- _preur păzitor . 
U. virtus pălăs f. laus f. păcus f. 

virtut-is palăd-is. laud-is  pecăd-is 

virtute - mlaștină laudă: vită, 6 

b). Ou consonantă înainte de dentală: 

nt.  fronsf. nd." frons î. 
front-is frond-is 

N frunte frunză 

pt. pars f. rd. cor neut. 
part-is * cord-is 

inimă parte



Tia 4 
It. puls f. ct. nox î. lac neut. 

pult-is noct-is  lac-lis 

cir (zamă de mămliga)  npte - lapte 

Singular Plural, Singular -- Plural 

75 195 EI 
aetas . aetal-es frons _front-es 
aetă-tis — aetat-um — front-is , front-i-um 

  

aetat-i .. getat-ibus  front-i frout-ibus 

aetat-em  aetat-es „front-em  front-es . 

netas aetul-es frons front-es 

aetat- e aelal-ibus * front-e '  frout-ibus 

„Nota 1. Unele teme eonsonantice formâză genit. plur. în 

tura, adecă urmâză declinarea temelor vocalice în î (veţi mai jos 

ş 62), și anume: - 

a). Au regulat la gonit. plur. ium tâte temele mute de o sin- 

gură silabă, care au o consonântă înainte d. e. urb-ium, (de la. - 

urbs), arc-ium (de la arz), mont-ium (de la mons) munte, tema 

moni), ' part-ium (de la“ pars, tema part), nnc-tium (de la noz, * 

tema noct). | E 

b), Temele de mai multe silabe în mt şi vt au mai adesea ium 

de cât um d. €. client-ium (de la cliens client, proteguit, tema 

client), cohri-ium (de la cohora, cohortă, toma cohort) . 

e). Uneori şi alte tema consonantize an dum d. 6. civitatum 

şi civitatium (da la civitas Oraş) cervicum şi cervicium_ (de la 

cerviz cerbice) laudum şi laudium (de 'la las), dotum şi dotium 

(de la dos zestre).. . i 

Nota 2. Afară de acaate se întrebuințază şi genivivul urmă- 

tărelor tame consonantiea de o singură silabă, cu vocală. înainte: 

crus, crurium (picior), mus, murim, vires, virium (puteri), fauz, 

faucium (gâtlej), fraus, fraudium (sieleşuz), lis, litiumş de ase- 

mine şi nivium [de la niz omăt, zipadă, time propris nigJoi şi 

„mom. nigțoi)s=aniz prin sincopă] şi câteva altele mai rar îatre- 

buinţate. : . i 

Nota 3. Când o temă cousonantică (substantiv sau adjactis) 

are genit. plur, dum, trebue să presupunem de ragulă scurtarea 

unei tema primitive în i întrio tema consonantieă. Pe lângi e- 

semplele aduse la $ 19. e, vom adăogi încă: Quiritis,- Arpinatis, 

frondis, trabes,. faces, carnis, paris, parlis, form voehi în loc 

de Quirie, Arpinaz, frons, trabs, fax, caro, par (dsopotriră), pars. . 

De asemine pentru ars, as, mas, vis, 8. a. trebue să se presupună 

o formă mai veche arti-s, assiz, miri-a, viri-e. 

4



i TD. TEME VOCALICE 

I. Teme vocalice în i 
, 

$ 62. "Temele vocalice în î, masculine şi teminine, 
formâză nominativul în s. O parte din cele feminine 
schimbă la nominativ pe i în e. Cele neutre schimbă 
totdsuna pe i în e la nominativ ; acest e însă se lEpâ- 
dă obicinuit la neutrele de mai multe silabe, care au 
I sau + înaintea lui. N 

Singular 

turn - deal vulpe mare dobitoc 
Nom.  tter?is colli-s zulpe-s mără nimul 
Gen. Haripă colli-s  vulpiis  mar-is  animal-ăs 
Dat. - turn: coll-i culp-i O mar-ă animală 
Acus,  turri-nu_colle-m culpe-m mare animal 

şi turre-u 
Voce.  - turri-s colli-s : vulpe-s mare animal 
Abl. : tură  collă  vulpă mari animală 

Plural 

Nom. turr-ăs coll-es  vulp-zs  mari-a „atiimali-a 
Gen; turri-um colli-um vulpi-um mari-um animali-un 
Dat.  turri-bus colli-bus zulpi-bus mari-bus animali-bus 
Acus. furr-es  coll-es zulp-es mari-a  animali-a 
"şi turr-is  colli-s A 

Voe. -turr-es . colle-s  vulpe-s _mari-a . animali-a 
Abl:  turri-bus colli-lus vulpi-bus mari-bus animali-bus 

Alte esemple de declinat: . =: 

Fem. şi mase, în is: Fem. in îs: Neutre în e, al, ar: 

vis f. ve fămes fome . vete laţ, mrejă 
năvis f. corabie  moles gramadă  conclace cameră 
ăpis î. albină de“ material  zectzgal dajdie 
vestis f. haină sedes loc de şedut tribunal tribunal 
hostis m. dușman caedes omor exemplar model 
mensis m. lună  clâdes pacoste — calcar pinten 

. % ” -
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Nota 1. La genit. sing, i de la temă pică înaintea lui i de” 
la sufix, de aceea -Is remâne scurt, La dat, sing. earâși cade s 
“de la temă înaintea sufixului 3; în vechime însă 2 de la temă se 
schimbă în e, care apoi cu sufixul i forma diftongul ei. La acus. 
sing. sutisul -m se anină deadreptul la temă numai la un mie 
numer da teme; la cele inai multe î se slăbesce în e (v. mai jos 
vota 3). La abl. sing... lepădându-se sufisul “primitiv -d, î de la 

temă se lungesce; dar cele mai adese ori i se slăbesce în &, care 
rămâne scurt şi după lepădarea lui d (mai jos Aota 3). Lă nom- 
acus. şi voc. pl. î de la temă se contrage cu sufixul casual în -£s 
(la acus. şi în +îs, regi mai jos Nota 4). La genit, dat. și abl, 
pl. sufixele se anină deadreptul la temă, cu deosebire numai cău- 
neori ]a genit. pl. î de la temă se perde. Tot ast-fel se anină 
deadreptul la unele teme şi sufixul neutru -ă, la nom,acus, și voe. 
pl., Ja altele însă î de la temă cade. - 

Nota 2. Temele vocalice în î se cunose prin aceea: că la 
genit. şi nom. sing. mase. şi fem. au tot atâtea silabe -(pariayl- 
iada), în vreme ce temele consonantice în îe şi es la nom. cresc 
cu o silabă la genit. (imparisyllaba) d. e. teme vocalice: vis, 
gonit. cîzis, niiles, genit. nubis; teme consonantice: ldpis: genit, 
lăpidis, miles, genit. militis, ' 

Nota 8. Dintre temele vocalice în-i: 

1). Au la acus. sing. îm: a 
. ; 2 : 

a). Numele de orașe şi de fluvii în -is d. e. AWeapolis, Aeapo- 
im Neapol, Alis, Albim Elba, Tiberias, Tiberim Tibrul. 
"b). Cuvintele: vis putere, aitie sete, tussis-tusă, au totdeauna 

ucus, îm. De asemine fac acus. im și căteva alte cuvinte în ia 

- precum: cmaussia șfară, rivis amorțală ; obicinuit şi puppia partea din 

des a corătiei, furia turn qturlă), febria friguri, stcăiria secure 

_mestie funie, mai tar: clăwis chec, mzssie seceriș, nâzis corabie, 

2), Aula abl. sing. i: a 

.. Se - ” PR . pe a. 

a). Cuvintele care au în acus. sing, îm: prin urmare Neapoli, 
Tiberi, vi, sită ; de asemine securi, resti ş. a. 

b). Neutrele în e, â1, (genit. lis) şi ar (genit. ris). Din po- 
tmivă- neutrele în ar, genit. ris au abl. în e d. e. mectar (bsu- 

tură Qeeaseâ), nectăre,, jăbar (strălucire) jubăre. — Numele de o- 

raşe în e, de genul neutru, păstreză pee și la abl. d. e. Reate, 

- Praeneste, Caere. . o 

3). Au la abl. sing. î saue: 

a). Cuvintele care la acus, sing. au îm sau em d. e, puppi şi 

puppe.



b). , Alte cuvinte în îs, că îgnia foc, care alăture | cu igne are 
și îgni (mai ales în locuţiunile : ferro ignique, aqua et îgni in- 
terdicere) ; de asemina civi, şi cive, navi şi nave, cui şi ave. 

4). In nom. și acus. plur. numai acele neutre au sa care fac la 
abl. sing. i. Astfel exemplar face exemplăria, însă nectar face 
nectăra. 

'5). Au la genit. plur, um: “(au iun): totăeaunai juvtnis tinăe, se- 
nez (genit. zenis) bătrân, cănis câne; adese orl opis, mensis, să- 
des, vâtes cântăreţ, prețicător, văliteria sburătâre. 

6). Aula genit. plur. um şi- cuvintele : imber pl6z, uteră (dle, 
burduf, venter pântece, burtă şi. linter luntre care numai în.pă- 
rere sunt teme consonantiece. Ele au format nominativul fărti xp A 
lepadat sunetul vocalie de la sfârşit i şi au întrepus e: imbriezsini bea : 
tmber; la genit. fac imbris, utris, ventris, lintris ş. a. %o.td: 
Numai imber are şi la abl. sing. î mai des decâte, celelaltetrei au €; 

»"Notu 4. In epoca din naintea celei clasice, şi în epoca ela- 
sic, acele subst. și adjeet. care au la genit. plur, îum, fac adese 
la acus. plur, îs (în vechime eiz), d. e. de la teme: in îi finis, 
civis, omnie, tria, sălibris; de lu teme consonantice pontis, gen- 
fia, litis, amantis, legentia. -. 

2. Teme vocalice in u 

- $ 63, După. dtelinarea IIl-a merg numai urmă- 
târele două teme în u, de o singură silubă: 

Nom. su-s (obieinuit ferm.) pore gru-s coedră (fm). 
Gen. sui-s (dat. pl. obicinuit eăbus). grucis, 

Genul substantivelor de declinarea a III-a 

-$ 6%. 1. Sunt masculine tâte substantivele sfâr- 
- gite la nomin. sing. în « 0, Or. os, €r şi es imparisilabe. 

. Abateri. 1 Din cele în o, sunt feminine: numele în do 
- go şi io, precum şi căro carne (genit. carn-is, în: 

loe de car-o-nis): hirundo—hirundinis (rândunică), 
imăgo—imăginis, - lectio—lectionis, (citire), răgio— 
regionis (țara) ș. a 

Cu tote aceste sunt masculine, din cele în do: 
ordo—ordinie (poruncă, rang), cardo—cardinis (ţi- 
țină), praedo—praedânia (hoţ); şi în go: margo— 
margini (margine), ligo, harpago. Dincele în îo,.
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masculine sunt substantivele concrete, precum: 
păgio—pugionia  (puronar),. scipio—scipionis (bas 
ton), espertălio, -Onis (liliac), septentrio, -Onis 
(megă-n6pte), steliio, -Cnis (un fel de. sopârlă), u- 
nio, -Omis (perlă), : 

“ 2. Din cele în or (genit. Oris) - sunt feminine nu-. 
mai: săror, -Oris (s0râ) -uzor, -Oris (soţie) și ar- 
bor, -Gris (copac). Neutre sunt patru: aequor, 
-Uris (şes, luciul mării), ădor, dris (îlâre de făină), 
cor, cordis (inimă) şi marmor, -drie (marmură), 

5. Din cele în os, sunt feminine: cos, cotia (eute), 
dos,  -dotis (zestre), ear neutre: ds, oria (gură) şi 
03, ossia (os), 

4: Din cele în er, sunt feminine: miilier (mu- 
ere), măter (mamă), Zinter, lintria (luntre). 

Sunt meutre: ăter, Xiineris,. (drum), cădărer, -dris 
(holt), zer, zria (primavară), fuber, tuberia umilă- 

" tură), uber, uberia, (uger) şi tote numele de plânte: 
dcăr, — acăris (stejar), păpâver, ris (mac), piper, 
&ris (piper) ș. a. Verter, &ris (bici) e neutru nu- 
mai la plur. verbtră. 

4, Din cele în es imparisilabe. (adecă care mau 
acelaş numer de silabe la genit. şi la nom. sing.) 

- feminine sunt şest: quiee -Ztis linişte (şi compun 
sul reguies), merces, -Edis (resplată), tegea, -Etis 
(rogojină), mergea, -gitia (Enop), eompes, numai 1], 
plur, campidea (cătuşe), săges, -fgtti (semânătură) 
„Neutru este numai aes, aeris (aramă). 

  

II. Sunt feminine substantivele sfârşite la nomin. 
sing. în as,.îs, aus, seu o consonantă înainte, în Es pari- 

| silabe şi în &, 

Abateri. . 1. Din cele în as este masculin uumai as, assis, 
(monetă la Romani), ţi neutru numai ras, tasis, (vas). . 

2. - Din cele în îs sunt masculine: - 

amnis riu cinis cenuşă . ignis foc 
aie osie „collia G6l lăpia pâtră 
callia cale "crânia păr. - mensia lună - 
cănâlis canal enais sabie orbia cerc 
cassia (maimult  fascis mănunchiu pănis pâne 
la pl. casses)laţ finze sfârşit piacis. peste 

de vânător folie fol postia stâlpul 
caulis e6da fânie funie -- „ușii 

la plânte fuatia baston
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scrăbis(şi scro3s)  unguis unghie 
, „grâpă. vectia pârghie 
aentie cătină vermis verme 
satiguis sânge | 

De asemine sunt masculine şi câteva substantive ce sunt din 
firea lor adjective cu care se înţelege un substantiv masculin d. 
e, annălis (adecă liber) anale, istorie; năzălis (adecă dies) diua 
nascerii (se dice şi în plur. natales, nâtalium, nascere), mălăris 
(adecă lapis) pâtră de mâră sau măsea (subînțeles dens), păgil- 
lăres (adecă libri) tăblițe de seris. Sunt masculine şi compusele 
lui as. d. e. dicusais (e=decem asses), precum şi mănes, manium 
mani (sufletele morţilor, privite ea deități), Lucretilis (un nume da 
munte) și numele de fluvii: Tilirisş. a. . 

Notă. Substantivele calliz şi finis sunt şi feminine, precum şi 
torques sau torgquis.' Dintre numele de animale în îs, se întrebu- 

„inţază ca masculine, pentru a însemnă felul: tigris (tigru), canie 
(câne) şi obieinuit şi anguis (gerpe); ca feminine: ăpia, aria, (pa- 
sere), Ovi, felia, feles (mâţă, pisică), : 

“ 3. Din cele sfârgite în a, cu consonantă înainte, 
masculine suut:.fons istor, mons munte, dens dinte, 

- - “pons punte, pod, tridens furcă cu trei corne, 2i- 
-dens ţăpoiu, furcă cu doi dinţi, torrens şivoiu, ră- 
dens frânghie, canfluens, confluent, oriens ' resărit, 
„occidens apus. Aceste trei din urmă sunt. drept 
vorbind participe presente, cu care se subințelege 
un subs, mase, (d. 6. fiivius confuens, sol oriena, 

"occidena). Cuvântul dnimana, -antis (partie. pres. 
de la animo) rietate, care e feminina, pâte fi la plur. 
şi neutru: animantia: Este însă masc. când în- 
samnă ființă cuvîntătâre. 

„i - 4. Din cele''în , masculine sunt substantivele 
- __în ex, d.6. ăpez, «icis (culme) -grez, -2gis (turmă), 

rez ş.a. 

Din acesta sunt însă feminine următârele: ez, 
lâgis,- (lege), - nez, -&cia (mârte), prez (aeîntrebuin- 

„$at la-nom.: sing), precis (rugăciune), faez, faecis 
„ (drojdie), săpellez, supellectilis, (mobilă) *), forfez, 
forficis (forfeca). NR 

Din cele în iz sunt masculine: călir, -icis (po- 
tir) şi forniz, -icis (boltă), Sunt de asemine mas= 
culine cuvintele în -unz, uncis, care însamnă frae- 
țiuni dintr'un as (monetă), d. e. deunz, <zncis "la 
din as, gquicune, cinci uncii, septunx şepte uncii 

+) “Tema e supel-lec din super şi lcc ce se attă în lec-tus şi decetica, 
, . 

* . )
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[[. Sunt neutre substantivele sfârșite la nomin. sing. 

în el, nare, tt, ăr, şi îs. 

Abateri., 1. . Dintre cele în 7 sunt masculine: 0 (s6re) ; 

săi, sălis (sara), măgil, -is (ua soiu da p2sza) şi acele 

ce însamnă meserii sau sarcini îndeplinite de barbaţi, 

_d. e. piigil, Alis (luptător), consul ş. a.. i 

2. “Din cele în sunt masculine nunsle ce îu- 

samnă persâne, d. e. fibicen, -cinis (Clautist), tbicen, 

-cinia (trimbițaş), cornicen, -cinis (o&ntăreţ din corn), 

ş, a. De asemine sunt masculine: pecten, “niz (pep- 

tene), cănon, -ănie (regulă, canon), splen, aplenie. 

(splină), şi pluralul ren&, (rărunehi, riniohi ; sing. rân 

neîntrebuințat). a . 

3. Din cele în ar, afară de numele proprii de 

barbaţi, cum : Caesar ş. a. care sunt m ssculine, mai 

e masculin și lar, lăris, (lu de casă). 

4. Din cele în îăr, sunt masculine; furfăr, săris 

(tărâţă de grâu), turtar, -ăris (turturică), vultur, 

-ăria (eultur), augur, -ăris (augur), fur, făris, (fun) . 

5. Din cele în ue numai nouă Sunt feminine: Jju- 

ventus, <idtia (tinereţă), virtus, tis (virtute), ser- 

vătus, (robie), senectus (bitrâneţă), tellus, ris (pă- 

mânt), încus, -idis (ilău, nicovală), salus, -îjbis. (sca- 

pare), păcus, dis, (vită, 68), piilus, dis (mlaștină). 

. _* Sunt masculine numele de apimale în as, d. e. lăpus 

-Sris (epure), mus, mizris jsdrece) ş.a. | ă 

' 

Forme grecesei de declinarea, a IIl-a.. 

„865, Cuvintele grecesci de deelinarea a i-a se fac obicinuit 

cu totul latine, declinându-se după temele latine. “Câte-odată însă, 

mai ales în poesie, ele păstrâză terminările grecesri. Astfel 

1). In genit. sing. au os, în loc de îs, d. e. Thătie, genit. Thă- 

fidos (nume propriu de deitate), în loc de Thetidis, Pallas, genit. 

Pallădos, iu loe de Palladis (qeiţa Pallas). . i 

2). n acus. sing. ău d, în loc de em, d. e. Lsdmădou, acus. 

Loămădonta (nume de om), Păcădaemon, ăcus, Lacedaemâna (La- 

cedemona, oraș), Salimis acus, Sălămina (insula Salamina). 

Chiar și în prosă se dice ară, aethără, hebdomădă, de la asr aer, 

aeiher eter, hebdămas septămână,. De la Pan (Qaitate), acus. face 

numai Pănă, genit. Panos şi Panis. Unele mai au. acus. sing- 

În in, yn, d. e. Zeuzin, Charybdin, Halyn, (nume proprii), "pot- 

sin şi potaim (de la pozais) poesie, băsia, acus. dăsim, abl.. băi 

temelie. ! 

3). În acns. plur.au 5, în ioede îs, d.e. Aethi5păs, Arcă 

dăs, de la Aethiopa locuitor din Etiopia, Arcas Arcadian. In prosă
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numsi cuvintele barbare au la acus. plur. ăs, d.. e.  Alobrăgăs, 
Senănăa (nume de popâre barbare). - - 

4). Rareori, şi numai la poeţi, nomin.plur. este & (scurt), în 
loc de £a (lung) d. e. Arcădăs (în Ice de Arcada). . 

5). Tot la porți ncutrele prceeeci în os (05) au la nomin: şi 
acus. plur. e (grecesce  contras cin ză), d. e, mele de la mEloa 
cântec ; în prosă se gâsesce numai Tempe (rd Tiuam) vale din 
Tesalia. 

” 6). Cuvintele în i-a, gp-aşi eu-a, lEpâdăla voe. sing. pes, d.e. 
Alexi, Daphui, Coty, Orpheu (nom. Alexie, Daphnis, Cotya, 
Orpheus, nume proprii). Cele îu as (genit. antis) aula voce. d. e. 
Aia, Calchă, de la Atlas (un munte), Calchas (nume de om). Nu- 
se proprii în 8a (genit. îi) au la voce, sau ă sau £ d. e. S0- 
csătza și Scerată, şi Achilles, Achillă (la nor. Socratăs, Achillăa), 

“Mota 1. Numele proprii grecesci în (07, genit. WY0$ sau 0%0£ tau abil 
nuit forma latină e d. s. Plato (gr. Mlarov), Platcnts Platon, Zaco (Zaxor), 
Zacânta Lacedemonean, Agâmemiio, Agamemnânis Agamemnon, Macedo, Wacădă- 
mia Macedonân. Unii scriitori însă păstrâză pe on: Aşa d. e. Cornelia Nepos. 
ice Dion, Concn.—Numele geografice au mai toţdeauna formaon: Băbilon, La- 

cădasmon.—Xumele în 01% genit, 0Y70$ şi CUVIOS (lat, ontis) păstreză cele mat 
multe pe n, d.0. Xenophcn, Lacmedon,-ontis. Cu tote aceste la poeţii drama- 
Mici Plant şi Terențiu, câteva nume de acest fel sunt schimbate la flesiune 

- 6. e, Anthipho, genlt, Antiphănta în loc de Antiphon Antiphontis, (Pentru nu» 

mele grecesci în 215, lat. eus, veţi $ 50, Aota 3). 

Nota 3. Dintre ninele în 1s genit. dis, acele care în grecesce fac la 
acuB. sing. 1%şi +9a, su în mare parte în latinesceim (in), rar idem, și (ca 
în grecesce) ida, d, e. Păris acus. Zarim ţi PerinrarPartdem : cele în tis au 
însă amândouă formele d. e. Phthrălis acus. Phihiotim (Fhihiotin) şi Phlhtolider 

(Phtăsotida). Cele care în grecaseo aa numal 10a (adică tâte cele întonate pe 

silaba de pe urmă), auin latinesce şi idem (da). e, îV/ramiis (gr. 1vgawy(s) 
„acuz. îyrannidem (igrannide), mai ales numele feminine ce însamnă origine 

* saa nume de popâre. d, e. Aeneis, acus, Aencidem şi Aenelda, 

"Nota 8. Numele proprii în as, geniţ, ătis, ca Zhdles genit. Thaletis, au Ia 
acus, pe lângă forma regulată Tha'etem, o formă prescariaţă Thalem,_ Ihalen, 
sbl. “TĂale (la genit, şi dat. această formă prescurtată e neîntrebuinţată). 

, ay Ă N Pi E 

Nota 1. Xumele rece:ci de femei în o (0 genit, 05) ca 10, Dido, Sappkâ 
co, au genit. după forma srecescă „is; chiar la acus. dat. și abl. osa păs- 

trâxa, d. e. Sappho (acus. gr ZOTu, dat, ZazgEî). Forma latină 'Sappho- 
mem, Sapphoni, Sapphone e rară. 

Nota 5. Genitivul plur. în on (wo) este întrebuințat numai în titlurile ” 

sârților, d. e. Me tamorphoseBn lâr. 

Yota 8. Sufiznl dativrlui plur. si (sin) se păsesce foste zar, Ia cățiva 
posţi, în cuvintele feminine în as și is, d. e.-Trcasin (de la Trcades, femei tro= 
ians), Charlsin de la Tharites—Graţiile).
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Xota 7. Cavintele grecesci în ma (en alis) au în Gat, şiabl. plar. matis în 

Joc de matibus, d. e. pcă matis, aenigmatis, de 1 poâma poemă,aenigma enignă. 

Genul substantivelor grecesci de declinarea a IIla 

” : 66. Cuvintele grecesci, primite în limba latină, păstreză ge-" 

mul ce-l au in cea grecâscă, și anume: - 

1). Sunt:de genul masculin : 

a). Substantivele sfâreite în n, d, e. pacan, pacănis, pean (cântec de biru= 

înță), delphin, dephinis fn (un pesce; se îflă şi snb forma delphântes, del- 

phini) ş. a. Totuşi câteva în on sont feminine, - , 

b). Substantivele în rs d e. crăler,-ârts vas pentru vin, aâr, aelher ş. a 

„e, Substantivele în as, genit, -antts, în es, genit. -etis, în'os, genit. «Gis, în 

uns, genit. -untis, în us, geLit, ddis, d. e. adămas, Xdămantis diamant, l8des, leba- 

tis 'caldare, heros, her6is eron, semi-Qeu, Pessinitis, Pessinontis, Trapezăs, Trape- 

3 untis (none de oroge), lriptis, înipodis triped (scaun cu trei picidre), şi t6te 

compusele cu pus (770Y5 pieior). Ocdipus Edip, merge obicinuit, şi polypus 

“polip, cracatiţă, merge totăeauna după declinarea a II-a: Oedipus, “i, polupus, =i. 

d). Substantivele în yr, genit. «ucis, gis, =uchis, de e. calix, calyeis poti- 

mul florilor. 
ă . . 

2). Sunt de genul feminin ; 

a). Substantivele in as (adis la genit,) d. e. lampas, dis (lampă) ş. a» 

afară de nomele de popbre care sunt masculine d. e. omas, ddis (nomad.), 

Arcas,-ddis (Arcadian) ş. a- . 

b). Substartivele în sis, derivete din verbe: poâsis, genit. poâscos (sau poă- 

sis), numele de orase în poliss ANcapulis, şi câteva alte cnrinte şi name proprii. 

De 'acmine sunt feminine cuvintele în îs, genit. <tdis: puyrămis, -idis (piramidă). 

c). Substantivele în 43, genit. vis. şi în 4 genit. dis: châlus, cheluis (liră) 

chlamys, -udis (manta) ş. a afară de Qlhrys, =yis (un munte) care e masculin, 

3). Sunt de genul neutru: ! , 

a). Substantivele în ma, „mndtis, d. e. poâma t-dtis, epigramma, -dtis epigramă ş. a. 

b). Sobstantivele în i, genit. î3, d. e. Sinăpi (se află şi sindpis. fem,) sinăpis 

muştar, ş. a. 

DEOLINAREA IV 
67. Declinareaza IV-a cuprinde temele sfârşite 

în &-e două sau de mai multe silabe, cu modificarea 

cufixe or casnale, ca şi la declinarea a TII-a a temelo.
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„vocalice, şi anume: în genit. sing,, în nomin. şi voe. pl. (uneori şi în dat. sing.) vocala finală a temei u, ab- 
sârbe pe acea a sufixului casual, și se tace astfel lungă, 
d. e. tema Zructă, genit. sing, frucbu-is==frucliis, nom. 
și voe. pl. fructu-ăs==fructas (Gat. sing. fructu-i=fructă 
uneori). La abl. sing. sufixul d se l6pâdă, şi 2 devine 
lung : fructi-d—fructii. La dat, şi abl..pl. 4 de la temă 
se slăbesce în 7, înaintea sufixului bus (vedi totuşi mai 
jos Nota 3). La acus. pl. n din sufix. -ns cade și u de 
la temă se lungesce: fructii-use=fructiis. Temele mase, . 
şi fem. fac nomin. sing. cu s, cele neutre păstreză tema 
curată. 

Singular 

Maseuline . Neutre 

Nom.  fructă-ş rodul corni cornul 
Gen.  fructăs - corni s ED 3 
Dat. - fructă-i - cornă cad LE y 

(fructa ) 
"Acus, - fructii-m corni 
Voce. fructii-s Cornii 
Ab o fructa "corni 

o Plural 
Nom.  fructăs-rodele cornu-a cârnele Ă 
Gen.. — fructu-um coriiu=um 
Dat. Țructi-bus corni-bus 
Acus.  fructăs „Cornii-a 
Voce.  - fructiis cornii-a 
Abl. — fructă-bus corni-bus - 

Nota 1. "După cornu se declină numai câteva cuvinte, precum 
genu . genunchiu, văru frigare. Celelalte formeză numai unele” 
casuri după acest model,. dar nu în acelaș timp şi alte forma, 
d. e. păcu de, face la nom. şi acus. plur. pecia, la dat.! pecubus ș 
alăture cu pecu sa află însă şi pzcus, păeiidis şi p”eus, pecăris 
după declinarea a IIl-a, Gelu ger, se îotrebuințază numai la abl. 
în limba obicinuită, la celelalte ceasuri el ara form gălum, genit. 
geli, de altfel puţin întrebuințată. 
Nota 2. In limbs veche se găsesce peniţ, sing. uis (în loa 

de tis contras) d. e. anuiş (în loe de anis) de la anus babă. In
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câteva cuvinte, mai ales sănătus (senat), tiimultus (sgomot, val- 

mașag) genit. este format la unii scriitori_ (precum  Salustiu) 

în d. e. siuati, tiimulti—Pe lângă dat. sing. 4, contras din ui 

şi nomin. plur. us din îles, se contrage la poeți chiar şi genit. 

plur. um în un, d. €. currum (de la : currue car), mănăim (de 

ia mănus mâna) în loc de curruum, manuun ($ 20). 

“Nota 2. La dat. şi abl, plur. cuvintele de două silabe, care 

au ce înainte de vocala finală ă temei, nu chimbi acestă vocală 

în 3, şi fac prin urmare îi-buz: ăous ac, ăcăbus, arcus arc, lă- 

cus lac, guercus “stejar, spăcus pesceră. De asemine fac -iibus 

şi artus membru, închietură, partus nascera şi tribus seminţie. 

Powtus, port şi vâru frigare, au -ibus gi -Xbus: portiăbus și por- 

1i53, vărubus şi văribăs, De asemine tănitrus tunet, care .se află 

şi sub forma tonitru (neutru), face câte odată tonitritbus, 

Nota d.. Numele câtorva copaci: în us, “mai ales căpressus : 

chiparos, ficus smochin, pinus brad, laurus laur, când se declină 

în totul după declinarea a II-a, d. e. „ficus, fici, ico, ficos, când 

iau de la deelinarea IV-a numai terminările în us şi-u d. e, laurus 

abl lauru, acus. plur, laurus. Quercus urmâză totdeauna de- 

clinarea a LV. Cuvântul călus caer, se declini de asemine după 

amândouă declinările : genit. căli şi colus, dat. călo,. abl. cilo şi 

colu aeus. plur. colus. ez] > Di 

lo € ” n 7 (75 
Nota. 5, Cuvântul dămus (easă) se declină şi după declinarea „Je rr 

a IV-şi după deelinarea a II-a, în modul următor : / 
/ 

Singular - Plural 

Nom. domiis (fem.) domtis n 

Gen. domus şi domi domuum şi domorun - 

Dat. domăi (rar domo) domibus 

Acus domum . domos (rar domis) 

-Yoe. domăs - domus 

Abl. domd (rar. domu) . ” domibus 

PPR iasi 
pa a 

„- 

Forma domă. la genit. se intrebuințază numai ca adverb, a- 

casă (sedi Ş 19). 

„Genul temelor in u 

$ 68. Substantivele în us sunt masculine, cele în 

i sunt neutre, p , 

Abiateri, - Din cele în us, sunt cu tote aceste feniinine 

. tote numele de copaci; guercua,. ficus, popilus, 

plop, precum şi urmâtârele:. -acus, colus, domus,
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mănus, pinus provisie. de gură, porticus . portie, 
îribus, şi substantivul plur. îdus, genit. îduum 
idele (a treispredecea sau a einelspredecea di a fie- 

„cărei luni), de asemine și guinqudtrua (numele u- 
nei serbători romane) şi în limba veche specus, şi .. 
după însemnare : 
s6cră. - 

dnus babă, niirus noră şi zocrus 

DECLINAREA V 

Ş. 69. Temele declinării a V-a' se sfârşese în £ şi 
„_adaog « la nomin. sing, La abl. sing. cade sufixul -d; 

la nomin. pl. e de la temă şi cu -es de la sufix se con- 
trag în -2s, In celelalte casuri sufixele se anină deadrep- 
tul la tema. Vocala e de la temă remâne lungă la ge- 
Dit. şi dat. sing. numai dacă are o altă vocală înainte, 
altfel se scurteză : sp 
cru, fides, fidei credință. 

&cies fel, soiu, spăcizei, res, răi lu- 

Singular 

Nom. res lucru dis-s qi 
Gen. ră dic-ă 
Dat. pă-y diz-i 
Acus, ră-m diă-m _ 
Voce, re-s diz-s 
Ab: ră diz 

Plural - - 

Nom. . râs diâ-s 
Gen. pă-vum di&-rum 
Dat.: re-bus dic-bus 
Acus. re-s die-s 
Voe. _"7e-s die-s 
Abl, re-bus die-bus 

Alte esemple de declinat : 

"species fel, formă 
făcres față 
effigtes ic6nă, chip 

... glăcies ghiaţă 
series şir 
ăcles ascuţiş agerime 

7 

plânities şes 
pernăcies primejdie 
fides credință 
spes nădejde- 
măridyes meqă di
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Nota 1. Curintele rez şi dies sunt singurele care se declină la 

plural în tâte easurile. Usmătârele: acies, facies, effigies, apeciea 

şi pes (în Virgil şi glacies) se întrebuințază numai la nomin. şi 

acus. plur, ear nu și în celelalte casuri din plural. 

Nota 2. . Temele în e, drept vorbind, sunt numai o variaţiune 

a temelor în a (declinarea 1), şi mai multe substantive au chiar a- 

mândouă formele; d. e. bărbaria şi barbăries (bârbărie), luzăria şi . 

tuzuries (lus), duritia şi durities (tărime), mollitia şi mollities (mo- 

lătate) ş. a. Obicinuit numai mom, acus. şi abl. sing. se formâză: 

după declinarea a V-a. | RR 

Genul temelor în e - 

Ş 70. ' 'Pote numele declinării a V-a sunt de genul fe- 

mânin, afară numai de dies, care în singular o masculin și 

feminin, ear la plur. numai masculin, In singular chiar, 

când dies însamnă di, seriitorii buni îl întrebuințază 

cu -preferență la masculin, d. €.: dies longus (Qi lungă), 

dies festi (dile de serbătore); ear când însemnâză: ter- . 

min, timp, cuv6utul dies e mai totdeauna feminin, d. e. 

certa dies (termin hotărât), dies-longa (termin lung). 

Măridies este de asemine masculin. 

ANOMALIILE TUTUROR DECLINĂ RILOR 

$ 71. Multe nunie sunt anomale în formarea casurilor lor. A- 

cestă anomalie ($ 33. Nota 4) stă în lipsa sau în prisosinț unor 

forme ; în casul întâi numele sunt defective (nomina defectiva), 

în al doilea imbelșugate sau abundante (nomina abundanti a). 

1. Nume defective . 

a. Nume îndeclinabile 

$ 172. Nume indeclinabile, puţine la număr, sunt mai cu samă 

a) Numele literilor alfabetului latin şi greeese d.e. a, alpha ş.a. - 

( b) „pă omeralele cardinale de la quătuor (patru) până la centun 

o sută); - . ” a 

e) Cuvintele: fas (dreptul d-deesc), nefas (ealcarea dreptului d- 

deesc), înstar (asemănare), pondo' greutate [propriu e abl. de la pon- 

dus, și se pune în loc de lira pondo, d. e. auri quinque (librae) 

pondo—einei livra de aur) și altele puţin întrebuințate. |
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d. Nume defective de casuri 

Ş 73. La unele nume lipsesce unul sau mai multe ceasuri (defec- 
tiva 'casibus), precum : a , ” 

a) nomin. sing, lipsesce substantivelor: dăpis [daps], dăpi ş. a. 
bucate, dicionis [dicio] dominare, Jrtigia [fruz], frugi, Jrugen ş. a. 
ruet ; . ni! . 

b) "urmatârele cuvinte se întrebuințază în sing. uumai la unele 
casuri : . 

Jors  (întemplare), numai la nomin. şi abl. (forte este obi- 
Ă cinuit adverb: din îutemplare, pote), fără plur. 

[fidea sau Jidia neîntrebuințat] are genit. fidia :acus, fidem 
abl. jide, dar numai la poeți ; obicinuit so gice: fădes 
fidium (liră) în plural; : 

„ împătis (atac) genit. impetiis, are în plur. numai nomin. şi 
„aCus.$ 

jus - (dreptul) şi rue (câmp) au tâte ceasurile în sing. car 
în plur, numai jura, riira ; 

lops  neîntrebuințat] ajutor, are în sing. genit. pia, acus. 
opem,' abl. ope, plur. în 'tâte easurile: opes, opun ş. a. 

[prez neîntrebuinţat, tema prec] rugăciune, are în sing. nu- 
mai abl. precă ear în plur. tâte casurile: preces, 
precum ş. a, Ie 

 [verber] lovitură, numai abl. verteră, car la plar, „tâte ca- 
surile ; 

[tema zic] schimbare, nestatornicie, are în sing, vte-ir vic-em, 
vice, și la plur. nu are genit.; 

[tema 'ei]. putere, are noi. zis, acus. ziz, abl. zi şi la plur. 
tote casurile: sires ş, e. 1. 

[tema fauc] gâtlej, are numai abl. sin. fauce, ear la plur. 
tOte ceasurile ; : a - 

c) numai la abl. sing. (fâră plural) so găsesee sponte (fem.) unit 
cu un pronume posesir, d. 0. sua sponte (din propria sa mișcare, . 
de bună voea sa). nostră sponte (de noi înşine) ; de asemine mai 
multe substantive verbale în „ derivate din supine, şi care se unese 
„numai cu un gerit. sau cu -uri pronuie posesit, d. e. rogalu meo 
(după cererea mea). jussu, înjussu populi (eu porunea, fAră poruu- 
ea poporului) ; nătu. (din nascere), în legătură eu un adj. esprimă 
vrâsta : grandis nfitu (mare de vrâstă), grandior, major, minor, ma- 
Zimus, mănimus natu (mai mare, mai mic, fârte mare, fârte mie 
de vrăstă), ” a o | 

d) se întrebuințază de asemine numai la un sio gur cas, şi în- 
ti?o locuţiune hotărâtă următârele substantive: genit. dicis, (di- 
cis causa—pentru formă), nauci, mihili, ca genitive de preț, nikilo 
ea abl. de preţ (întru nimie, de nimic); derisui esse (a fi de râs): 
despicatui (esse) a fi un obiect de dispreţ ; oitentui (esse) a fi ca 
dovadă; înfitias (îre)— a tăgădui; suppătias (îre) — a da ajutor ; 
vinum (îre) — a fi vîndut; renum dăre — a vinde; secua (sex) 
unit cu adj. zărâle, muliedre, se pune ea indeelinabil în aposițiune
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la tâte casurile, spre a însemnă: de sex bărbătese sau femeese 

d. e. liberorum capitum, virile secus, ad decem milia capta (Li- 

viuj—Sau luat pănă la dece mii de pers6ue libere de sex bâr- 

pătesc. Alttel pretutindena se întrebuințază sezus după declina- 
rea a IV-a; repetuzidarum * (sub-înţeles. pecuntarum) sau de re. 

petundis sub-înțeles pecuniis) învinuire de mâncătorie de bani 

publici (propriu: luaţi în mod nelegiuit, şi cara trebuese ceruţi 

înapoi), opus (cu esse sau habere)——este neroe. Ă 

6) 'memo—nimene (genit. mulliua sau nulliua "hominis), dat. 
nemini, acus. neminem (abl. nullo sau mullo homine). E 

ec. Nume defective de numer 

(defectiva numero) 

$ 14.. Multe nume se întrobuiuțază numai la singalar (siugula- 
via tantum), ori numai 13 plural (plurala tantum), | 

1). Numai la singular se întrebuinţază : 

a) cele mai multe nume abstracte, d. e. justitia "(areptate), să- 
pientia (înţelepciune) ş. a. 

b) cele mai multe nume.de materie şi colective: aurum (aur), 
“argentum (argint), vulgus, plebs (popor de râud) ş. a. 

c) urmâtârele cuvinte: îndăles (caracter firesc), sptcimen (prubă) 

2). Numai la plural se întrebuințază: 

a) numele de qile şi de sărbători: 'Kalendae (diua îutăi a lu- 
nţi), nonae (none, a 5-a sau a 7-a di a lunei), idus (genit. îduum 
idele, (a 13-a sau a 15-a di a lunei), feriae (Qile de sârbătâre), 
nundinae (parmarocul co se făcea la fiecare nouă dile), Docchanăliă 
(bacanale, sărbătorea deului Bacus, saturnalia, saturnale, sărbă- 
t6rea eului Saturn), și alte nume de. sărbători în ălic şi îliu; ă 

b) multe nume de orașe şi câteva localităţi: “Athenae (Atena), 
Thebae (Teba), Vei: (Veia) Delphi (oraşul Delfi), Leuctra, -orum 
(Leuetra), Sardes, -ium (Sarda) ş. a.; Alpes (Alpii), Zempe (neut. 
plur. valea Tempe) ş.a. ” : 

€), multe alte cuvinted. e. 

angustiae stiimtâre | - Epulae masă, banchet 
deitciae plăcere - exiviae arine luate de la duş- 
diyitiae bogății - - „ man 

-dalneae băi publice exseguiae îngropare 
Bigae, quădrigae car cu doi, cu îndiitiae incetare de arme 

” - patru cai însidiae curse 
hăbenae hăţuri illecebrae nări ,
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mănăbiae pradă 
minae ameninţare 
nugae nimicuri : 
nuptiae nuntă 
reliquiae remăşițe, mosce 
sălinae mine de sare 
tenebrae întuneric 
thermae bâi calde. 
valva canaturi de uşe 
GTA, *0rum arme 

cunăbula legân 
- ezita, întestina măruntăi 
fasti calendar. 
fări rânduri de bănci 
înferi deii diu infern 
liberi copii 
lustra tizunii 
postări urmaşi 
praecordia diafragmă, piept 
săta semănături” 
serta ghirlante_de flori 
spălia despoeri (prădi de la duş- 

man) 
siipări geii de sus 

-primores 

virgulta tufâriş 
altăria altar | 
ambăges cotigitură, are şi abl. 

sing. ambăge 
casses, <ium laţuri pentru  vâ- 

” - nat 
cervices git (mai târţiu şi cer- 

| ” viz), 
coelites locuitorii cerului, deii 
compădes cătuşe (şi abl. sing. 

” compăde) 
Jăres, -ium uşă 
midjores (compar, de la magnus) 

străbuni 
mânes sufletele morţilor 
moenia, -ium ziduri de oraş 
năres, <ium nări, nas 
pănătea (ei casnici 
prăcăres  f- fruntaş, 

nobili 
venea rărunchi, rinichi 
sentes tufe spin6se 
sordes, -ium necurățenie 
viscăra -um măruntăi 

d). urmâtorele. cuvinte au în. plural o altă însemnare:. 

Singular * 

aedes, -îs templu 
ăgua apă 

- auzilium ajutor 
Bănum bunul (neutiu de la adj. 

. bonus) 
carcer, -is inchisdre 
copia imbelşugare, mulțime 
castrum castel 
cămitium 106 de adunare 
finisa graniţă, sfârşit 
„Jortiina sârtă, nuroc 
grătia recunoscință 
hortus grădină 
împedimentum pedică. a 
ludus joc, glumă - 
litera literă 
nătiliş (a1j. sub- înteles dieş) 

Qiua nascarei 
op (neîntreb. la nomin. -) ajutor 

Plural 

aedăe, -ium easă, palat 
ăguae ape termale, băi 
auzilia trupe de ajutor 
băna, -orum bunuri, averi 

carceres zăbrele (în arenâ) - 
copiae merinde, oști 
caştra lagăr, tabâră 
comitia adunările poporului 
fines, -ium moșie, pământ 
fortunae bunuri, avere 
yratiae mulţumire 
horti casă de ţară 
impedimenta bagaj 
ludi jocuri publice, spectacul 
litterae scrisbre 

-natales nascere | . 

opes putere, bogăţie, mijlâce
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pars parte i partes rol 
rostrum plisc, cioc rostra, “orum tribuna din for 

-tăbiila scândură tabulae tăblițe de scris, registre 

i. 

II. Nume abundante 

a, Nume abundante în declinare 

$ 19. Sunt substantive câre se declină în două, feluri sau la 
unele sau la tâte casurile; ele se numese heteroclita*). Aceste 
sunt: - 

a) numele de copaci, pomenite la $ 617, Nota 4 şi dămua 
(Ş 67, Nota 5). 

b) la declinarea a [l-a câteva cuvinte au numi. în u8 s (mase) 
şi în um (neutru): commentărius şi commentarium comentariu, ne- 
mdrii, jigălus şi jugulum git, călitus şi călitum cot, (mai ales 
la plur. căbita), balteus curea (de 'aninat subia) şi dalteim (rar), 
băcălus şi baculum. băț, clipeus gi clipeum scut ; 

e) envântul menda, -ae greşali, are și forma mendum,. i, ves- 
-pfra sară, are după declinarea a Îl-a nomin. vesper și acus. 
vesperum ;. după deelinarea a Ill-a are obieinuit abl, vespere, ves- 
peri (vesper,_vesperi, după deel. a Îl-a însamnă Vesper, steaua 
„de sară); spica; -ae aro şi spâcus, -i spic; spina, -ae are și spi- 
nus, «us Spin; ! 

d) unele substantive de declinarea ] în fa au şi forma ies 
după deelinarea a V-a (e. $ 69, Aota 2). 

e) câteva substantive de deelinarea a IV-a, derivate unele din 
verbe, au a doua formă în.um, după declinarea Il-a: Eventus 
şi Eventum . eveniment, întâmplare, conătus și conalum Încer- 
care, silință, angiportus şi. angiportum : udiceoară, timitrus şi tă- 
nitrum tunet. 

Sunt mai cu samă de luat aminte următărele substantive : : 
„. plebs, genit. plelis şi “plebes, geuit. plebei ; 

răquies genit. reguiătis ligisce, are la acus. şi requiem, şi abl, 
- requie. (după declinarea a V-a); 

tăpes mase, şi tăpete (ueut.) covor, zenit. tăpătis are și ta- 
pâtum, tapeti ; , 

ilia „solduri, genit, ilium şi îliorum, dat, şi abl. îlibus ; 
jugirum jug (măsură de lungime), genit. jugări, urmeză la sing. 

declinarea -a II-a şi la plur. a II-a: jugera. jugerum, 
jugeribus (rar juyeris) 

tas vas, gonit. zasis, merge la plur. după - declinarea a II. a asa, 
„tasorum, rasis, ş. 4. , 

fămitr edpsă, genit. fimăris şi feminis, (de la femen neintrebuin-_ 
țit), şi aşa mai departe și pentru celelalte casuri; 

2). De la tregos altul (din doi) şi xâforg deelinare.
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jiventus tinereţă, genit, jurentiitis, poetie juventa, -ae şi ju- 
ventaş,-ătis deiţa tinereței ; 

sănectus bătrănsță, poetie snecta, -ae ; 
pecus vită mică (0bieinuit 6) fem. rar la nomin. genit. 

peciidis şi pfcus, -dris, (neut.) turmă; pieită (nom. 
plur.), păcăbăs (dat. şi abl); 

pănăs, genit. penăris, plur. penăra „merinde; penis (femin),.. 
genit. penua şi pinum, genit: pâni (aceste două de 
pe urmă nu au plur,), - 

Notă. Câteva cuvinte urecesci sunt Iuute parte cu forma lor grecâscă, 
parte cu forma lor latină schimbată puţin d. e, crater,-ăris (masc.) şi cratera,-ae, 
vas mare, elep las,»antis şi elephantus,-i elefant. De asemin2şi câteva numepropril: 
Ancănpânis- şi Ancânaj-ae Ancona, Argos (neut.) după declinarea a Ill-a şi Argi- 
forum luat la plur., figris (mase. şi fem.) genit. figris şi figri-dis (totdeauna 
-eminin) tigru. .- 

d. “Nume abundante în gen 

$ 76. Sunt substantive de un gen în singular, şi de altul în 
plural ; ele se. numesc heterogenea *). Astfel sunt: * 

jăcus joc, plur. joci şi jica, -orum; o. 
tăcue loc, plur, Zăca (locuri) și foci, -orum (locuri dintro 

carte). Cn tâte aceste cățira scriitori întrebuințază 
loci în înțeles propriu, d. e. dâzinăre locos laetos 

| (Virg.) au ajuns la locuri vesele ; 
carbăsus (fem.) pânză. de in, plur. carbăsa, -orum pânze de 

corabie ; 
caelum cer, plur. caeli ; 
frenum fvâu, plar. freni şi frena; 
rastrum greblă, pl. rastri şi rastra ; . 
Tartărus Tartarul, infernul, plur. zartăra (cuvânt grecese 

întrebuințat numai în poesie); : 
&pilum masă publică, pl. Epulae ; 

* delneum bao privată, plur. Zalnea şi 'balueae. 

Alte particuiarităţi ale numelor 

"a. Nume abundante în declinare 

$ 17. Urmâtorele nume de declinarea a [ll-a înfăţişază ne- 
regularități în declinarea lor: Ă : 

sanguis sânge, genit. sanguinis (5. $ 59, Nota 2); 
căro fem. (tema căron—earne) genit. carnis, genit. plur. 

- „ carnium ; 
“ter drum, călătorie (neut.), itinăris, 

  

*). Eregos și ptrose=de alt gen.



61 - 

Notă. Lola 'iler, în limba veche se giisesce genit, ătăris, abl, store; alăture 
cu acâstâ -formmă se găsesce un alt nomin. vechiu itiner, de unde, genit. fineris, 

” Ed 

Jtcur (neut.) ficat, genit. jicăris, şi jfcinăria ; 
fe! (neut.) fiere, genit, fellis : - 
mel (neut.) miere, genit, mellis ; 
far (neut.) un fel de grâu, genit. farris: 
as (mase.) genit. assis; . ” 
da (ueut.) genit. ossis (genit. plur. ossium) ; 
niz (fem.) omât, zapadă, genit, niuis; . A 
bos bou, genit. Bovis, genit. pl. Boum, dat, bobus „și “hăthus; 
auceps pringător de paseri, genit. auciipis ; 
stnez bătrân, genit, sănis ; - - 
aăpellez (fem.) mobile. genit. supeileciilis ; 
căput (neut. cap. genit. căpitis (ancepe, praecepe, genit- 

-cipitia), 
- Anio genit, Anicais; - 
Jupiter Joe, genit. Joris, 

Notă. Jupiter compus din Jor-piter (pater)-=Jupiter (după $ 22) sau Jup 
piler; în dcelinare cade cu totul tema pitsr. , - - 

V?nus (nume. propriu). genit, Vănăris ;, - 
Cer?s (nume propriu) genit Cerăris. 

b. Declinarea unor substantive compuse 

$ 18. In câteva cuvinte, compuse prin punerea la:olaltă a 
două cuvinte remase neschimbate la nominativ, şi care se pot des- 
părți unul de altul, amândouă părţile se deelină deosebit, fie-care * 
după declinarea s: proprie, d. e, respublica, . (compus din res lucru 
şi adj. publicua public) Stat, genit. veipublicae, acus. rempubli- 
cam şi aşa mai departe; jusjurandum (Qin ja, juris şi jurandum, -i) 
jurământ, genit. furisjurandi, dat. jurijurando ; rosmărânus (co m- 
pus din ros rouă şi adj. mărinus de mare), rozmârin, gen. rorisma- 
rini, dat. rori-marino $. a. m. d. (Ş 203). a - 

c, Despre casul localiv şi sufizele locale . . 
$ 79 * In timpurile -vechi,. şi cu totul ante-istorice se află şi 

în limba latină, precum se află în limba sauserită, şi de care 
sau păstrat urme în cea grecâscă*), un cas particular numit 
locativ, care arătă lecul, la întrebarea unde? (starea pe loc). A. 
cest cas se formă prin adiogirea lui î la temă. El sa păstrat încă 

a) . In numele proprii de orașeşi insule mici (în singular) care. 
merg după declinarea | şi a la d.e. Nomac (din Roma-t) la 
Roma, Corinthi (din Chorintho-î) 13 Corint, Arpini, la Arpim. În 
vechime se dicea de asemine și Carihigini (la ' Cartagina), Tibăr-i 
(In Tibur), Lacedaemin-i (la Lacedemona), Auziăr-i ; mai -tărdiu 
însă acesto forme au fost înlocuite prin abl. Carthagine ş. a. 

  

*) Veji Gram Gr, o d-toi Burla $ 1, 2, pag, 76. cdiţ. III. 
7  
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b) la căteva alte cuvinte ca dimă a casă, hămi la pământ _ 
(din domo-i,. humo-i), rur-i la câmp; delli şi miliiae (din mili- 
tia-i) la resboiu, în timp de resboiu, ănimi în suflet; de asemine 
în vesper-i (spre sară), tempor-i (la vreme) şi alte expresiuni de 
acest fel ; - , | 

c) ca sufix local pentru plural s'a păstrat îs numai în făr-is 
afară, (adecă dinaintea uşcl). . 

CAP. VL. DECLINAREA ADJECTIVELOR 

Impărțirea adjectivelor 

$ 80. Adjectivele în limba latină: sunt de trei. 
. feluri ; - ă 

'8). Adjective a câror temă se sfârşesce în a şi:o 
(slăbit în 4). - - 

b), Adjective a caror tema se sfârşesce în conso- 
nantă, și - - 

€). Adjective â căror temă se sfârşesce in î. 

a) Adjective cu tema în a şi o (u) 

$ 81. Adjectivele cu tema sfârşită în a și o (u) 
au trei terminări, adeeă câte uua pentru fie-care. gen şi 
anume: : _ ” ” - 

Si 

sd, um (teme în 0) 
er, a, um (teme în r, v. $ 49). 

„ Verminările ăs şi cr sunt pentru genul masculin, 
pentru genul feminin şi îm pentru genul neutru. Mas- 
colinele şi neutrele urmâză întocmai după declinarea a 
Il-a, ear femiainele după declinareu I-a. 'Pemele sfârşite 
în 7 (în loc de rus), şi care întrepun pentru eufonie un 
e la nomin. sing, mase., îl l6pădi la nomin. temin. şi 
neutru, precain și. Ja celelalte casuri în tâte genurile. 
Esemple: bânus bun, miser nevueş, piger leneş. i
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Mase. 

bănăă-s 
boni 
bono: 
“bonus - . 
bone - . 
bono 

- Boni. 
bono-rum 
bois - 

„ Dono-s 
boni 
bonis 

"iser 

misări 
Misero . 

miseru-m 
miser 
misero 

miseri 

isero-rum - 
miseris 
"Misero-s 
miseri 
miseris 

Piger 
 pigri 

pigri 
pigro-run 

Singular 

Fen. 

bănă 
- bonae 

bonue 
bona-m 
bonă 
bonă 

Plural 

bonae - - 
bona-rum 

bonis 
bona-s 
bonae 
bonis 

Singular 

mistră - 

niserae - 
miserae 

misera-m 
- misera 

- misera 

Plural 

nise ae. - 

misera-rium 
mis îs 

- MUStra-s 

miserae 

miseris 

Singular 
-pigră 
pigrue 

ș.a. m d. 

„ Phural 
pigrae . - 

„Pigra-rum 

Sa m d. 

Neut. . 

bănii-m 
"bonă 
bono 

bonu-m 
bonum 

bono" 

bonă  - 
bono-rum 
bonis 
bona 
bona. 
bonis 

măstră-m - 

miseri 
1Niscro 
miscru- 
miseru-m 

misero 

-_aisera 
- isero-run 

- miseris 
misera 
nisera 
miseris 

- pigruu-m 
- pigri 

pigra 
pigro-rum
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R Alte esemple: . 
Teme în o (4), a “Teme în r, ra 

albus, -a, -um alb niger,  -gra, -grum negru. 
Tărus, -a, -um rar ruber,  -bra, -brum roş 
virus, -a, -um adevrat - pulcher, -chra,-chrum fru mos 
falsus -a, -um mineinos  sinister, “tra, «trum stâng 
sănus -a, -um sănătos creber: -bra, -brum des, 

| Teme in &r, eră 
asper, -&ra, -rum aspru liber, 
gibber, -&a, -erum ghebos 

| (cocoșat) 
lăcer, -ăra, -ărum sfâşiat tiner, 

“ra; -ărum liber 
slobod 

-ra, -&rum fraged 

Tot in er, era 6e sfârgese şi udjectivele în ger și fer 
(de la găro şi fero port), d. e frăgifer, -ăra; -trum 
roditor, lănăger, -ăra, -trum lânos (purtător de lâna), 

$ 82. Adjectivul dezter drept, face la fem. şi: neu- 
tru sau dextira, dezlărum sau deztra, deztrum.. De 
asemine Mulcider sau Alulcăber (epitet a qeului Vulein). 
face la genit. Mulciliri si Muleibri. Adjectivul . sătur 
(singurul de acest f3l) face la fem. sătăra şi la neutru - 
sătitrum sătul, 

Notă. 'Tâte partieipele în us, a, um, d.e, ămătus, a, um, 
iubit, ămăttrus, a, um, cel ce va iubi, ămandus, a, um, trebuind 
a fi iubit, se declină întocmai ca adjectivele în o şi a. 

b) Adjective cu temă consonantică, 

| $ 83. -Adjectivele cu temă consonantiea au o sin- 
gură formă pentru trustrele genurile; numai în acus. 
Sing., în nomin. acus, și voe. plur, genul neutru se deo- 
sebesce de.cel masculin şi feminin. i 

Singular Plural 
Mase. şi fem.: Neut. Mase. şi fem. Neut. 

N. feliz fericit făliz  felic-es Felic-ia. 
G,  felic-is 
D. felic-i 

felic-sum 
felic-ibus



„ feli-cem fair 
V. feliz 
Ab. Felic-i —_ 

N. prădens înţelept prudens 

Ac. 

vV. 

prudent-is 
prudent-i 

; prudent-em 
prudens 

„ prudenti 

prudens 

zătus vechia velus - 
veter-is 

veter-i 
veter-em 

tetus  - 

velus 

Ab. eter-e 

se sfârşese în î, r, s, într”o labială, 

felic-es felic-ia . 
-  felic-es felic-ia 

- felic-ibus | 

prudent-es  prudent-ia 
prudent-ium 
prudant-ibus 
prudent-es,  prudent-ia 
prudent-es,  prudent-ia 
prudent-ibus 

veler-es -. veler-a 
„veter-um ” 
veter-ibus E 
vete: -es teter-a 
veter-es veter-a 
„veter-ibus 

Ş 84, "Temele adjectivelor de o singură- terminare” 

într” dent: la, d. e. 

mămor amintitor 

într'o guturală și 

par deopotrivă N. văgil deştept 
G. vigil-is mămăr-is | păr. îs - 
N. pauper sărac  piibes tînăr celus vechiu 
G. pauper-is - pubăr-is velăr-is 
N. particep-s părtaş princep-s fruntaş  caeleb-s burlac - 
G. partirip-ăs princip-is caelib-is | 

„_înop-s lipsit de. 
" îndp-is' mijl6ce 

N. audaz. felix duplex _ făroz — truz 
G. audăc-is felic-is duplic-is ferâc-is 'trăc-is 

” îndrădneţ fericit: îndoit crud ameninţător 
N. dives dăses  compos - prudens  concors 
G. divăt-is  dăsăd-is compăt-is prudeni-is concord-is * 

bogat leneş  stăpîn pe. înțelept unit 
- 

$ 85. Adjeetivele cu temă consouantică, în care întră 
Şi 
melor „vozalica şi anume: 

participele presente, . urmeză în parte declinarea te-



1... Ele au la abl. sing, “mai mult î desăt e. Cele 
sfârşite în -ns, când sunt întrebuințate ca adevărate 
participe, au la abl. e, ear ca adjective au î. 

a). Au numai î Ja abl: par și compusele lui: -compar, de o 
potrivă, dispar nepotririt (par ca subst. face însă pară, şi impar, 
chiar ca adj. face la abl. e: impare numero (Virg.), mEmor, îngena 
forte mare. De regulă au i și următorele: truz, atroz, -Ocia -in- 
grozitor, pertinaz, âcis îndărătnie, audaz, -acis, imopa, -ăpis ş : 
hebăs, -ătis tâmp, tărâa, -Etis rotund, digener decădut, consora, -rtis 
partaş, -înera, -rtis neiscusit, răcens, -ntis prâspât, de curând, 

_7ăpoze, -ntie eratnie, concora, -rdis, -diacors, -dis neunit ; in sfârşit 
adjectivele în plez și ceps; eupplez, -Yeîs rugător, simplex, -Xcig 
simplu, anceps, -Ipitia îudoelnie, praeceps, -cipilie format în pra- 
pastie, prăpăstios. - 

b),. Au numal'e la abl. următârele: 

caelede, ciciir îmblăndit, compos, deses, impoa-care nu-i stăpân 
pe . . . pauper, princeps, pubes (şi puler) -eris, sospes, -ttis să- 

. Dătos, săperatea, -itis cel co trăesce după .., Adj, âles, tii, în- 
aripat (de unde ea subst. pasere) face mai totdeuna alte; dives 
divile, vetua, velere; uler roditor, ubere. . ” ” 

€). Din cuvintele în -ns, curat adjective sunt: sous (neîntie- 
buinţat la nomin.) soutia vinorat,” însona nevinovat, potens, -ntia 
puternic, înnocens nerinorat, pătălans nerușinat, îlegana elegant. 
precum și îngens şi săpiiens (praesens şi absens cel ce lipsesce, sunt 
în adevăr şi ele adj, însă totuşi absens are la abl. numai absente, 
praesens face şi praesente și praesenti), Panticipe și adjective 
totodată sunt: măcena vătămâtor, diligens sirguitor, întelligens 
înţelegător, precum şi pătiena 1âbdător. Partieipele curate cum 
sunt ele d. e. în ablativul absolut, au numai e la abl. d.e. No- 
mulo regnante (pe câud domnea Romul). “ - 

2. La genit. plur., cele mai de multe ori adjectivele 
consonantice au um; la. nomin. şi acus. plur. neutre 
au îă uumai acele care au îum la genit., ear cele care 
au um la genit. plur. nu au de loc nomin. și acus. plur, 
neutru, afară de zetus, care de şi face la genit. plur. ze- 
terum, totuşi are vetera la uomin. si acus. plur, rientru. 

a). Au genit. plur. fum: adjectivele consonantice sfârzite la 
nomin, sing. în -ns. -rs, -z, -âs, -53 şi 25, d. €. îngentium (îngens), 
dăcent-ium, (dăcens), înertium, (îners), concord-ium (concora), - - 
audac-ium,  (audaz), - felic -ium, “(feliz), atroc -ium, (atroz), 
simplic-ium, (simplex, optimătium, (optimas),, Samnitium (Sam- 
nis), terel-ium (teres), locuplet-ium (locuples). De asemine și par, 

"face parium, Însă dispar face disparum.
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"b). Au genit. plur, um: cele care au la abl. sing. e, precum și 
cele sfârşite în -pes şi -ceps; de asemint și înops, memor, supplez: 
d. e. compotum, divitum gş. a. bipedum (Bipes cu două, picidre), 
ancipitum (ancepa), inopum, memorum, supplicum. Adj. dives - 
are însă și forma prescurtată dis, diris, abl. iti şi la plur, ditia 
şi ditium. 

Nota 1. Câteva adjective, puține la număr, au două forme, unacu 0 
singură terminare, şi alta cu trei. Astfel este; piilens şi dpiilenlus, a, me 
bcgat, rtălens și vidlenlus, o, um, (care 'e mai obicinuit), iute la mănie 

Nota 2. Sui... :tivele în «ler, fe, »trix, derivate din verbe, şi care în- 
samnă persone, se 1:: csc căte odată, ca adjcetive, cu alte sabstantive; astfel 
sunt mai ales: ttct:: (învingător), fem. rictrix (iavingătâre) şi ultor (resbună- 
tor), fem. uliriz ţresbunătârey, d. e. icter exercitus (armată învingâtâre) ; 

„ultrices deae (dciţe resbună:6re). Aceste două substantive au la poeţi şiua nentru 
plar: d. e. tictricta arma. ulhicia ti'a (săgeți resbunătore). De asemine şi 
subst, hospes Gspete ca adj. are neutra plur. hospila (hospita acquora, mări 
primitâre, priinci6se). A ai - 

Nota 3, Sunt câteva numiii de pers6ne pe care poeții și prosatorii do- 
cacenţei le întrebuințază în aposiţiune, ca adjective, d. e. artifex artist (artifex 
mâlui—migeare plină de artă, Quint); incăla—locaitor (turta încâla mulţimea 
lecoitorilor. Qrid.) Par e turte rar ca aceste uposițiuni să se pună cu un subst, 
nectra, precum la Ovid.: vuricâla drălrum (plug caro laer6ză pământul), 

_ Nota 4. Jnrenis şi sâncr se întrebuințază poetic ca adjective : ” jutenes 
anni (Ovid.) tinerii ani, Princeps esto ca aâj : princepsloens (local întâi), principes 
viri (Parbaţii fruntaşi); însă totuşi el se află cele mat adesea ori lângă un verb: . 
Gorgias princeps ousus est (Gorgias cel intăi a indrăzait) 

Notn 6. În grecesce numele -de ţări, de localităţi, de popâre formeză 
cuvintele în ds genii. ddos şi în îs, genit. tdos, care sunt adj. feminine, şi nume 
feminine 'de popire. Poeţii latini le intrebuințază şi ca adj. feminine şi 

. fac din ele altele de aceeași formă, d. e. Pelias hasta (lance făcută din lemn de 
pe mantele Pelion), Ausdnis Gra (ţermul ausonfân, italian),. Jfesperides aquae 
(ralarile, apele Esperiri sau ale Italiei). , - ” 

» Nota 6. Sunt câteva adj. care nu se întrebuințază la unele casuri d.e. 
neminativele (primcr) deosebit, mare, (seminez) pe jumătate mort, (sous) tino- 
vat, (ludicrus) glumeţ, nu se găsesc do luc; posterua o rar Exlex (fără lege) 
și exspes (fără nădejde) se găscac numai la nom. şi acus pernox (care 
ţine tâtă nepleay numai la ncm, şi abl., frilicen (ca fir intreit sau țesut), la 
acus. Sunt neschimbate Ia 16te casurile adjectivele : friigi, nîquam, homines friigi 
neguam ş.a. , , : 

Yota 7. Cuvintele pus şi năcesse, de asemine indeclinabile, se întrebuin- 

- jază numai cu verbul sum (opus est, opus sunt este, sun de nevole, trebuițâre; 

mecesst «st, ca impersonal, este neapărat), - - 

Nota S. Temele în nt (adj. ori participe), din ţimpurilo cele mai vechi» 

aveau la genit plur. tem şi îm, precum; părentum (de la părens cel ca nasce) 

și in poesie; fercnlum (/erens), fugientum (/ugiens), aăguentum (săquans) s. a
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c) Adjoctive cu tsmă vocalică i - 

$ 86. Adjectivele a căror tema se sfârşesce în ș, 
au doue termiuări, una în î-s, pentru masculin şi femi- nin, şi alta în e pentru neutru (e este slăbirea lui +, sunetul de la urma al temei). Aceste. adjective au tot- d6una la abl. sing. ș, la genit. plur. î-um, la nomin. 

„Şi acus. plur. neutru i-a, 

Singular : Plural 
Mase. şi fem” Neutru Mase, şi fem. Neutru 

Nom. grâvi-s greu  grăcă  grăvăs grăvi-ă 
Gen. gravi:s O gravis gravi-um Jravi-um 
Dat. grai gravi  gravi-lus gravi-bus 
Acus. grară-m gravă  graves  — graviă 
Voc.' gratis. gravă  graves -. gravă 
AbL. gravi -- gravi  gravi-bus gravi-bus, 

Alte esemple: 

„lăvis uşor: pinguis gras hămilis smerit 
levis neted — mollis mâle slrilis sterp 
Drevis scurt  dulcis dulee fidălis credincios 
tănuis subţire turpis uricios crudelis crud > 

$ 87. Urmatârele 13 adjective în sri, l6păda la 
nomin. sing. pe î-s, şi întrepun un e înainte de r (com- 
pară $.49). Prin acâsta ele se fae „adjective de trei 
terminări în er, îs, e. Acest e, întrepus la nom. mase. 
cade îusă la celelalte genuri şi casari. Numai în căler 
călăris, zălăre, e se ţine de tema şi prio urmare se 
păstreză. - — . 

Mase. Fen, Neut. ” 
N. cr ăcris  - acre ager, viu G.acris 

„ dlăcăr  alacris alacre viu, voios , alacris 
n Catnpestercampestris campestre de şes „ Campestris 
n Călăber  celebris . celebre vestit | „ celebris 
„ căler călăris  celere iute „ celeris 
n ăguester eguesiris equestre ecvestru „ equestris 

de ca
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N. paluster palustris palustre _mlăştinos G. paluiris 
„ Pădester pedestris pedestre pe jos » pedestris 
„ Piăler — putris  pulre "putred . „ Pulris 
„ săliiber salubris solubre priincios  „ salubris 

a | la sanatate , 
„ Silvester silvestris silvestre  păduros:  , silvestris 

terrester terrestris terrestre - pământesc „ terrestris 
% 

vălicer  zolucris volucre. sburător  „ 'volucris 
2? 

Aceste adjective au, ca şi celelalte, la abl. sing. î, la 
genit. plur. tu, şi "la nomin. pl. neut. î-a afară de 
celer şi volucer (ea subst. volucris t. pasere). care fac la 
genit.. pl. călărum, rălăcrum. 

„ Nota 1. Cate odată aceste adj. se sfârgesc la mase. şi în ris 
şi atunci nu se deosebesc întru nimie de adjectivele în îs, d.e. 
annus salubris (Cic.) an priineios (la sanatate), collie silvestris 
(Caes.) deal păduros, locus celebris loc vestit. - 

Notu 2. Tot acâstă formă au și numele lunelor sfârșite. în 
der, care drept verbind sunt adjective, dar la sing. se găsesc în 
nomin. numai la mase. (pentru că mensie luna; e sub-înțeles), d. e. 
september (zenit. seplembris, abl. septembri), october, november, 
december. Se găsesc însă la feminin în Kalendae septembres (ea- 
Jendele lui septemvrie) ş. a. De asemine în Horaţiu: libertate dă- 
cembri (libertatea din dechemvrie). 

Nota 3. câteva adjecțive, puţiu numerâse, A au şi “forma us, a 
um şi pe'acea în îș, e: Aceste sunt: 

hilărus și hălăris vesel 
îmbecillus n “îmbecillis slub (rar) 
dmbârbua O îmberbis lără barbă 
inermus pp înermis fără arme: 
semiermus ,,  s&miermie pe jumătate înarmat 
exănimus +, . exănimis fără suflare, mort 
semiănimus  ;, sămiănimie pe jumătate cu suflet 
unănimus unănimis în bună înțelegere 
bijigus »  Bijăgie înhamat eu doi cai 
quadrijăgius „ — guridrijugis înhamat cu patru cai 
multijigua , * multijăgis înhamat cu mulţi cai 
înfrânus _ ., — înfrenia fără frtu 

“Tot ast fel se întâmplă, însă rar şi cu: 

accliv:s și .  accliuus care se ridică pieziş 
declivia a declivus povârnit _ 
prochiuis proclivus plecat,
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Gradele de comparare 

$ 88. Afară de forma întrebuințată când o însu- 
şire este simplu atribuită unui subiect (gradus posi- 
tivus— gradul positiv), adjectivele au dou6. alte forme 
de comparare (gradus comparationis—grade de asemâ- 
nare): * | 

1 

1.  Comparativul (eradus comparativus) se întrebu- 
intază când, ascmânând între ele două subiecte, atribuim 
unuia dintrânsele o însuşire pe o trâpta mai înnaltă de 
cât celuilalt. sau cănd atribuim aceluiaşi subiect o în- 
suşire pe o trâptă mai inalta de cat într'un alt timp 
d. e. zir doctior—burbat mai învățat | (decât un altul, 
sau mai învgtat adi de cum erâ eri, alta dată). 

2)... Superlaticul (gradus superlativus) se întrebuin- 
țază când atribuim unui subiect . o insuşire - pe trepta . 
cea mai înaltă, d. e. dir doctissimus—bârbatul el mai 
învăţat sau fârte învețat, 

$ 89.. Ac6stă trecere a adjectivului de la. positiv 
„la comparativ sau superlativ, se numesce grudare sua 
grade de comparare. La comparare sunt supuse şi par- 
tieipele în -us (partieipe presente active) şi cele în -us 
(partieipe trecute pasive), când sunt privite în totul ca 
adjective, adecă când exprimă o însușire, fâră a lua î 

„Dagare. de samă. timpul. - - 

Notă, Partieipul viitor activ în -turus şi cel viitor pasir în 
-ndus, nu primese nici odată grade de comparare, + 

Comparativ. şi superlativ 

$ 90. Sutixele pentru compararea adjectivelor sunt: 
-ior pentru comparativ, mase. şi fem. 
dus e > neutru . 
-îssimus, cu rimus. şi -limus pentru superlatir



za 
. xotă. Sufixul comparativulai în limba veche este îăs pentru tâte gena= 

rile Mai tărgiu sos, pentru masc, şi fem. s'a slăbit în sâr (idr), şi pentru neutru, 
cu pastrarea lul s primitiv, în îs. Acest ste scurtatţ în &s (în minus, plo-us= 
plus, pri-us), şi în îs, apare, Sub acâstă de pe urmă formă, în aufixul super- 
lativului is-timus=is-simus (Ş 28). Sufizul superlatirului -fumus, -timus (Ş 26, 3.3). 
cam este în op-fimus, ex-timus, in-timus, se asimileză când în -rimus, când în 
“limus, cănd în simus însă şi «timus singur este propriu împreunarea a două 
sufixe de superlativ, neatărnate unul de altul, adecă a sufizului sfus (—cu grec. 

TOS din 10-T0$ şi T&-TOS, şi se găsesce curat în numeralele ordinale d. e. 
. guar-tus al patrulea) şi a lui -mus Sau -imus (din supmus=summus ($ 23), 
primus, min-imus, şi din multe oră'nales sept-imus, dec-imus ş. a.)—La anele 

comparative se găsesce şi sufixul -ter, =lerus (= cu gren. 109) aninat la 
„adverbe de loc; acest sufx se întrebuințază în latinesce ca mod de comparare 

Spre a arata loc, nu însă, ca în limba grecâscă, spre a esprima nisce adevă- 
rate coimparări (v. $ 96, 3); ex-terus, poa-terus (ci-lerus, in-terus, ulterus), 
Sup-erus, inf-erus, dex-ter, Sinis-ter ; €l so afiă aninaţ chiar şi la tomo prono- 

minale :  nos-ter, tes-ter, al-ter, u-ler chiar şi (dc) s-tirum-=VEVregov —Termi- 
nările crrimus și -illimus sunt o asimilare din er-simus, îl-simus şi acest esimus 
e slăbit din timis, - , Da 

$ 91. 'Terminările -îor, <ius şi -isstmus se aninâ la 
tema curată a adjectivului în positiv, şi atunci temele 
în o şi i perd vocala lor de la sfârşit (adecă pe o.sau 
u şi pe î..Astlel: 

longus lung comp. longior,-ius superi. long-issimus . 
audaz (tem. audac)» audăc-ior,-ius >» audac-issiruus 
prădens (prădent) » prudent-ior, «ius » prudent. issimus 
gracis (tema grati)» grav-iorpius > grav-issimus | 

$ 92." Sufixul de superiutiv -rimus se anină la 
t6te adjectivele, care au la nomia. sing. er, deadreptul la 
nominativ, dace, . 

miser (t. misăr0) comp. miser-ior,-ius super. miser-rimus - 
pulcher (tepulchro)»  pulchr-ior, ius»  pulcher-rimus 
acer. (teina acri) >  acr-ior,-ius' . »  acer-rimus 
pauper (> pauper)>  pauper-ior,ius >»  pauper-rimus! 

Notii. De usemine şi vetus (tema, veter) comp. ware ($ 93), 
super. veter-rimus, măturua copt, coinp. matur-ior, -îu8, superl. 

-matur-rimus (pe lăngă matur-issimus). - 

- $.93.  Butixul de superlativ -limus se anină nu 
mai la şese adjective, cu tema în î, şi sfârşite la nomin. 
în- îlis ; după câdereu vocalei finale i de la tem, -limus 
se puna lângă-silaba -îl-. Aceste șese adjective sunt:
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făcilis uşor _ Sbuilis asemene „graclăs deşirat 
„Qifficilis greu dissimilis neasemine 'hiimilis smerit. 

Astfel facilis (tema facili), comp; facil-ior, «ius su= 
perl. facil-limus ș. e. |. 

7 

7 

Declinarea comparativelor şi a superlativelor 

$ 94.  Comparativul în <ior înfățişuză un adjeetiv de 
două terminări, anume -icr, pentru mase. şi fem. Şi «ius 
pentru neutru. Declinarea comparativelor este urmâtârea 
(ca labor, $ 57) d. e. doctior mai învețat. 

Singular - | Plural | 
Mase. şi Fem. Neutru Mase. și Fem. . Neutru 

Nom. doct-ior doct-aius  doct-idreş docl-iâra 
Gen. doct-ioris  docl-ioris: doct-iorum doct-io” um 
Dat. doct-iori — doct-iori  doci-ioribus. << doel-ioribus 
Acus. doct-iorem — doct-ius doct-iores duct-iora 
Voce. doct-ior doct-ius  doct-iores  . doct-iora 
Abi. doct-iore — doci-iore . doct-ioribus  doct-ioribus 
mai rar doct-iori 

Notă. De la comparativul neutru a câtorva adjective se formeză un diminutiv în calus d. e. dărius-culus (a, um), grandiuseculus, longius-culus, mojus-culus (do la mojiis vegi mai jos $ 6, 2), plus-culuin (de la plus, $ 96, 2, ori spre a arăta o covărşire mică, d. e. Thais, guam ego sum, grandiuscula est (Tais e mat mărișâră de căt mint), ori spre a micșura înţelesul positivulul, d. e. duriusculum est (este tărişor). - 

$ 95. Superlativele în -issimus, rimus si limus, se 
deelină înt6emai ca adjectivele de trei terminări în -us, 
-a, -um, (e. $ 81). 

Comparare neregulată 

$ 96, 1. Adjectivele sfârțite în dicus, -ficus și -volus fac 
* comparativul şi superlativul ca și cum ar fi sfârşite în dicens, 
-ficena, și vălens (cu temele dicenţ, ficent, rolent): . . 

4



, 

măledicua — hulitor maledicent-ior  maledicent-issimus 
bănăficus — binefăcător  beneficent-tor beneficent-issimus 
benăvălus binevoitor  .benevolent-ior — benezolent-issimus. | 

2. Adjectivele urmatâre formâză gradele lor de comparare sau 
de la o temă cu totul deosebită, sau schimbând întru câtva tema 
positivului: , , , 

d5nus bun mel-ior op-timus 
mălue rău pe-jor pes-simus 
parvus ie! . min-or . min-imus 
multus mult . plus  plăr-imus 
magnua mare * - major | maz-imus 

“divea are pe lângă compararea “regulată, şi mal bună: divitior. 
divitissimus, şi o formă contrasă ditior,: ditiastmus. 

. 

nEguam (indecl.) netrebnie - nequi-or -  meguciasimus + 
frugi (indecl.) detrebă frugăl-ior  frugăl-issimus 
jticenis (ca adj.) tînăr Junior (fără superlativ) 

" EgEnus nevoeş, împrumută gradele de comparare de la 
„_ ăgeng "  Egeni-ior — Egentisaimus 

sănez (cu adj.) bătrân - sEn-tor (fără superlativ) 
prâcidua prevădător, împrumută gradele de comparare de la 

providens provident-ior provident-issimus. 

Notă. Adj. -maltus, la compar. sing. mare mase, şi fem. ei numai neut. plăs, dar la pler.are tustrele genuile : plures, plăra, pluriuan, pluribus. Ca plures se declină şi complures ($ 113, 4), 
de care se deosebesce numai pentru că plures cuprinde o idee de comparare, ear complures e nehotărit, d. e. „complures narrant 
(mai mulţi &meni povestesc), i 

3. Urmatârele adjective de loe, au două superlative : 

săperua cel de sus săpăr-ior sipremus și summus 
înfărus cel de jos „înfărtor. înfimua şi îmus 
eztărua cel din afară - exterior extrămus și extimus (rar) 
postrua cel de dinapoi' — posterior postrămus şi postiimus. 

Pa 

Notă. Din aceste positive superus, înferus şi poslerus sunt obicinuit întree buinţate numai Ja masc. plur, ca substantise; superi (cei de sus, adecă deii), îmfari (cei de jus, de sub pământ, adecă reposaţii), posteri (ormaşii), De la ezierus se obicinuesce numai pluralul, ca adjectiv: ezterae nationcs, gentes, ciritates. Supertatival Supremus înssmnă obicinuit; cel rai do pe urmă, summus —cel mai mare, cel mai de sus, postremus—cel mai de pe urmă, postumus— eel născut în urmă Adjectivul do loc dezter la drepta, are la comp. dexterior, întrebuințat de unii auţori, și dexlimus, superl. (în Balustiu), 

4.  Următirele forma de comparare, neavând un adjectiv, se formâză de la adserbe de aceiaşi temă: :
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întră în lăuntru  înter-ior mai din lăuntru întimus ce) mai 
| din lăuntru 

citri de asta parte citer-ior mui de asta parte citimu» cel mai 
îi 2 ” de aprope 
ulirăi de ceeu parte ulterior mai de ceea parte ultimus cel din 

. urină 
rae înainte vri-or muai întâi "primus col dintăi 2 4 ? 

propă aprâpe prop-ior mai aprâpe prozimus cel mai 
| . de aprâpe. 

5. Următârele forme de comparare nu au 'positiv:: 

deterior . mai reu deterrimus cel mai reu 
ocior mai răpede ocissimus cel mai răpede 

„pătior mai preferat potissimus cel mai preferat. 

„_Comparare prin circumsceriere 

Ş$ 97. Adjectirele în -duş şi us, şi adese ori cele în -ăus, for- 
meză gradele de comparare, uu eu ajutorul sufixelor obieinuite, ci 
punând înaintea positivului adverbele măgis (mai) pentru compa-. 
rativ, şi măzime (cel mai) pentru superlativ. Astfel de li Ydoneus 
potririt, Zgrăgius deosebit, nzius vătămător, arfuua greu de suit, 
comparativul va fi: magis idoneus, magis egregius, ş. c. |. şi su- 
perlativul mazime idoneus, maxime egregius ș. e. | 

Notă. De adjectivele în -uus nu se ţin cele în =guus fiindcă gu, are 
însemnarea unei litere simple, De la strenuus vităz şi assiduus harnic, se 
gisesce și soperl. regalat: sirenuissimus, assiduissimuc, “Tot astfel şi piant- 
issimus de la plus cucernic, şi in urma epocei clasice pirsimus. 

- Comparare detectivă 

$ 98. Unele adjective nu au de loc eomparativ, altele nu au 
superlativ ș altele în sfârşit nu sunt mici 'decum supuse. la com-. 
parare, | - - 

„1. Urmâtârele:au numai superlativ, fără comparativ : 

diversua deosebit diversisșimus 
. falsue mincinos falsissimus 

inclitus vestit „dnclitiasimus 
intâtus fără voe - învitissimus 
năvus nou novizsimus 

_ -  săcer sfânt sacerrimus 
vftus vechiu veterrimus
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Notă. In loe de comparativul lui tetus se întrebuinţază cel de la anti- guua. care e antiguior, sau de la tetustus, relustior (şi superi. retustissimus), care au acelaş înțeles, Afară de adjectivele de mai sus, sunt multe parţicipe care au superi., fâră comparativ d. e. măritus, tmeritissimus, ncietus (compus din în și particip. ctctus) incictissimus neînvins, Insă doctus face dolior, doctissimus, indoctue, indoctior, indoctissimus ş. a, 

2. Au comparativ, fară superlatir, mu't>  adjeztive sfârşite. în 
îlis (bilia), derivate din verbe d. e. 

ăgilia sprinten agilior 
docilis blând, supus docilior 
credililis de credut credibilior 
probăbilia vrednie de creare  probabilior 
terribilia îngrozitor terribilior. 

Tot de acestă eategorie sunt şi următârele: 

ter negru - -  caecus orb diuturnus îndelungat „ Jejiinus nemâncat şi ne- longiuguus înde- propinquus deaprâpe 
băut - părtat 

ălăcir viu, iute prochivia plecat  sălătăris mântuitor surdua surd» t&r2a rotund Jivănis, sinez (Ş 96, 2) şi câteva altele.  Adălescena tânăr care se întrebuințază mai ales ca subst., face la comparativ adolescentior. 

Nota 1. Propinguus împrumută obicinuit gradole de comparare de la prone ($ 96, 4) . 

„Nota.2. Alte adjective în stis (Burt 8) an şi comparativ şi superlativ d, e. 

dădilis iubitor amabilior — amabilissimuş 
Jrăgilis fragid /rogilior Jrogitissimus - Jertilis roditor fe:tilior Jertilisstmus - nobilis nobil -- - nobilior nelilissim us 
î7vobilis nenobil îgubalior *pnobilissimus 
mobilis mişcâtor mobilior mobilissimus” 
utilis folosiţor utilior -  utilissimus, 

Adjecrivele sublilis sapţire, rafinat, zilis fAră preţ, au şi ele comp. şi su- perl. de şi nu sant derivate din verbe. 
. ” 

3. Multe adjective nu sunt supuse Ia nică o comparare Și anume: 
- ' 

a). Adjectivele ul caror înțeles nu primesee nici comparativ nici + superlatiz, precum : -. ! : - " miitua mut, par păreche, impar nepăreche,. mămor amintitor, îmmemor neamintitor, ş. a.ș cele care însamnă materie, națiune, timp, precum şi cele darirate din substantive, d. e. aureus de aut ferrtus de fer, Graecus grecesc,  Românus roman, aesârus de vară, hesternua de ieri, matutinus de dimincță, . pătersuua (de la. păter) părinţesc, măternua (de la mâter) mumesc ș. a, 

6
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„b). Cele mai multe adjsstive compuse cu verbe sau cususan- 
tive (d.e. cela în fer şi ger); igniromua cara varsă foc (ina. 
vămo văra), degănăr decadut (de li gînus), discălor deosebit pin 
coldre (călor), înopa. (op2), magnănimus mare 14 Suflet (magn. + 

-şi anîmus), leăfer care aduce morte (lEtum și fEro), armige care 
pârtă atine, soldat (arma și găro) ş. a. 

Notă Se abat de la acestă regulă adj. în dicus, ficus. tâlus (derivate de 
la dicg. făeio, velu), eare au cele mai multe (dar mu tite) amâadouă gradele 
de comparare ($ 56, 1); de asemine şi cele compuse din ars. imens, cor, precum: 

" iners neiscusit. sollers harnic, dămena smintit, concors unit, discors neunit, râcors 
fără Inimă, picisnic (rac misericors milostir). | 

c). Cea mai mare parte dintre adjectivele derivate şi sfârșite în 
-Xcua, -ălis sau -âris, -ălua, -tlis, timus, -îvus, -Orus, -ensis, 
-ânua, Anu, d. e, cizicus cetățenese, răgâlis crăese, singulă=is 
siogular, unic, auriciilus urechet, guzrălua tânguitor, hostilis duş 
mănesc, 'lEgitimus legiuit, furtivus pe ascuns, decoruz euriineios, 
frumos, fărenzia ceea ce privesee forul, vttzrânus vechiu, bătrân, 
mărinuz de mare ş. a, 

Pi Nota. Sh găsese însă câtera abateri, cână pentru comparatie şi superla- 
1 „e 

Ieralis darnic tiberalior - diberalissi mes 
hcspitalis inbitur de ospeţi hospitalior hospitalissimue 
disinus d-geesc dtrinior ditinissimus 

Când numai pentru comparatir A. e. 

vusticus de țară, neciopliţ vusticior | 
aeguălis deopotrivă aegunlicr 
căpitălis es privesce capal capitalicr 
Pepulâris popular popuiarior 
cicilis civil . ci dar - 
tompeătivus care șine la vreme : tempestitior 

d). Următârele "adjoctire, care nu se pot supune la nic. o tre-. 
gulă sigură: . 

ferua. selbatie gnarua care ştie mirus minunat 
mâdiocria de mijloc :  mărua zelos, harnic  ridis grosolan 
truz amenințător 

Netă. "Unele adj. nau eomparatir nici superlativ, în vreme ce altele sfâr- 
gite tos ușa, formEză amândeu5 gradele de comparare, d. e. din cele în idus: 
trăpldus incremenit nare nici comp. nici: superi,; altele, precum e caliidus 
viclean, candidus alb, au comp. şi superi. Pentru unele este pote numai e în- 
templare că nu se găsesc la comp. şi l+ superi. în nici un scriitor vechiu, 

„€). Când este neroe de a exprima comparare, și adjectirul n'aro 
nici comp. nici superl., atunci se întrebuințază adverbele magie
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(mal) pentru comparatie, şi mazime fârta, cel mai) pentru super-. 
lativ. Ele ge pun înaintea positivului, d. e. magis ferua! bal sal- 
batie, mazime ferus forte salbatie. cel misi salbatic. 

Notă. Se pote da uuui adjectiv insemuare de superlativ, punând înaintea 
lui prepasiţiunile prae sau per. d. e. pra-gâlidus, forte îngheţat, percommnădus : 
fărte îndămânatee. Preposiţiunea per se pune la multe adj de cătră taţi serii- 
torii, ear prae se pune mai mult de pocţi şi de scriitorii ce au trăit după 
epoca “clasică, Numui pracclarus strălucit, e -intrebuințat de toţi scriitorii ca 
cuvent simplu. ' - 

CAP. VIL. DESPRE PRONUNE 

Impărțirea Pronumelor 

$ 99. - Pronumele limbti latine se împart, dupa în- 
semnarea lor, în şese clase şi anume: 

1 _ Pronume personale (pronomina personalia).. - 
IL. Pronume posesive (pronomina possessiva). 

IN. Pronume demonstrative  (pronomina - lemon- 
steativa) Du - 

1V. Pronume relative (pronomina relativa). 
V. Pronume  întrebitore (pronomina interroga- 

tiva). | 
VI Pronume nehotărâte (pronomina indefinita). 

Notii. Deelinarea pronumelor se abate mai mult suă mat pu- 
- țin de lu cea a numeler. Caraeterul lor propriu st în aceea că; | 

„_3) Pronumele eu tema sfârşită în o şi a fac la genit. sing. ius 
(înainte de o vucală îua==jus) şi la git. sing. î, 

b) Neutrul sing. la nomin. și acus. se sfâr:esee în --d,. în loc 
de -m. . 

Urmâtârele au la genit.-rus și la dat, -i: îs, idem, hic, île, îşte 
tpse, qui, „quis; alius, “alter, ullus, nullus, uter şi' neuter, de a- 
semine și numeralele 'unus, s0lus şi totua (unul, singur, tot). 

Afară do seâsta, mat este de luat aminte că: 

1) Pronumele personale, care ai aceeași terminare pentru . i6te 
genurile, urmeză o declinare cu totul particulară, şi ai 

2) Pronumele posesive împreună cu tantus şi quantu, sunt 
- teme adjectivice în o, ear tăli şi. qualia, tome ădjectirice În i... 
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k) „1. PRONUMELE PERSONALE 
+ ! 

» "$ 100. Pronumele personale de intaia şi a doua 
pers6n4 se declina în modul urmâtor : 

i 

Persâna I-a „Persona a Il-a 

Sing. Plur. Siug. “Plur. 

N.  &5 ea mos noi ti tu os voi 
G. mă nosdri(nos-trum) tu-i  ves-tri (ces-trun) 
D. măi mois ti-bă - vo-lis 
Ac. mă 108 (E * os 
V. (oare) (nare) tii vos. 
Ab, me mois tă +0 bis 

$. 101. Pronumele personal de a treia persnă este 
în limba latină numai reflesiv, de aceea nici nu ara 
nominativ, neputând fi nici odată subiect. In celelalte 
casuri se declina ast-fel: 

Persona a III-a S 

a Sing. și Plur. . . 

Gen. să-i al set 
Dat. sui 

- Acus, se, s&să- 
„Abl, Se, sese 

» Nota 1. Genitirul pronumelor personale : mei, tui, sui, nos- tri, vestri, sunt geniticele sing. ale pronumelor posesive micus, iuus, suus, moster, tester. In locul lor se întrebuințază cele mai de multe ori pronumele posesiv însuși d. e. domuz mea (în loc da domus mei, casa mea), patrem tuum (în loe de patrem tui pe ta- tăl tăi) ş. a. De asemine nos-trum, zes-trum suat genitivele plur. de la noster, vester, în loc de nostroruza, vestrorum (Ş 49, Nota 4), „are se găsese înainte de epoca clasică, 6. e. mazima para tes- trorum întelligii (Plaut), neutra vestrarum (Pluut). Aga dar ge- nitivele proaumelor personale sau perdut cu totul.. Xostrum, res irum Se întrebuințază numal ca genitire partitive, d. e. nemo nos- irum, veatrum (uime dintre noi, dintre voi). în tâte celelalte îm- prejurări se întrebuințază noatri, vestri,
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Nota 2. Latâte casurile pronumelor personale, afară de 'ge- 
nitiv şi de forma tu, se pote adăogi silaba met, care întăresce mal 
mult persâna, în împotrivire cu altele, d. e. egomet (eu însumi) 
memet (pe mina însumi) ș. a, Adese se adaoge şi îpse d. e, temet, 
ipsum, (pe tina însuţi). De la tu se formâză cu același înţeles tuză 
şi tatimet. Li loc de miki poeții întrebuiuțază forma contrasă mă: 
în loe de: te, se gâsesea uneoit, în scriitorii cei mal vechi, tere. 
La ucus. și ubl. se se întărasce în sfâ. Tu şi vos sunt siagurele 
vocatire ale pronumelor personale, 

Nota î. Ca pronume de a treia persână, fara înțeles refle- 
siv, se “întrebuinţază pronumele demonstrative îs, ea, id, sau 
île, illa, îllud care la nomia. sing. și plur. pâstreză tntdeauna ca- 

„vacterul Jor demonstrativ, său determinati şi nu sunt simplu nu- - 
iai pronume personale: el, ea, ei, ele. | Pa Ă 

II. PRONUMELE POSESIVE | 

$. 102. Din pronumele personale se formeză prouu- 
mele sau adjectirele posesive, care sunt urmâtorele : - 

3006-45 -a “an al mei, a mea . 
tă-us 0 <a al tâu, a ta 
uos-ter -tra <trum al nostru, a pâstră 
veste» "tra -rum al vostru, a vâstră | 
Săl-us -a un al lor 

feompară mai sus $'101: sus, si-i, se sing. şi plur.). 

Ele se deelină întocmai ca adjectivele eu tema în o 
şi 4, en Singura deusebire. ca meus face la voce. singu 
mase, 2, i Pe - 

Nota 1. Din pronumele personale de a doua şi a treia per- 
&6nă se fac posesirele tu-us, su-us, car din cele de intăia per, 
6nă.6 face me-us. După cum e format nos-ter, de asemine î- 
limba veche era zos-ter (tema no-a; vo-+, grec. wa, Oul; asupra 
sutixului de comparativ -ter, v. $ 99, Notă). . i 

Nota 2. Şi pronumele posesiv de a IlL-a pers. auue, a, un 
se întrebuințază ca .veflesiv, ear fâră înțeles reflesiv se obicinuesce 
Ja sing. ejus, şi la plur. eorum, carum, torum (do la îs, ea, id).- 

Nota 3. Pronumele posesive, mal ales suus, primese la abl. 
sing. câte odată particula -pte, care le Întăresce, d. e. meopte în
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genio (prin propriul meu talent), suopte pondere (prin propria sa 
greutate). Acest -pte este sineopat din pâte (care se găsesce încă 
în ut-pote : păte e din potise=potius, preseurtat şi însamnă prin 
urmare chiar, anume, La suus se adaoge şi met, cele mai de 
multe orl urmat de îpse, d. e. suamet scelera (propriile sale nele- 
giuiri); suiemet ipsia corporibus (chiar cu propriile lor trupuri). - 
Particula met se găsesce rar unită cu mea (meamet facta, Salus- 
tiu.—propriile mele fapte: meamet culpa. Plaut.—prin propria 
mea greşulă), „- , - 

> 

Nota 4, Un alt pronume posesir, relativ și întrebător s'a for- 
mat din gui sau quis, şi anume: cujus, -a, -um (a cui? sau acel 
a cărui), d. e. cujum pecus? (a cui e turma ?), îs, cuja res est 
(acel al cui e ]uerul); însă acest pronume este intrebuințat numai 
în limba veche latină, şi limba juridică, şi nu la tâte easurile, 
ei numai la nomin. şi acus. sing. la abil. sing. fem: (cuja, culpa? 
prin a cui vină) și la nomin. şi acus. plur. tot fem. 

Nota 5. Din noster, vester și cujua (întrebâtor) s'an format 
adjectivele de o singură terminare : nostras, vestras, cujas, (acus. 
mostrălem, _veatratem, cujatem) care însamnă: nostras—-din ţara 
nâstiă, din” oraşul nostri, zestras—din ţara vâstră, compatriotul 
vostru, cujas—din ce ţară ? Ele corespund cu adjectivele în as, 
formate dit numele de ovaşe, ca Arpinas, -ătis din Arpin. 

III. PRONUMELE DEMONSTRATIVE * 

$ 103. Pronumele demonstrative în limba latină 
sunt urmâtârele: | 

îs că id. acel, acea, el, ea 
î-dem eă-dem I-dem acelaș, aceeaş 
hic haec hoc: : acesta, acâsta 

- sug îllă stliid acela, aceea, 
iste îstă iîstiid aista, aiasta | 
îpsă ipsă îpsum. însumi, însuţi, însuși 

Catră aceste se mai adang încă două adjertive cu -în- 
„_teles demonstrativ :. tălis, tală (astfel, un actiel) şi tan- 
"us, a, um (atât de mure).
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Declinarea pronumelor demonstrative 

$ 104. 1. Pronumele demonstrativ îs, ea, îd se 
declină în modul următor: . 

" Singular 

Mase. Fem. Neut. 

Nom. : 75 tă id 
Gen. Gus - " ejus "jus 
Dat. „ăi ci - 
Acus, cum dam d 

"ADL €9 &ă _€0 

Plural . 

Nom. fi (8) de . că 
Gen, run - - cărum 2orum 
Dat.  - ris (&is) dis (es)  îis (dis) 

"Acus,  £0s dis &ă 
Ab, -Fis (is) His (is) tis (dis) 

Tot ustiei se declină şi idem, ăădem, Idem, cu deose- 
bire numai că m, înaintea particulei dem, se schimba 

„în 2 ($ 23): cundem, eandem, eorundem, earundem. 

Notă. * Forma ei (în loe de îi) la nom. plur. se găsesce numai 
în literatura veche, de asenine și. eidem (==tidem), La dat. şi abl. . 
pl. eis este mai rar de cât îis; îi şi iie se pronunţau pote în 
limba veche intr'o silabă, de aceea se și găseso își îs, contrase din 
îi şi îia (Ş 20 şi $ 25); la poeţi iidem şi iisdem sunt totdeauna 
de două silabe: îdem, îsdem, 

2, Deelinarea pronumelor: demonstrative lic şi ille 
este „urmâtârea : : - 

Singular _ 

Mase. Fem.  Neut . Mase. Fem. Neut. 

“Nom. hic o hnec hoc : “ile, ilă ilăd 
Gen. hăjus hujus hujus O îllius illius .illius 
Dat. hu O hic  huic | il ai dl 
Acus,  hunc -hane hoc O —illiim illăâm îllid 
Abl. hoc hâc hoc illo illa îllo
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Pural 

Nom. hi "hae huec ali iue 
Gen. horum hărum horum  illorum illăruna ilorum 
Dat.  /zs his his îllis îllis îllis 
Acus. hOs hâs haec -îllos. illas îllă 
Abl. :his âs his - li ilis . illis 

- 3. Pronumele îstă, sstă, îstăd se deelina întoemai ca şi iile; de asmiae şi ipse, ipsa, ipsum, ($ 99 Notă, b) cu deosebire câ la neutru sing. are m (ipsum) în loc de d (ud). 

Nota î. Pronumele ipse unit eu refesivul sui, sili, se (ea sing. şi plur.), dă uw pronume personal reflesiv întărit  genit. sui ipstus (sui îpsorum, ipsarum), dat, sibi ipsi (Gili 1psis), acus. se îpsum, ipsam, îpsum (se ipsos, îpsas, îpsa), all. se ipeo, îpsa, (ec ipais). . | 

Nota 2. In casurile sfârșite cu -c, ale pronumelui hi-c, par- - tieula enelitică -e(e) este deja cuprinsă; cu tote aceste ea se mai adaoge adese ori întrâgă şi dă: hic-ce, haec-ce, huc-ce mai ales la A casurile sfârșite cu -a: hujus-ce, has-ce, his ce, 

Nota 3. Din impreunarea particulelor ecce şi en (eată) şi a acus, mase. şi few. de la îs și ile, sau născut în limba familiară formele :  eccum, eccam, eccos, eccas, ellum, ella, ellos, ellas (care se găsesc în Plaut şi în Terenţiu) în loc de ecce eum, ecce cam ş. c..|; en illum, cu îllam ş. el, (în ecillum, eccillam Sa elidat numai e final de la ecce). 

Notu 4. Diu împreunarea lui îlle cu enclitica -ce a eşit pro- numele îlfic, illaec, illoe sau illiic - (acela), întrebuințat înaiatea " epocei clasice; tot de aice sa format şi 2lhunc, îllanc, illoe, illac, ilaec (nomin. pl). Din împreunarea lui ste cu- ce, ze face îstic, îstaec, îstoc, sau îstăe (acesta de acole). : 

Nota 5. Particula întrebătâre enelitică -ne aninată la lâc dă Jâcă-ne, haeci-ne, hoci-ue, hujuscine, huncine, hancine, ş. e. |.; tot astfel se anină şi la stie, d, e. istosci-nă, Locativul de la kic și îstic este hiîc și isâc, 

Nota 6. Celelalte dou adjective demonstrative se declină: zălie, tăle, ea adj. cu tema în î ($ 86) şi tantus, a, um, ca adj. cu. tema în o şi a ($ 81). ,
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IV. PRONUMELE RELATIV E 

$ 105. In limba latină sunt două pronume relative: 
N ” s N 

gui guae guăd care, cel ce | 
ter utră utrum care din doi, | E 

Câtră aceste se mai adaog încă donz adjective cu în- țeles relativ; guălis, guăle "(praeum) şi quantus, a, um (eât de mare) Ele se deelina:: gualis ca aj. cu tema în î și guantus cu cele cu tema în o şi a. 

"Pronumele relativ qui se declină astfel: 

Singular . „Plural 
Mase. - Fem. Neut. Mase. -Fem. Neut. 

Nom. gui  guae guăd qui quae guae Gen. cujiis cujus „Cujus guorum guarum quorum Dat. cui cui cui gquibus  guibus -quibus. Acus, guem quam qubd  guos . guas quae Abl. quo qua Quo quibus  guibus  guibus 

ln loe de guibus, in limba mai veche şi la porţi, este şi queis san guis. 

7 

Nota I. De la relativul gui, locativul este qui, fârte obicinuit chiar în prosa clasică, mai ales cu preposițiunea cum: quicum== guocum, cu care, la mase, (în vechime se dicea quicum şi în loe de guăcum, la fem.). . Cu tâte aceste de regulă uicum se întrebu- ințază numai când se rapârtă la o persână nehotărâtă, cui: ie guicum, nemo guicum, quis cat gquicum ? lu prosa dinaintea epocei clasice acest locativ relativ qu: se întrebuințază şi singur (fără să se raporteze lu un alt cuvânt), cu înțelesul unui: abl. instrumental neutru, d. e. hadeo gui utar—am cu ce'să mă slujesc; - viz religuit qui efferretur—de abea a lăsat cu ce sa-l scâtă din casă (să-l îngrâp6; edi și $ 106, Aora 2). . | i 

Nota 2. Declinarea lui uter, uira, utrum, 'urmâză pe acea a. adjectivelor în er, a, um (ea iger, pigra, pigrum, $ *81) cu deo- sebire câ el are la genit. sing, utrius şi la dat. utri, peutru tote



8 
„genurile, $ 99, Wotă, b). Uler e întrebuințat cu tâte aceste mai 
mult ca pronume îutrebător şi ueotărât de cât ca pronume relativ 
($ 106 şi $ 107, 8). " ” 

Nota 3. La qui şi uter se anină, spre generalisarea înțelesu- 
lui lor, particula -cumgae (-cungue) : quicumguă, quaecumauă, quod- 
cumquă (ori care), utercumquă (ori care din doi); de asemine şi la 
quantus : quantuacunquă, (ori cât de mare), Acelaș înțeles cu gui- 
cumque are şi guisquia, guicquid (în loc de guidguid). Acesta 
pronuiue se numesc relative nehotărâte (pronomina relativa înde- 
finita).  Quicumgue, quiaecumgue, quodeumque se declină întocmai 
ca gui (cumgue remâne neschimbat). De asemine şi ătercumgue se 
declină ca ăter. Cum-que 4 fost propriu la început o - conjuneţir ne 
de sine stătatâre, Enelitica -quă (eşită pâte din abl, guzd format 
din gui, din cure causă are câte odată pe e lung -guă, en înțelesu! 
de mod cum) este pe de'o parta nehntârătăcori-cum, cu înțeles 
general (ast-tel sunt și uti-que, udi-que, quis-que, uter-que, pleri- 
que $. 3.), pe de altă parte relativă şi cu acest înțeles a davenit. 
conjuneţiune eopulatiră. 

Nota 4, Pronumele guisquis se găseeca obicinuit numai la. 
-ROmMin. mase. şi nomin, şi acus, neutru (qui: quid ea substantir) ș 
se găsesee de asemine la ab]. mase. și neutr. la sing. quoguo, dar 
râr quemguem, quibusguibus, şi fârte târgiu avl.- fem. siug. guagua. 

Notu 5. Rar (şi la cei mai buni scriitori, numai în locuţiunile 
quacumyue ratione, guocumque modo întrun mod re care, prin 
vre un mijloc, Sul.) se gâsesca quicumgque întrebuințat ca simplu 
pronume nehotărât, esprimând generalitate (tot, fie-care), fără înţe- 
les relativ. Tut astfel și guieguis în quoquo modo (in ori ce fel). 

Nota 6. (Quicumgue se desparte une ori în cele două părţi 
ale sale printr'un cuvânt fără întonare, d. e. guare cumque possum 
(prin ori ce mijlos voin putea). Câte odată chiar două prouume se 
pun între exm şi cumque ; guo ea me cumque ducet (ori unde m'ar 
duce ea, Cic.). Acâstă despărțire se numesce tmeză (rutors). 

"V. PRONUMELE INTREBĂTORE + 

$ 106, 1, In latinvsce sunt dous pronume întrebâ-! 
târe sau interogative: - 

gis guid cine, ce? întrebuințat ca substantiv: 
"qui quae quoi care, ce fel? întrebuințat ca adjectiv.: 

îiter utra utrum care din doi ?
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"- Quis, guid (quis e şi pentru 'feminin, -d. e. quis 
îstaec est ?) este întrebnințat numai la sing. și se declină: 
ca relativul qui : genit. cujus, dat, cui, acus. guem, guid, 
abl. quo, qua, | 

2. Prin aninarea particulei enelitice nâm se for- 
meză pronumele întrebâtor guisnam, guidnam, care 
dar (ca substantiv) şi guinam, quaenam, guodnam (ea 
adjectiv). | 

3. Prin punerea Înainte a lui în avem (dupa $28) 
pronumele întrebator ecquis, ecguid (ea : substantiv) și 
ecqui (ecqais), eguae (ecquâ), ecquod (ca aâj.), întrebuin- 
țate cu. înteles întrebâtor negativ, d. e. eguis est? 

- ecgui cizis est? (răspu.sul e: nemo est nu'este nime, 
non est civis, nu e cetâţan). . 

4, Atât guisnum, quinam cât şi eguis, equi se 
declina cu şi relativul qui, quae, quod, cu deosebire că 
ecquis face |n nom. pl. neut. equă. . 

4 

Nota |. [n nentrn guid şi quidnam sunt tutleauna sub- 
stantire, d. e. guid faci ? (ce am facut 2); quod şi quodnam tut- 
deauna adjective, d.e. guodnam facinua commisit? (Ce nelegiu- 
ire a făptuit 2), guodram consilium cepit?' Ce hotărâre a luat ?). 
La mase, însă quis, se întrebuințază și ca adj, de sexiitorii vechi 
(chiar şi de Cic.), mal cu samă cn aubstantive care însamnă o per- 
a6Hă, d. e. guta senător? quiz rez ? Ce senator? Ce rege? Insă 
qui sir ? însamnă: ve fel de barbat ? de ce caracter este? Cu 
te aceste quie se afiă unit şi cn alte nume, mai 'ales la poeți 
d. e. quia locus? (ce loc 7), guia casua? (ca întîmplare ?) civita- 
tem guis deceat atatua (Horat.]? Dinpotrivă gui este rar ea subst, 
gi e întâlnesce numai în proposiţiunile întrebătâre subordinat- 
d. e. non îd aolum ' spectatur, qui deleat, sed eliam qui poaait 
uleizei, (Cie. Divin. în Caecil. 16) nu se “caută nuwai cine tre- 
bue, dar şi cine pote resbuna.. . . 

„-.Nota 3. Locativul do În quis estequi ($ 105 Aofa 1); care se întrebainţază 
numai ca înţelesul: de r cum? d. e. cui fii? Cum se face? qui contenit f cum 
este cuviinc!os |
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IV; PRONUMELE NEHOTĂRATE 
$ 107. Dintre pronumele nehotărâte sau indefinite, 

unele sint întrebuințate: numai ca substantive, altele 
„Dumai ca adjective, şi altele şi ca substantive şi ca ad-' 
jective. Din aceste de pe urma, e-le formate. eu quis 
(qui) au la nomin. o formă ohicinăită ca substantiv şi 
alta ca adjectiv, uneori pentru trustrele genurile, alte 
ori numai pentru neutru. Pronumele nehotărâte în limba 
latină sunt urmâtârele: 

1. quis qui guid plur. qui guae quă (cineva, oare care), 
qui quae guid şi _ : 
quts guă guăd plur. qui guae guă (un oare care). 

Aceste. se deelină ca gui guae quod, Cel 
dintai se întrebuințază ca substantiv, cele din 
urmă ca adjective. Cu tâte aceste după ron- 
junețiunile si, nisi, me, num, (adecă, dacă nu, 
ca nu cumva, 6re) se pune tară deosebire 
quis şi qui, când ea subst. când ca adj.d. e. 
si guis dux şi si qui dux (dacă vre un co- 
mandant) si guis şi sigui (dacă cineva) ; 

2. ălquls ăliguă ălimurd plur. ălqui ciliquae * ăligud 
(0re cine), se întrebuințază numai ca sub- 
stantiv ; 

ăliqui și ăliquis ăliquă ă'guod plur. ca şi quis 
(Ore care), se întrebuințază numai ea adjectiv ; 

3. guisguam quicquam (în loc da quidguam) mare fem. 
- Dică plur, (eare-va, ori care) se deelină ca 

- quis, şi se întrebuințază ca substantir. Cu 
t0te aceste guisguam se iîntrebuințază şi ca 
adjectiv, eu nume de persâue, q, e. 

„+ Scriptor guisgquam (un seriitor ori care), ... 
> quisquam Gallus-(un Gal ore care);
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4-  guispiam Quaepium quidpiam şi quodpiam (un 6re 
care); : 

. guidam guaedam quildam şi gquoddum (cutare, un. 
Ore care, când nu vroim, sau nu- putem a- 
râta pe cineva mai lamurit); 

ex
 

6. quisquă quaeguă quidquă (quicgue) și quodque (fe- 
care, înt:e mat mulţi) ; el se întâresce cu unus 
şi formeză pe unusquisqur, unăquaeque, u- 
nunguodgue (fiecare, luat în parte) ; 

Quivis guatvis guiduis şi guodris şi | 
quilibet qunelibet quidlibet şi quodiibet (ori care, ort 

cine vre, ori cine-ţi place), 

a 

. 7 

Notă. Particulele vis și libct sunt două forme verbale: vis (-ie Ja colo) ta vrei, libet—iţi place, . . 

Aceste patru din urmă: guispiam, quidam, quis- 
gue şi juivis (quilibet) se intrebuințaza şi ca substan- 
tive și cn adjective (însă Quispiam guaepiam - mal ales ca substantiv). Din formele neutre cele în gquid (quid- piam, guiddam ş. e. 1.) sunt numai substantive, ear cele | în guod (quodpiam, guoddani ş. e. |) sunt numai ati- jective.. Tote se deelină ca guis. În unusquisque se de- clină deosebit fieecare parte: genit. uniuscujusque, dat. UHiCuUique, acus. unumguenque. ş. a. ă 

8. Uler utră utriim tunul din doi. d.e. si aler volet: 
dacă unul din doi va voi), generalisat prin: 

„zis şi libet: în tilervis şi ăterhbet (orl care din 
dol voescl); se întrebuiuțază numai ca sub... 
stantive (despre declinarea lui ufer, vezi Ş 
105, Nota 2. Ca uter se deelină şi utervis, 
uterlibet) ; | 

9. titerquă utrăgnă utrumguă (fiecare din doi, şi unul 
- şi altul, amândoi) se deelină ca uter, și se
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îi obicinnese= şi-ca substantiv şi ea ndjectiv d. 
r. uterque corum, utergue frater. La plural 
ulrique, utraegue, utaque se pun cu sub- 

„Stântivele cure au numal plural, d. e. adri- 
gue liberi (amendol copiii), sau când e vorba 
de dous părți, fieeare alcâtnită din ma! multe 
persone sau lucruri, d. e. utrigue fratres 
(frații dintr'o parte și din alta, fraţii amâa- 
duror părţilor); . - o 

10, neuter neutra neutrum (nicl unul din doi) se de- 
elină ca uter, şi se intrebuiuțază numai ca 
substeantiv; plurarul neutri s+ pune ca şi 
utrique ;- 

11. dliusăliă ăliud (altul, din mai mulţi) se îutrebuin-: 
țază și ea subst. și ca adj. şi. se declină re- 
gulat ca adjectivele cu tema în o şi a, cn de- 
osebire că la genit. sing. tace dlus şi la . 
dat. sing. ali, pentru tustrele genurile. 

Notă. Formele regulate sunt forte rari, d. e. alii generie 
(Var.) aliae peeudis (Cic.). 

13. Alter alleră altărum (unul sau altul din dui) se în- 
trebuințază ca subst. şi câ adj ; la genit. sing. 
face altărius, dat. sînp. alteri, pentro tâte 
genurile. In celelalte casuri se declină regu- 
lat ca adjectivele în er, a, um (miser, v, $ 81). 
La sing. alter. , , ., alter repetat (în loc de 
cel întâi alter se pâte pune unus).se în- 
trebuințază când e vorba numai de dous per- 

„s6ne sau lucruri luate fie-care în deosebi; 
unul... celalalt. La plural alleri ... alteri 

„... repetat, se întrebuințază când se vorbesce de 
„două pluralități: unii ; . . . ceilalţi; 

13. altăriiter alicrutra alterulrum (orl care din del), 
compus din alfer şi uter; în declinare alles 
remâne. neschimbat ; - :genit.. alterutrius, dat. 

„alterutri ş:.a.-m: d. ;..
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2  ullus alți ullum (vre un, vre ună, vre 0), e între- 
buinţază rumui ca sdjeetiv, înlocuind forma. 
adjeetivicâ. a lui guisguam (regi inal sus guis- 
guani) şi se declină ca adj. în us.' a, um, 
numai lu genit. sing. face ullius şi la Qat, 
sing. ulli pentru 'trustrele. genurile ; 

15. nullus nullă nullum (nici unul, nici una, nic 0), 
se ia numal ca adj. și se declinâca ullus; 

16. nemo nimene, numai ca substantiv. Din celelalte 
casur! se întrebuințază numal dat. nemti si 
acus, eminem. În lotul genitivului nemt- 
mis (care se gâăsesce în Plaut), cei imai buni 
scriitori se slujese cu nullius, sau nullius ho- 
minis, şi în locul eblativului memină (care se 
află în scriitorii de după epoca clasică, pre- 
cum Tacit, Sueton ș. a.) cu nullo sau nullo 
homine Ş 73, e). . 

Notă. Nemo [din nă homo ($ 20), care e în loe de nă hămo 
(după cum neuter e din nt-uter şi mullus Qin nă-ullus)] se. între- 
buinţază şi za adj. cu nume de persone, d. e. nemo scriptor nemo 
poâta, nemo Gallus (se pote ice şi mullus scriptor, pozta, îusd 
cu numele de popâre, precum Gallus, Romanus ş, a. se pun e tot 
deauna. nemo). 

17. Nihil, poetic nil (nomin. şi aeus. neutru), nimie (ca- 
- substantiv). La genit. dat. şi abl. se între- 

buințază nulla res: nullius rei, _„nulli res, 
nulla re. 

Nota 1. Ahile din nt-lilum (după Ş 33, $ 19,c, şi $ 20); hilum esteacus. 
sing. de la hilus âr, păr (forma veche a lui pilus); nă hilum prin urmare insamaă “ 
nici un fir de păr. De la niki! genit, e nihili întrebuințat numai ca genit.de preţ 
(wegi Sintaxa, $ 43, 3) abl. nihilo ($ 73, d) fatrebuințat ca abl. de preţ şi in alte 
icuțiuni (vei sintaxa, $S4, 3, b), precum: ex nihilo oriri, de nihilo fieri, pru nihilo 
ducere, şi acus, nihilum (ad nihilum, în nihilums ad nihilum redigere, recidara, în 
mihilum Înterire, occidere). Uneori în poesie și după epoca clasică se păsesce 

" multius, nulli, nulto ca genit. dat, şi abl. de la nihi? (Horat. Ars poit. 231; Ovid, 
Met 1, 17; Qaint, 2. 16.13, . , 

Nota . 2. Pronume corelative Pronumele care-șY. respund 
unul altuiu, pentru că esprimă aceiaş idee sub forma demonsira
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tivă, relativă, 
Aceste sunt: 

Demonstrative 

ie acel 
talis astfel 

tantua atât de 
mare 

tot (indeel.) a- 
tâţa, atâtea 

tătidem (indeel.) 
tot atâța, 
tot atâtea 

tăt-ies de atâ- 
tea ori 

Nota 3. Aliguantus e întrebuințat num 
quantum, aliquant5) ca substantiv 
la tantus, gquantus, aliquantus s'a 
(de atât de mică mârime), 
guantuluscumque (or cât de mie 
tantum s'a format tantundem (nomin, 

intrebătăre şi nehotârătă, se numese 

Helative 

“qui care 
gaalis precum 

uantus cât de 
mare 

piantuscumque 
ori cât de mare 

Intrebătire 

pis ? cine? 

corelative. 

Neholărâte 

quis cineva 
qualia ? ce fel? qualiscumque 

quantua ? cât 
"de mare? 

quot (indecl.) câţi, guot? câţi ? 
cite 

uolcumgue 
(indecl.) ori 

| câți 
quot quot (in- 
deci ) ori câţi 

qudties de că- 
te ori 

quăliescumgue 
orl de câte ori, 

(Despre tot, quot, vei $ 113, 3). 

quantu 

câte ?: 

x 

qudtiea ? de 
câte ori? : 

„ori ce fel, 

quantuslibet | - 
ori cât de mare 

alipuantus cât. 
va de mare 

"aliguot (indecl.) 
câțiva 

„ăliquties de căte : 
va ori: 

al la weutru (ali- 
sau ca adrerb—puţin, ceva. De 

aceiaș mârimg sau cătime, genit. tantidam. 

CAP. VUIL NUMERALELE 

u format deminutivele tantilus 
lus (da cât de mică mărime), 
„ aliquantulum (puţintel). Din 

Şi acus. neutru), atâta, de-. 

Impărțirea numeralelor 

„ $ 108. Xumele numerale (nomina numeralia) se: 
împart în :
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[. Numerale cardinale (numeralia cardiualia), 
care arată curat numărul, și respund la în- 
trebarea guot? câți, câte ? ” 

II, Numerale ordinale (numeralia ordinalia), 

IL. 

IV. 

care se tormeză din cele eardinale şi arată 
trepta sau. rangul. Ele respund lu îatrebarea 
quătus, -a, -um ? al câtelea, a câtea? 

Numerale distributive (numeralia distributi- 
Vii), care arată că un numer esta repetat de 
mai multe ori (odată pentru fiz-aare obiect 
sau pentru fie-care cas). Ele raspund la în- - 
trebarea guătâni, -ze,-ă 2 câte câţi, câte câte ? 

Numerale adverbiale (adverbia unmeralia), 
„Care respund la întrebarea guăties ? da câte 
ori?»
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TABELA NU- 
  

Cifre latine I. Cardinale II Ordinale 
  

  

  

XICX s, 10   
  

  „uncdecentu m 

i unus, -a, =um primus, -a, -um 
IL duo, duae, duo săcundus 
HI tres, tria tertius . 
1V quatiuor (quă tuor) quartus 
V quingque quintua 
VI sex seztus 
VII seplem seprimus 
VIII octo octăus 
IX năvein nOnus 

N dăcem dEcimus 
XI unidecim undtcimus 
XI duocdecim duodecimtts 
MILL tredecim tertiua decimua 
xLY quattuordicim guartusa decimus 

XV quindicim quintus decimua 

YI sedtcim sertus deeimua 
AVI septendâcim septimus *decimus 
XVIII duodeviginti duodericăsimtta 

XIX undeziginti undevicesimua 

XX vîgint vicesimus 
XAL unu (a,-um) et viginti una et vicesimua 
XXII duo (-ae) et viginti alter et ricesimus 
XĂVIII | duo de _triginta duodetricăsimue 
XA undetriginta undetricesimua 
XXĂ triginta trâcesimua 
XL guadragiuta quadragesimius 
L_ guinguaginta quinguagesimua 
LX sezaginta sezagesimus 
LĂX septuaginta septuagesimus' 
LĂXĂ octoginta . octogesimus 

nanaginta nonagesimua 
unde centesimus   
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a e . Cifre 
II. Distvibutire. IV. Adverbiale. | a 

aingăli, -de, -ă sămel odată 1: 
lini, -ae, -ă lie de două ori 2 
terni tăr de trei ori 3 - 
quiiterni _ guăter de patru ori 4 
guâni guingquiea ” (quinguiena) 5 
seni seci es - 6 
septemi septies 7 
octoni , octies 8 
năcâni - năviea 9 

dâni dăcies 10 
undeni undăciea 1 
duodeni . - duodecies 19 
terni deni terdecies s. iredecies 13 

„quaterni deni - , quaterdeciea s. quatuor 14 
- dezies 

quini deni quindeciea s. quinquies 15 
- decies 

_seni deni sedecies 8. sexiea deciea 16. 
septeni deni sepliea decies 17 
duodeviceni s, octoni deni] . duodeviciea 8. octies decies 18 
undeviceni s, noveni deni|  undevicies s. movies decies 19 

vicăni - vicies 20 
viceni singuli semel ct vicies 21 
viceni bini : bis et vicies 92 
duodetriceni duodetriciea 2$ 
undetriceni undetricies 29 
triceni triciea 30 
quadrâgâni quadragies 40 
quînquageni guinquagiea 50 
sezageni - - sezagiea 60 

_septuageni septutagies 10 
octogeni octopies 50 
nonageni nonagies 90 

„ umdecentâni undecenties 99     
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Cifre iatine 1 Cardinale Il. Ordinale 

0 centum centesimus CI centum (e:) unus, a, um | centesimus (et) primus CIL centum (et) duo ş. a. centesimus (et) alter CC diicenti, -ae, a ducentesimus COC trăcenti , trecentesimus CD s. CCCO | guadringenti quadringentesimus 
D s, 19 guingenti quingentesimus DO sezcenti sezcentesimus “ DCO septingenti septingentesimus DOCO octingenti octingentesimus DCCOC nongenti nongentesimus 

A 
. 

“17. ÎN CIO s. M, | mâlle „| millEsimua 
CIOCIO s, MM| duo milia (milia) ş. a. | bis millesimus ș.a. 
CCOLDI99 | centum milia centies millesimus 
CCOCI9999 decies centum milia decies centiea millesimus! - 

s, milies millesimuș 
- dis miliza millesimus 

    

Nota 1. “Pentru 18, 19, se dice mai decem et novem; pentru 95, 
viginti octo, novem et ziginti s 

Tar şi decem et octo, 
29, mai rar şi octo er viginti sau 
au ziginti novem, 

Nota 2. Dacă semnul CIO se măresco la drepta și la stânga eu C....0 atunci numărul e înmulţit cu 10, adecă se face de dece. ori mai mare. Astfel 010=—=1,000, însă CCI)9==10,000, 0OCCI9)9= 100,000, CCOCI9)))=21,000,000 UVCCCCI99II9==10,000,090, ş. 

Nota 3. După 
-gintă în friginta, guadraginta ş. 

Cum milia (milita) este pluralul lui 
c. 1. (=stria ginla ş. c.1.) este pluralul lui (de-) 

mille, tot astfel şi 

centum Qecea (la dizainț) format din decem (compară în grecesce xo77a formaţ din Vezovra, şi acesta din dexa); „de asemine centi, în ducenti ş c. |. (duo centi, ş. c 1.) esto masculinul plaral da lacentunm, prescurţ at din decemn-centum "(gece deci=de dece ori Qece (compară în grecesce Exurov format din Vina- derazdr); “centi se tace după acasa 
Viginti e format din doi. -ginti (de două ori qece); din dis s'a 

in “genti (9 nefiină decât sunetul muiat). 
ficut bis $31). La ordinnle <tus, -timus sunt Sufire da superlativ (veţi $ 90 ot), vitesimaus, tricesimusş c.1. vin din vicentietamus, tri-centi-timus, aşa În câţ acolo ce (centi) e prescurtat din decenti (decem); în quadra-gesinus e c, 1. ce s'a ficat ge. Oro dinalele sutelor pâstrâza sufixul -esimus ejit din <cesimus, dar care şi-a perdat
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IL. Distributive IV. Adverbiale | „Cine 

" centâni centies a 100 center singuli centies semel * „101 centeni bini centiea bie 102 duceni - ducenties . 00 treceni ă trecentiea  - - 300 quodringeni quadringenties 100 quîngeni | quingentiea 500 sezceni . sezcen,ties | 600 septingeni . „| - septingentieg 700 octingeni octingenties 800 nongeni . nongenties ” 900 

singula milia millies ” Ă 1,000 bina miha dis millies : 2,000 centena milia centies millies : 100,000 decies centena milia decies centies milliea s.  |1,000,000 
milliea 'millies 

viciea centena milia . | viciea centiea millies 2,(00,000         

drepta Ini însemnare: duceni(i-esimus ş, c. |. Ticies, trictes ş., c. ]. s'au făcut din ticenties, tricenties (centies=decenties) prin sincopă. 'Termiparea î6s, în loc de sens (cum se scrie încă în epoca clasică) este propriu un sufix de compara- tiv; acelaş se află în i ot-ies, guot-ies, pauc-ies; chiar şi bis este astfel formţ din bi- (dei) -es—<bis, . : 

$ 109 1. Numeralele cardinale. Cele trei dintăi:. uUnus, duo şi tres svnt singure declinabile, Unus, -a, : ua urmeză declinarea pronominală ; la genit. face u- nius, şi la dat. uni, pentru tustrele genurile, acus. unum, -an, um, abl. uno, -a, -o0. Pluralul uni, ae, -ă are numai înțelesul de singur, unic când însoţesce un sub- stantiv în plural (v. mai jos $ 111 c.) d. e. uni Suevi (Suerii singuri), uais moribus vivere, a trăi cu mora= vuri neschimbate (Cie. gro Flaceo 26) ; tihi.e..- alteri= anii... alţii. | 

Numeralul duă se declină astefel : -



9 
Mase. Neut. Femin. 

Nom. dauă duo duae 
Gen, Pduprum -. duorun duarum 
Acus. dauos (duo) duo duas 

Dat, | auobue duobus duabus 

Nota |. Genitivul lui duo este câteodată şi duum; se dice 
mai ales duum militum. LA aeus. uneori maseulinul are şi dizo ca 
la neutru, Duo şi ambo (v. $ 113, 4), sunt singurele râmâșiţi de 
numărul dual in latinesce. 

T'res se declină, ca adjectivele cu tema î, în mv- 
dul următor: - 

Mase. şi Fem, leut, . 

Nom. tres triă 
Gen. trium trium 

"Dat.  tribus tribus 
Acus. tres tria 
Abl.  tribus tribus 

De la gquattuor în sus şi până la centum, numeralele 
cardinale sunt îndeelinabile. Da la ducenti pănă ln mille 
ele se deelină ca adjectivele de trei terminâri d. e. du-: 
centi (mase.) ducentae (fem.) şi ducentă (neut.), trecenti, 
-ae, -a ş. e. ]. Ele au câteodată la genit. um în loc de 
orun, d. e. .ducentum pedum (în loe de ducentorum pe- 
dum). Mille este indeclinabil, d. e. mil/e equites, genit. 
mille eguitum ş. a. m. d. Cu tote aceste mille este cate 
odată întrebuințat la sing ca substantiv. şi obiectul al 
cărui numer îl hotârăsee se pune la genitiv, d. e. ea 

„cicitas mille misit militum (Corn. Nep. Milt. 5) acesi 
stat trimise o mie de.soldaţi. : Acesta însă se întâmplă 
obicinuit numal la nomin. şi acus. (v. mai jos, Nota 3), 

Nota 2. Când mille se întrebuințaza ea substantir cu ge- 
nitivul, verbul următor tot se puna la plur. d. e. mille passuum 
eraut inter urbem castrazue (Liv. 92, 44), între oraş si lagăr erau 
o mia de pași. Construcţiuni ea acâsta: îi mille hominum oceiditur 
(acolo sunt ucişi o mie de 6meni), sa află numai în scriitorii vechl.
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Nota 8. Mille, ca substantiv, se păsesee rar întwun alb cas, 
decât la nomin, şi acus. şi numai când se Află în frasă şi milia, - 
pus în acalaş cas, d. e, cum octo milibus pedihum, mille equitum 
(Liv. 21, 61), cu opt mii de pedestrași, o mie da călăreți. 

Mule are plural şi se deelină, ca temele neutre 
în î, astfel: a . 

Nom. milia (ilia) 
Gen. ilium 
Dat. mihbus . o 
Acus. milia 
ADL. milibus 

Atunci milia este un adevărat substantiv, şi se 
îatrebuințază cu numarela inferidre :. tria, sex, viginti, 
cent milia ş. a. Numele ubiectului numărat sa: pune 
la g=nitivul aşa numit partitiv d. e. sex milia poditum. 
duo milia equitum, Când după milia urmeză un număr 
deelinabil mai mie, atunci se- dice sau d. e. trin milia 
equitum et trecentos şi equitum tria milia et trecentos sau 
înilia trecenlos equites. | 

Nota 4, Erprasiunila: Bis mille, ter mille (de două, de trei 
ori o mie) în loa de duo, tria milia, sunt poetice. 

- Nota 5. Numerele dintre 20 şi 100 se exprimă în două 
feluri : sau numărul care esprimă d:ciie sa puna întâi, fâră et (şi) 
d. e. viginti unus, sau numărul col mai mie se pune îaainte, ur- 
mat da &, d. e. unus et viginti (viginti et uns este rar) In 
prosă sutele se pun totdeauna cu sau fără et, înaintea decilor, şi 
decile inaintea unităţilor, fără et d. e. centum (eh) serazinta sex 
<=166. Un milion se exp:imă prin : de 10 ori 100,000: decies cen- 
tur milia, sau cu numeralul distributiv : decies centena milia şi 
așa msi departe pentru numsrele mai sus de un milion, d. e. aun- 
dăcies, duo decies cenlum sau centena milia=1,100,009, 1,200,000; 
vicies, tricies, centum milia =9,000.000, 3,0)0.00); zicies guinquies 
centum milta=1,509,090. La sutela d mil, alaseori se lasă afară 

- centena milia d. e. sexagie:=—6,0)9,090 (adeză 60x1'0),000). Nu- 
merele cara exprimă simple mil se aș4ă în modul următor: 
decies centena milia, triginta sex milia, centum nonaginta ser= 
1,036,196. 

$ 110. IL. Numeralele ordinale Dapă cum se 
vede din rubrica ordinalelor, numerele dintre 20și 100
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se esprimă puină înainte unitațile urmate, sau nu, deet, d. e. anus (et) vicesimus (al 21-lea), alter ct zicesimus (al 22-lea), sau zicesimus alter sau duo et _icestmus, mase. duo et vicesima fe. duo et vicesimutn neut, (duo re mâne neschimbat) ș. a. un us ci tricesimus al 31-lea) „Sau fzicesimus primus ş. a, Adjectivele ordinale se de- elină regulat ca adjectivele de trei terminări în us, a,.. ui, d. e, primus, -a, -um, genit. primi, -ae, -i ș.a. m. a. 

Notii. Unul din trei, unul din patru f a. te dice în Jati- nefce teriius gui:que, guarius quisg 
hotărât gui:gue lângă numărul ord 

ue $. a. puind pronumele ne- 
inal ; însă uuul din doi, la doi unul, se dice şi cu adj. alteznus, însoțit de substantivul pus la plur.. d. e. (la abl.) alternis dielus (la fiecare dovă dile, din dovă dile la una). Număul aniler se exprimă jrin annue (an) 'cu nu- meralele ordinale, d. e. anno milesimo octirgentesimo  nonagtsi- mo septimce=în anul 1897. 

$ 111. II]. Numerale le distrilulire. Numeralele distributive, în care se cuprinde şi întrebatorul guăteni, ac, -a, câte câţi, câte câte?, 
cardinale de la ducenti în sus 

- genit. plur. um în loe de or 
loc de Senorum, denorum ş. a. 
numerale se întrebuinţază : 

a), Când vrem a arăta că un nt 
din persânele sau din lucruile esp 

se declină ca numeralele 
» Şi au şi ele uneori la 
n d. e. senum, denum (in 
de la seni, deni). Aceste 

„Mer se repeteză peniru fie-care 
imate oii ubintele:e, d, e, decemuiri ducdEnis fascilua țratdiii, decemsirii Spzestraţi fie- care câte cu 12 fasce (mănunchiuri de vergele cu secuea în mij- loc); Jezis sidus ducdenis anacis circumăgitur, constelațiunea lui Joe se învâriesce o dată la fie-care 12 ani; "Caesar et Ariovistus denoa comite ad collequium adduzei unt, Cesar şi Ariovist adus zeră fie-care Ja întrevederea lor câte 10 tovarăși, 

Notă. Dacă între Împăiţire cuvîntul sivguli (fiecare în decsebi) se afă formal esprimat, numele de nuiEr pcte fi atunci distrituliv sau cardinal, după Voinţă d. e. zro irilici mediis sbigulis lei nos denaries ezigit (Cic.) pentru fiee caro buniță do giâu a ceruţ câte trei denari fiecare era poroncit ră dec câte tei sute uneori miha singur; de ascmiue se Qice as) şi câteva alte cuviute, care însemn€z 

b),_ Cind se arată o înmulţire, 

; sriigulis denari treceuli împerabaniur 
de nani. In Icece stngulo nitia sc gice 
atscs în loc de singuli asscs (câte un 
ă o măsură, o greutate ş, a. hotâtă, 

pin urmare după numeralele adrerbiale, d. e. Zis Lina sunt guaituor (de două ori două sunt patru), ter norenae virginea (de trei ori nous fecidie, agecă 27), decies centena milia (de dece ori o sută de mit=1,000,000). Se
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Băsesce însă și decies centum milia (v. mai sus $ 109, Aota 5), și mai ales la poeţi: Vis guingze ziri (ece bărbaţi), ter centume=300, 
€). Cu substantivele care au numai plural ($ 74, 2), numera” 1ele distributive ţin locul celor cardinale, însă atuuei în loc de sin” -guli se dice uni, şi terni e înlocuit obicinuit cu irini, -ae, -a, d. e. una litterae (0 scritâre);, trina castra (trei: lagăre), binae îit- ierae (două scrisori), ear duae litterae însamnă : două litere. 
d), Bini se întrebuințeza cu deosebire când e vorba de doră lucruri ce formza împreună o păreche, d. e. dini scyphi (Cie.) o păreche de cupe ; bina frena (o păreche de frăe), 
Notă. La pocţi distritutivele se găsesc de multe ci în lccul ea dinalelor d, e: âina lastila, Virg. (în lcc de duo hastilia), 'Tot poeţii se slujese câte o dată de singularul numerzelor disnituive, în loc de pluie], spre a ceprima an obiect înmulțit d. e. dim epus, (Lucr.) un corp îndoit, septeno gurgile. “(Lucan), printr'an îngeptit abis (vorbind de Ni), Bi 

$ 12. 1V. Numeralele adeerbiale. In loe de semel et viciea, “Său -zicits acmel se dice și icies et semel, nu însă semel vicies, căci dacă s'ar uima, astfel, Lie miciee sr însemna de pălrudeci de ori (da două ori douăleci), ter vicies ar fi de 60 de ori (de 3 ori „*20), şi așa mai departe. 

A:te nume și adverbe numerale 

$ 113. 1. Aarmerale mulliplicatire. La întrebarea de câte „Jeluri ? vespund nisce numerale în -plex, care se numesc multi- plicative (multiplicatira), Aceste tunt: simplex simplu (de la semel şi plez) duplex îndoit, triplex întieit, quadrăplea împâtrit, “Quincuplez încincit, teptemplez “înșeptit, decemplez îndecit, cen- tuplez însutit, Ele e declivă regulat, duță declinarea [II-a : simplex „geniţ. simplăc-is ș, a. m. d 

2. Numerale proporționale. Alte numerale sfârşite în -plus, -a, -um, respund la întrebarea: de câte ori atât de mult sau aiât -de mare, în comparare cu altă cera; de accea se și numese pro- pârțiorale (proportionalia), Aceste sunt: simplus, duplus, triplua, quadruplue, septuplus, octuplus. Ele se declină ca adjectivele în us, a, um, și se întrebuințază mai mult la neutru sing. d. e. duplum “(îndoit de cât altă ceva) ş. a. : 

3. Adeerle în um şi în o. Din numeralele ordinale se for- mâză două feluri de adverbe ordinale: unele în um, care respurd Ja întrebarea pentru a câtea dră, d. e, primum peniru întăia "Gă, îterum (nu. aeundum) pentru a doua Oră, fertium, quartum, g. a. Mm. d.; altele în -o d. e. primo mai întăi, secundo al doilea (înlocuit adese prin deînde, tum în urmă, atunci), tertio al treilea, „Pentrn: celelalte numere forma în um e cea mai obicinuită, mai cu "samă spre a însemna un număr ra care de dăți. Pentru cea de
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pe urmă dată se dice ultimum (postrimum, extrEmum), acum pentru cea de pe urmă Oriiczillud ulimum (vedi la aduerle $ 175). 

4. Numerale nehotărâte. Aceste sunt: 
sâlus singur şi ttus tot, se deelină ca Unus ; 
multi, plures, plurimi ($ 96, 2), mai mulţi, cei mai 

= mulți; 

compliăres, -a şi -ta, mai mulţi, fârte mulţi; 
plerique, pleraque cei mai mulți (genit. pl. 

i plurimorum, luat de la pliirimi); 

omnes, -ia toţi, pauci puţin, ceteri, -ae, -a, ceilaţi, 
nonnuli, -ae, -a unii, în locul lui se întrebuințază și 

„ aliquot (adverbial). - 

ambo, -ae, -o, amândoi, se deelină ea duo; quăt, tăt 
(adverbe) câţi, atâţi. | : 

Notă  Singularele de la ceteri şi plerique se întrebuintază numai en sub- stantive abtracte şi colectiva: cetera eju; autacia, celerum ornalum, celero ezer- 
citui (forma ceterus e neintrebuințată 
Singularul de la pauci e poztie: tibi 

), pleraque nobilitus, plerumqne exercitau , 
a foramine pauco (Horaţ).



B. FLESIUNEA VERBELOR. 
CAP. IX. IDEI GENERALE ASUPRA FLESIUNII VERBELOR 

Observări întroducătâre 

„8114. La fiecare temă verbală se arată prin fle- 
siune: 

” 1). Trei Persâne:-l-a, a [l-a şia Ill-a. 
= 9). Don5 numere : singular şi plural. 

3), Dou6 genuri sau forme: activ (genus ac- 
tivum) si pasiv (genus passivum).. Ge- 
nul activ arată că subiectul face acţiunea 
esprimată de verb, ear cel pasiv arată că 
subiectul sufere acâstă acțiune. Verbele 
care au gen pasiv şi înțeles activ se nu- 
mese deponente (deponentia), ear cele 
care conjugă o parte din timpurile lor după - 
genul activ, și celelalte după cel pasiv, se 
numese semideponente (semideponentia). 

4). Două clase de timpuri: 

a) timpuri principale, adecă presentul (prae- 
seus), trecutul (perfectum) și ziitorul I 
(futurum) și SI | 

b) timpuri istorica, adecă: împerjectum 
(imperfectum), prea-trecutul  (plusquam- 
perfectum) şi viitorul II (futarum e- 
xactum). !
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5). trei moduri pentru verbul finit sau personal (verbum finitum) și anume: a) indicativul (indicativus) 
b) conjunctivul (conjunetivus) şi - b) împerativul (imperativus). 

Nota 1, Din optalivul primitiv latinesc au remas urme numai în căte-va verbe, ca vălim (de la văl Yoesc), possim (da A Possum pot) ş. a. La tote celelalte verbe zcest mod sa con- topit în forme cu conjunctivul sau cu viitorul 7 . 

6). Patru nume Yerbale, pentru verbul infinit sau nepersonal (verbum infinitum), și anume: 
a) infinitivul (infinitivus) b) supinul (Supinum) 
€) participul (participium) şi d) gerundiul (gerundium) 

"Nota 2. Presentul infinitivolui activ so ia ea substantiv neu- “tru numai li nominativ şi acusativ, Când însă în Joe de infi-: nitiv se întrebuințază numele verbal în endus, luat ea substantiv în genul neutru, şi numit gerundiu, atunci acesta are şi celalalte casuri : genit., dat,, abi,, chiar şi acus, cu preposițiuni, numai cât la conjugarea I. şi a Il vocala e de la început cade. Declinarea Înfinitizului cu Jerundiul este, d. e. de la laudare, următărea: 
Infinit, 

“Nom, f x , Acus. Î laudare a lăuda, liudare 

Gerundiu, 

Genit. lauda-ndi epre a lăuda, a lăudării, 
Dat. lauda-ndo. lăudâng, lăudării, 
Acus. ad, înter lauda-nduma spre Jăudare, în. vremea (cu prep.) lâudării, , , i 
Abl. lauda-ndo prin lăudare (se întrebuinţază și 

cu preposiţiuni), 

Nota 3, Sunt doua feluri de supine, Cel întâi are forma unui acusativ, cel 2] €oilea farma unui ablativ, de la un substan= tiv format din tema verbală, tn .tue sau nise (declinarea a IV-a), Cel întâi se sfârşesea dar în fum Eau sum, şi cel al doilea în tu “Sau su, Supinele însă se deosebete ce celelalte substantive ser. . Dale, pentru că ele pâsticză înstmnarea verla]ă, Ințelesul lor
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este acel al ceasurilor corespunțătâre ale. gerundiului ; astfel d, _&. de la tema verbală lauda supinul I este /auda-tum, (spre a lauda, spre lăudare) şi supinul ÎI este: auZa-tu (3 lăudat, prin lăudare), - 

$ 115. Conjugarea verbelor cuprinde : 
1). Formarea deosebitelor timpuri, atât în. formele verbului finit (moduri) cât şi în acele ale verbului înfinit (uume verbale). 

3). Plesiunea, adecă sehimbarea timpurilor și 
a modurilor prin sufize personale şi 
prin zocale ausiliare. Flesiunea parti- 
cipului şi a infinitivului (ea  gerundiu) este acea. a numelor .(declinar=). 

$ 116. 'Tema verbală este temelia formării şi a flesiunii verbului. Din ea se formâză mai întâi cele trei teme primitive, care sant: presentul, trecutul şi su- „Pinul, şi apoi din aceste se formâză nemijlocit celelalte forme verbale. Ubieinuit tema presentului este deopo- trivă cu tema verbală, d. e. tema verb. (29 a ceti, pres.. lăg-o cetese. Acâsta îns nu se întâmplă totdeauna, d.e, tema verb. tug. a atinge, pres. tang-o ating. : 

Notii. Pe lângă cele trei teme primitive se - mai adaoge (şi - anume lângă present), şi infinitivul present activ, pentru că după dânsul se pâte cunâsea mai sigur de care conjugare este un verb, Astfel ori ea ver se citesee, rostindu-i. presentul şi trecutul de la indicativ, supinul şi infinitișul present d. e. prâmo, press, pres-. sum, premere—a apasa, - - - 

_$ 117. De la fiecare din cele trei temz primitive se formâza urmâtârele forme verbale : 
Î. De la tema presentului, adecă de la presentul - indicativului activ : 

a 
1) T6te celelalte forme ale presentului activ și -- pasiv, şi anume: 

a) conjunctivul present, 
b) imperativul,
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c) înfinitivul present şi |. 
d) participul present. 

2). Imperfectul indicativului şi al conjunctivului 
activ şi pasiv, 

3), Viitorul I al indicativului activ şi pasiv. 

4).  Gerundiul şi 'viitorul participului pasiv nu- 
mit şi gerundiv (gerundivum). 

| TI. De la tema trecutului, adecă de la trecutul 
indicativului activ, se formeză : 

1).  Tote celelalte forme ale trecutului activ, a- . 
decă: 

a) Viitorul. al II-lea al indicativului, 
b) trecutul conjunctivului şi 
€) trecutul înfinitivului. 

2), Prea-treculul activ 

a) de la. indicativ şi 
b) de la conjunctiv. 

III. De la tema supinului,. adecă de la supinul 
1, se formeza. 

-, | | | 

17.  Participul viitorului activ, şi cu acesta 
viitorul iufinitivului activ, 

2).  Participul trecut pasiv, şi apoi cu acesta 
tOte timpurile compuse. din pasiv. 

$ 118. Cele mai multe forme verbale sunt simple; 
Compus este în activ numai șiitorul infinitivului. In pasiv 
însă sunt mai multe forme ccoipuse. Singurul verb aju- 
tător, care slujesce pentru a conjugă formele verbale 
compuse, este esse a fi, e 

Notit. Multe forme, chiar in activ, sau făcut la început 
“prin Îmyreunarea temei verbale, cu înțeles de particip, şi a for- 
melor corespundătâre de la esse. Verbul posse ni arată în chip 
mai vădit aceste formări primitive. Să se compare:
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Îmf. pres. posse _ pot-se cu amare Sama-se 
Imp. conj. possem  e=potestm “> amarem  =ama-sem 
Trec. ind. potui =pot-( pui -, amazi =ama-(f)ui 

> conj. potuerim e=put(f)-u-erim ., amarerim e=ama-(fjuerim 
Pr. tr.ind. potueram c=pot-([j-u-eram ,, amareram =ama-(f)-ueram 

33 se COnj, potuissem c=pol-(f)u-issem ,, amarissem e=ama-(fJuissem 
Viitor. I] potuero  e=pot(fwero . „, amarero  c=ama-(fhuero 

"Îmf. trec. potuisse  e=pot-(f)u-isse  ,, amazisse =ama-(f)uisse, 

Temele consonantice 1sgă tema trecutului : 

în trec. conj, cu sim . (ceperim în loe de cepe-aim) : 
n prea-trec. îndic. ,, eram  (cep-eram) * i 
» - Con]. ,, - essem (cep-issem) 
+ iitor, ÎI m ero (cep-ero) 
» înfinit, trec. 5 €88e (cep-isse) 

(despre trecerea lui e în i vei $ 26, 4, a). 

Imperfectul indic, în -dam şi viitorul I în -do sunt formate 
prin Împreunarea temei verbale cu tema Ju, și schimbarea lui fîn 
d (e. $ 31): ama-bam din ama-fuam, ama-bo din ama-fuo (vei 

- Şi $ 123, Aotă, şi mai cu samă Ş 127, Aota 2), 

$. 119. Conjugarea verbulni ajutător esse 

" Indicativus  Conjunclivus Indicalivus 

Praesecus Futurum 

S. - sim Sim S. ro i 
&s sîs - » eris 
est o sit rit 

P. siimus  sîmus -|P.  erimus 
estis sitis | erilis- 
sunt sint erunt 
sunt să fiu voiu fi - 

"Imperativo 
Impe rfectum | Praeseus 

Ş. crum €ssăm sau fărem 5, es Pi , 
erăs essEs „ Jores „este îți 
eră! eset „, foret Futurum 

P.  erămus „essâmus Ş. esto săi 
evulis  essetis esto să fie 
erant  essentsauforent | P. estate să fiţi   eram să fiu (aş fi) -sunto să fie



Prefectum fuerit 
, Fuărimus 

fui  Putrim futritis 
Fuisti futris Futrint 
fut - fuerit voiu fi fost 

- fulmăs fuerimus | 
fuistis  - - fueritis Infinitivas 
Juzrunt -  fuerint Praeseus - fui s. am fost - să fi fost. 

Plusguam perfectam esse a fi 
. * Dan 

futrăm fuissem berfeetuu fuerăs fuuisse3 fuisse a fi tost 
fuerăi - — futissăt - 
Țuer i mus Fuissâmus Futurum 
fueratis*  fuissetis 
Fuerant fuissent fătiirum, (-am,-um) esse sau fusosem aș fi fost (să fi | făre - a voi a fi | fost), o 

Paturum exactum Participion 
făro | Poturum 

fueris fătărus,- aan trebuind a fi. 

Notă. Timpurile verbului esse se formâză sau de la tema 
es, sau de la tema fu (grec. o), sau de la amindouă combinate 
împreună. Aceste două tema s'ujese şi pentru formaraa trecutului 
da Ja celelalte conjugări (s. $ 127, Nota 1 şi 2), 

Compiusele verbului s2c72 

$ 120. Ca simplul sum'se conjugă şi compusele: 
ab-sum sunt departe, lipsesc. 
Trec. adfui viit. part. abfătarus viit. infin. alfăre; 
de-sum sunt lipsa ; 
ad-sun sunt de faţă; 
Trec. affui viit, part. a/fătărus, viit. infin, af/fărz, . 
în-Sum - „sunt în lăuntra; 
înter-sum sunt la mijloc, mă deosebesa ; 
ob-sum sunt de pedică, vatam;
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Trec. offui ; | | 
pro-sum sunt de folos, folosesc ; - 
prae-sum sunt în frunte ; 
sub-sun sunt de desupt ; 
săper-sum sunt pe Qe-asupra, am remas, 

Notă. In pro-aum, în loc de pro se pune prof (forma pri- 
mitică a lui pro) înaintea formelor verbale care iueap cu e; pro- 
sum, prod-es, prod-est, pro-sumus, prod-estis, pro-sunt prod-esse 
$, a. m.d. Particip present au numai ad-aum şi prae-sum: ad- 
sens— absent, cel ce lipsesce, praesens—preseut, cel ce e de față (acest din urmă numai cu acest înțeles). " 

Conjugarea verbului poss 

$ 121. Verbul possum e compus şi e! din sun şi 
pot şi însamnă sunt tare, adecă pot. In conjugarea lui, 

_t înainte de s se asimil6ză ; se pâstreză însă când ur- 
m6ză după dânsul o vocală. La trecut f,de la fui, pieă 
înaintea lui £; afară de acâsla pot-esse şi  pot-essem se 
fac posse şi possem ($ 18, b, şi $ 28). EI se conjugă 
dar astfel : 

Indicativus Conjunctivus| Indicativus Conjunelivus 

Praeseuns - | Perfectum 
S. pos-sum  pos-sim pot-ui ! păt-ueriîm 

Păt-es Pos-sig pot-uisti pot-ueris 
pot-est pos-sit pot-uit „ pot-uerit 

P.  pos-siimus pos-simus POt-uimus pot-utrimus 
pot-estis  pot-sitis | pot-uistis Bol-ueritis 
pOS-sunt  pos-sint Dot-ucrunt pot-uerint 

pot . „săpot . | -putui s. am putut să fi putut: 

Imperfectum ] - Plasquamperfeetum 
S.  pot-tram : pos-sem |. pot-ueram Di păt-utissen, 

pot-eras - pos-ses | pot-ueras pol-uisses ., 
" pot-erat Bos-sct ! pot-uerat Dot-uisset 

8
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P.  pot-erămiis pos-sâmiis| pol-iterămus Dot-aissemus 
pol-eratis  pos-setis | pol-ueratis — pot-uissetis 
pot-erant  pos-sent |! pot-uerant  pot-uissent 

putem aş putea putusem aş fi putut 
să pot : (să fi putut (să p p 

Faturum , Futurum exactum 

S. pot-ăro păl-uero 
 pot-eris pol-ueris 

ot-erii pot-uerit 
p. d ob-er1mus pot-uerinuus 

” pot-eritis pot-ueritis 
t-uerint ot-ărunt Dol-t 

ai putea . . -voiu fi putut 

Infinitivus 
Imperativus - 

NS Praesens 

po (lipsesce) pos-se a putea 

| Perfectum | 
“| 

+ Dăl-uisse a fi putut . 

Notă. Pot în pot-sum==pote din potis, prescurtat din 'po- 
tius ($ 102 Xota 3); de aceea în limba veche se găsesce: potia 
sum, €3, est, potia sunt, pot-ease, pot-essem, Adjectivul participial 
pot-ens (puternic) presupune forma -eus, în loc de sens, particip 
pres. neîntrebuințata lui sum (cum se vede din ab-sens, Prae-sens) 

CAP. X CONJUGARILE 

_„ Patru conjugări deosebite 

„Ş$ 122. "Temele verbale, ca și cele nominale, sunt 
sau vocalice, udecă sfârşite în vocalele a, €,î, 4, sau 
consonantice, sfârşite într'o consonantă. Dintre temele 
vocalice, cele. în '-a, e, şi i formâză fie-care câte 0 con- 
jugare în deosebi, ear temele în « se conjugă ca celei 
consonantice. Așa dar sunt în latinesce patru conjugâr 
deosebite :
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l-a  Conjugare sau a temelor în ă (lung); 
Il-a Conjugure sau a. temelor în .€ (lung); | 
Ill-a Conjugare sau a temelor consonantice . și “a 

temelor în % (scurt); 
IV-a Conjugare sau 1 temelor în î (lung). 

Not. Conjugarea a ]V-a, sau a temelor în i, este ames-: 
tecată, pentru că tema presentului umâză în mare parte conjuga- 
rea temelor cunsonantiee, sau u II-a conjugare, ear tema trecutu- 
lui și a supinului pe a celor vocalice în a și e, sau I-a și a Il-a 
conjugare. De aceea ea se şi pune după conjugarea consonantieă. 

Sufixele personale şi vocalele ausiliare 

$ 123. Câte patru conjugârile au, pentru verbul 
finit, în activ şi în pasiv, aceleași sufize personale, adecă:. 

  

  

  

Pentuu tâte timpurile simple Pentru imperativ 

activ pasiv] activ pasiv 

Sing. 1 p. -m sau fără sufix i -r — _— 
2 3 *5 (iu trec, -stî) | -rie 12. p. fără sul ore- şi «tor 

” fix sau -to A 
3 n-t -dur 13. p. -to “tor 

Plur. 1 pmua “mur —: — ' 
2 pp «tis (în trec, (stia) -mini] 2. ,, -teşitote| -mini (minor)! 
3 nt (în trec.-runj -ntur (3. „, -nto . |-ntor           
  

Prin vocale ausiliare înţelegem vocalele carte slu- 
jese pentro u uni tema verbală cu sufixele de flesiune 
sau de formaţiune (veqi despre dânsele în special fie-! 

- care tonjugare). a 

Notă. Sufixele personale, şi în sing. și în plor.suntfor-! 
me pronominale, sau tema demonstrativă 10. Caracteristicul, 7 din 
pasiv. este se pronumele reflesiv de a 3-a persvană : aplicat şi la 
cele-l-alte persone. Ast-fel:? laudor==laudo-se, laudariezlaudas-i-se, 
laudatureslaudat-u-se, laudamue=laudamuste)-se, laudantur=lau-
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dant-u-se (i și u sunt vocala ausiliare). La a 2-a pars. pl. mini (grec. pevos), este o formă da particip, sub-înţelegându-se estia, Aşa dar timpurile simple din pasiv au, după modul formărei lor, înţeles reflesiv. | 

$ 124. Și pentru verbal infinit su.zele de flesiune Sunt aceleaşi Ia câte patra conjugarile şi anume: 

  

Pentru infinitiv Pentru particip a RE, PI ON 
A! , i . activ | pasiv .aetiv | pasiv 

| - 
! 

  

Pres.-re  Pres. =ri, la alPres. -ns |pres.(lipsesce) . 3-a conj. -i (tema -at) tree. -tus, -a, Trec,-sse trec. (compus) Trec.(ipsesee), <a, Viit. (este Viit. (compus)Viit. — -zărus, vit. -(6)ndus " conipus) | -a, -um 1, =u         

$ 125. La imperativ se deosebese două timpuri + 3) presentul, cu a 2-a pers. sing. fără sufix, și a 2-a pers, plur. în -te, la activ, ear În pasiv -re, pentru a 2-a. pers. sing. şi mini pentru a 2-a pers. plural. | b) ziitorul cu formele : -to pentru a 2-a ş a 3-a pers. sing.. -tote pentru a 2-a pers. plur. și -nlo pentru a 3-a pers., plur., la activ, ear la pasiv: -tor, a 2-a şi a 3-a pers. sing.; -minor (forte Tar), a 2-a pers. şi -utor, a 3-a pers. plural, : 

$ 126. Gerundiul sau viitorul participului pasiv, „are acelaș sufix de flesiune cu gerundiul ($ 114, Nota 3). Acest sufix -endus (derivat din On-dus, care s'a slăbit în undus şi în endus) se pâstrâză la temele consonan- tice (în care îutra şi cele în 1) şi la cele în î; din potriră la cele în a şi .e, vocala lui începătâre e sa con- topesce cu cele dinainte; lauda-udus, mone-ndus, însă: teg-endus, ezu-endus, audi-enduș.
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Temele primitive ale celor patru conjugări 

$ 127. Câte patru conjugarile au, pentru -cele trei teme primitive ($ 116), urmâtârele terminări: . 

|. Temele în a: 

pres, -o (infiu. --ră) teec. -ă-zi sup. d-ta 
dm-0 (mă-re) . dmă-ei OO mă-ta 

II. Temele în e:. 

pres. -c-o (infin. --r&) tree. -3-i sup. -6-tum 
dele-o — (uăle-r€) delă-ui — delc-tum 
Mai adese însa este trec. -ă-ă Sup. <ă-tam * 
măne-o  (mănâ-re) —măn-ăă?  mănh-tum, 

[II. Temele consonantice : 

pres. --0  (infin.-ă-r) trec. -i sup. «tam 
€m-o (Em-&ră) En-i em-tiun 

sau trec. -si . 
scrib-o  (scrib-ă-re)  scrip-si Scriptum. 

La aceste teme când trec. este în -î, atunci vo- 
câla de Ja temă se lungesce: ăm-o mi, 

Temele în u: 

pres. -ă-o (infin. -ă-&-ră tree, =î-i Sup, -d-tum 
tribii-0  (iribit-ă-ră) tribii-ă trăbă-tuu, 

IV. Temele în î: Si 
pres. -i-o (infin. -î-r€) trec, -î-zi sup. <î-rumn 
audi-o  (audi-ră) audi-vi — audi-tun. 

Nota 1.: Trecutul Jatinese format prin: lungirea vocalei de Ja rădăcină, scurtă din firea ei, se pote numi tare, ear cel format prin aninarea lui -ai (acest-ai în. loc de e-si, este propriu trecutul de la tema es, de unde scrip-si, d. e. însamnă drept: am fost scriind) se pâte numi slab. Cel dintâi, adecă trecutul tare, derivă însă dintr'o formă de trecut veduplicată, După analogie, acest trecut tare se fâcu la alte verbe şi fâră prealabilă reduplicare
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Nota 2. Vocalele finale ale temelor ,sfârșite în a, e, î, 
(obieinuit şi u) sunt originar lungi : de aceea la imperativ a 2-a 
pers. sing. este: ă, £, î. Vocalele se păstreză lungi înaintea sufi- 
xelor ce incep cu o consonantă, şi sa scuriâză înaintea vocalelor: 
de aceea -ds, -£s, -is, (în limba veche și -ar, -ă, îi, după cum -- 
se află incă în Horaţiu arăt, timer, rider), -ămus, -ătis, -ăte, -ăre; 
-2mus, -Etis, -E1E, -Ere ; îmus, -âtis, <ăte, -îre; de aceea şi trecutul 
și Sup. “dci, -Ei. câzi; -dtum, <ălum, -itum, chiar şi -utum : “din 
potriră amăo (==amo $ 20), docă-o, audi-o ş. a. La pres. o, ter- 
minarea pers. 1 sing., este vocala ausiliară curată (acest o e slabit 
În u la a-u-m în l0c de S-0-m). In acelaș înțeles, ca şi trecutul în 

“si (vezi Nota 1, de mai sus) trebue să se numâscă ala şi trecutul 
în «zi la temele în a, e, î, devreme ce -zi, ca şi -ui, la cele mai 
multe teme în e, este de o. potrivă cu ui (din ă-fui, E-fvi, î-fui, 
prin căderea spirantei f, între două vocale şi apoi din acâstă pri- 
fină. învârtoşarea lui ' în v,-ese dvi, Ei, îvi; însă la cele mai 
multe teme în e, sufixul &i—ăi, -pentru că vocala finală, a temei, 
adecă e, sa slăbit în s, (după cum se vede lămurit din supin : 
"moni-tum), şi împreună cu f a eăqut prin sincopă: astlel mon-ui 
vine din (mon(i-f)ui, precum şi potui diu pole-fjui; astfel s'a 
slăbit a în i la unele teme în a, d. e, tima, verb. cuda în cub-ui, 
cubi-tum), Trecutul temelor în « are propriu şi originar -ui (după 
cum e încă sup. -tztum: astfel originar era: spu-o, spui, apil-tum), 
în urmă însă s'a scurtat în iii. (Despre sufixul supin. -tum, tema 
tu, veţi $ 196). : 

I. GBNUL ACTIV 
$ 128. Conjugarea I sau a temelor în (4 

Verbul dmă-re a iubi, tema verb. ămă. 

  

Indicativus  Conjunctivus | Indicativus — Conjunctitus: 

Praesens Perfectum 

S. dmo amă-m S. amă-ui — amâvă-rim 
ami-t amă-s ama-zi-sti ama-ve-ris 

- amare amet ama vi-l amar 2-rit 
.P.. amă-mus amă-mus P. amacui-mus amară rimus 

amii-tis ame-tis ama-i-siis  ama-ve-ritis 
ama-ut ame-nt ama tâ-runt ama-ve-rînt 
iubese să inbese iubii, um iubit, să fi iubit 

Imperfectum | Plasquamperfeetunm 
$. ama-lă-m.  ama-rt-m ! S. ama-răram ama-ti-ssem 

ama-bi-s :  -ama-re-s ama-ve-ris  amasti-asta 
ama-bă-t . ama-r&t - aina-ve-răt  ama-ut-ssăt



P. ama-bâ-mu:s ama-râ-mus 
„amabă'lis  ama-r&-tis 
ama-ba-nt  ama-re-ut 
iubeam. aş iubi (să iubesc). 

Puturum 

S. amii-bo 
"  ama-bi-s 

ama-di-t -- 
P. ama-li-mus 

ama-bi-tis 
ama-bu-nt 
voiu iubi 

Impesativus . Participiun 

Praeseus Praesens 

S. amă iubesce N. ama-ns 
P. amă-tă iubiţi G. ama-nt-is * 

iubind . 

Paturum Futura 

S. ama-to să iu- ama-tiirus 
besei -a 

ama-to săiu- | -um 

bescă cel ce area iubi. 
P. ama-totesăiu- : 

biţi 
ama: ntosă iu- 

bescă 

Supinun 

1. ama-tum 
2, amartu 

spre a iubi 
„de iubit   
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ama-ti- seems , 
mus ama-ui- -ssâtia : 

ama-ve-ră-  ama-ti-ssent - 
tis : aş fi iubit (să 

ama-ve-rant fi iubit). 
iubisem 

P. ama-vă-ră- 

“Puturunu exactuni 

S. amă-ct-ro 
ama-ve-ris 
ama-ră-rit 
ama-vă-rimus 
ama-ve-ritis 
amna-re-rint 

voin fi iubit. 

Infinitivus 

Ppaes.  admă-re  aiubi -, 
Perfec.  ama-vi-ase a fi iubit 
Fatur,  amacturum (-am, -um) 

esse a roi a iubi 

Gerundium 

Nom.. (amare) . iubirea, 
Geu.' ama-ndi' spre'a iubi, a 

iubirei 
Dat. ama-ndo iubind, iubirei 

Acus, (amare) (ad) ama-ndum 
(spre) iubire 

Abl. : ama-ndo prin iubire. 

Alle eseimple de conjugat după ama-vă. 

ara-ră a ara 

aedifica-reE a clădi 
certa-ră a se verta, a se 

întreae 
cura-ră a îngriji 

„libăra-re a libera 
muta-ră a schimba 
nuntia-ră a vesti 

păra- re a pregăti 
porta-ră a purta, a duce 
pugna- ră . a se bate 

săna-ră a Tecui 
săpăra ră a covârşi 
vasta-re a pustii 
vica-ră a chema
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Nota ]. Viitorul infinitivului este singurul timp compus în activ, şi anume e format din viitorul particip. activ şi din esse. 1 se ia în aeusativ, pentru că în limba latină când un nume este legat cu un infinitiv, al căruia subiect este, se pune obicinuit în acusativ (vedi Sintaza. $ 146 şi Ş 147). : 

Nota 2. Temele în anu primese vocala 'ausiliară, ci anină sufixele de-adreptul.: Daca iasă sufixul fesiunii, sau cel de forma- țiune, începe cu 0 vocală, se face contragere, d. e. amă-oz=am-o (aice vocala ausiliară o, ţine locul sufixului), ama-ime=am-m (ceţi mai jos Nota 3), ama-(e)nduse=ama-ndus. 

Notui 8. Pentiu conjunctiv present limba latină are două feluri de .terminări: 1) a-w, pentru formarea covjunetivului pro- priu (fu-âm, perdu-âm, de ia duo=do), şi întrebuințat mai ales la temele consonantice şi la cele în £ şi î: 9) î-m şi e-m pentru : formarea conjunetivului ce înlocuesee optativul, şi anume: -im (în sim, velim, ed-im. comed-im, du-im, perdu-im) vin din i-a-m==grec. t-7-%; “tm, ca conjunctiv pres. al temelor în a, vine din a-îm (grec, ara-(yve=sta-iame=sta-ime=stem, Ş$ 20: în limbi veche în loc de | acest em este și îm: temper-im, verber-im), Acest sufix de conjune- 
tiv oplativ -Em sa întrebuințat şi pentru formarea viitorului 1 a temelor consonantice și a celor în î; așa dar originar dic-en, faci» em, ca: dic-es, dicet ş. a. (astfel se găsesc încă în limba ' veche, și cu căderea lui -m=dice, ostende), în locul lui -am obieinuit în 
urmă, 

$ 129. Conjugarea a II-a sau a temelor în e 

Verbul dzlere a darma, tema verb. dag! 

Indicativus  Conjunctivus | Indicativus Conjunclitus 

Praesens' - Perfectum 

Ș. delă-o dele- ă-m S. dele.ui dele-vc- rîm 
dele-a dele--s . dele-vi-sti dele.ve-ris 
dele-t - dele-ă-t - dele-vi-t dele-ve-rit 

PB. dele-mus — dete-â-mus P,: dele-vi-mus dele-ră-rimus 
delă-tis dele-ă-tis dele-vi-stis dele-ve-ritis 
dele-nt : dele-a-nt - dele-vâ-runt — dele-ve-rînt 
darm să arm: dărimăi * să îi darmat 

(am darmat)



Imperfectum 

Ș. delz-lă-m dele-re-m ! 
dele-bă-s dele-r&-a . - 
dele-bă-t dele-ră-t 

P, dele-bâ-mus  dele-ră-mua 
dele-lă-tis — dele-re-tis 
aele-ba-nt dele-re-nt 

- darmam aş darma (să 
. dar) 

Paturunu ! 

S. dele-lo 
dele-bi-a 
dele.bi-t 

P. dele-bi-mus , 
dele-li-tis 

„ dele-bu-nt 
voiu darma 

Imperativus  Participium . 

Praesens 
N. dele-ns 
G. dele-atis 

“Praesens 
S. dclâ durmă 
P. dele-tă darmaţi 

dărmând 

Futurun Futurum 

S. delă-to să darmi dele-tăirua 
dele-to să darme -a 

P. deie-tăte să darmaţi”, -um 
dele-nto să durme cel ce are 

a darma 

Supintum, 

1. dele-tum spre a durma 
2, dele-tu de darmat 
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Plusquamperfectum 

S. dele-vă-ram ; dele-vi-ssem 
dele-ve-ras dcle-ui- sses 
dele-ve-rat ,  dele-vi-aset 
dele-ve-rămus dele-vi-ss8-mus 
dele-ve-rătis — dele-vi-asetia 
dele-ve-rant — dele-vi-asent 
darmasen. aş fi darmat) 

. (să fi darmat) 

P. 

Futuram exactum 

S. delâ-ve-ro 
dele.ve-ris 
dele-ve-rit 

P. dele-vărimus 
dele-ve-ritis 
dele-ve-rint 
vuiu fi darmat 

Infinitivus 

Praes. dele-ră i darma 
Peri. dele-zi-ase a fi darmat 
Futur. dele-tipum esse 

am 

CUR 
a voi a darma 

Gerundium 

Nom. (dele-re) darmarea 
Gen. delen-di spre a darma, a 

” dărmârei 
Dat. dele-ndo - dărmând, dărmă- 

:_rei 
Ac.  (delere) (ad) delend-um 

(spre) darmare 
Ab. dele-ndo prin darmare. 

Ca delere se conjugă numai: 
nâ-re a târce 
flâ-re a plânge, și compusele lui plere u îm- 

plea, cum: 
complere, implă-re ş. a. şi acele ale lui -ălere 

(-olescăre) 
a eresce: ădâle-re (adolescăre) ș, a.
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$ 130. Tâte celelalte verbe de a l-a conjugare 
au vocala e numai în timpurile formate de la tema pre- 
sentului.. La trecut însă âvi se face ui (v. $ 127, Nota, 
2), la supin vocala temei e, se slăbesce în. i, d. t.. 210- 
ne-re a sfătui. a aminti. 

Indicativus  Conjunctivus Împerativus 

  

Praesens i Praes. monă sfătuiesce 
, Futur. mone-to sfătuesce 

S. măn&-o mone-a=1n 

sfătuese să sfătuesc a 
. Difinitivus 

Imperfectum 
_ _ Praes. monf-ră a sfătui 

S. mon&-ba-m monă-re-m 

sfătuiam aş sfătui : 
. | ? Pracs. mon-ui-ase a fi sfătuit 

Futur. mon-i-tăiirum esse a voi Futnrum | 2 sfatui 

S. monâ-lo voiu sfătui 

: , Participi 
Perfectum i | 

SRI : Praes. mone-as, -ntis stătuind 
S. mon-ăi : mon-ue-rim Futur. moni-tiirua cel ce are a 

mon-ut-sti mMon-ue-ria sfătui 

mon-ui-i " smon-ue-rit : : 
P. mon-ui-mus  mon-te-rimus ” , 

mon-ui-atis mon-ue-ritia Gerundium 
mon-ul-runt. mon-ue-rint 
sfătuil, (am să fi sfătuit. | , 

sfatuit). | mone-ndi ş. a. in. d, 

Plusquamperfectum Supinun 

S, mon-ue-ram mon-ti-ssem ” a. 
sfătuisem aş fi sfatuit] . mioni-tum spre a sfătui 

. 2. monă-tu de sfătuit 

Futurum exactum 

S. mon-ue-ro voiu fi siătuit, 

„Alte esemple după mănă-vă : 

debâ-ră a datori plăce-ră a plăcea 
hăbe-ră a avea tică-re a tăcea 

e
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măre-ră a merita, a dobindi terre-ră a îngrozi 
năce-ră a vatama - văle-ră a fi sănătos, a avea. 
pără-ră a asculta, a se su- preţ. 

pune 

Nota 1. Cinci verbe de acest soiu formsză supinul, le-- 
„pădând pe î. Aceste sunt: | - 

dăceo  dacui * doc-tum  doctre a învăța pe altul 
tânto. _tenui (ten-tum) tentre a ținea - 

" censeo ' cântui  cens-um  censtre a soncti 
misceo  miscui  nîzlum  (mistum) misczre a amesteca 
torreo  torrui — tostumn . torrere a prăji, a usca. 

Cătră acesta se adaoge şi verbul deponent (veci $ 140), mi: 
săreor, care face uneori și mizertus sum, pe lângă miserilus sum, 
miserări a st îndura. 

Nota 2. Nici temele în e nu primese vocala ausiliară, ci 
anină sufixela dea-dreptul : dele-s, mone-t, mone-mus, mone.re-m Ş. . 
a. Când însă sufixul începe cu o vocală, sau amândouă vocalele sa- 
păstrâză alature d, e. mone-o, dele-am ș. a. său se face contra- 
gere: delendus din dele-(e)ndua . . 

$ 131. Conjugarea a I-a sau a temelor 

consonantice și în 24 

„Verbul ăm-&-re a cumpara, tema ăn. 

Indicativus  Conjunctivus | Indicativus  Conjunctivus: 

Praesens - | Praesens 

S. Em-o Em -an i 8. îmi " Em-ă-rim 

em-i-s "em-ă-a. em-i-sti em-e-ris 
em-i-t em-ă-t em-i-t em-e-rit * 

P., em-i-mus em-ă-mus P. emi-mus em-e-rimua 
em-i lis em-ă-tis | em-i-stis em-e-ritis 
em-u at em-a-ut: "em-&-runt em-e-riut 

+ enmpâr să eumpâr. cumpârăi s, să fi cumpărat; 
am cumpârat
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Impenfectum 
"8. &m-&-ba-m Em. ră-m 

"- em-e-baa em-e-re-a 
em-e-bat em-e-ră-t 

enr&-rE-mus 
em-e-râ-tis 

em-&.bă-mus 
em-e-ba-tia 

.P. 

em-e-l-ant em-&-re-nt 
Cumparam aș cumpara: 

(să cumpăr) 

Futurum 

S, Em-ă-m 
em-€-a 
em-&-t 4 

.P. em-E-mus 
em-E-tia 
emn-e-nt 
Yoiu eumpâra 

Împerativus Participitun 

Praeseus Praeseus 
S. em-E cumpără N. em-e-na 

:P. em-i-te cum- G. em-e-ntie 
paraţi cumpărând 

Puturum . Futar. 
em-i-to să cumperi em-p-turuş 
em-i-to să cumpere “a „ em-i-tote să cum- “um 

pârați cel ce area 
cum- cumpara 
pere 

em-u-nto să 

Supinum 

- em-p-tum*) spre a, cumpăra 
em-p-tu de cumpărat DD

   

Plusquampenvfectum 
S. Em-&-ram em-i-ssem 

em-e-ras em-î-ssea 
em-e-rat em-i-sset 

P. em-e-rămus  em-i-asîmug 
em-e-râtis . em-i-ssâtia 
em-t-rant em-î-ssent 
cumpăra- aş fi cumpărat 

sem. . (să fi cumpărat) 

Futurum exactum 
S. Emiro! 

em-e-ris 
em-e-rit 

P. em-e-rimus 
em-e-ritis 
em-e-rint 
voiu fi cumpărat 

Infinitivus 

Praes. Em-t:re a cumpăra 
Perf.  em-i-sse a fi enmparat 
Futur, em-p-turum esse 

“am 
un 

a voi a cumpăra 

Gerundium 

Nom (îm-e-re) cumpărarea 
Gen. Em-e-ndi spre a cumpăra, . 

a. eumpărarii 
Daf. Em-e-ndo cumpărând, cum- 

părârei 
Acus, em-e-re, (ad) Em-e-ndum 

(spre) cumpărare 
Abl. em-e-ndo prin cumpărare. 

Tot astfel se conjugă verbele eu temă consonantică al căror trecut este 
Scrip-si, scril-ără (a scrie) 
present este în -uo, infinit. 

“Cele cu tree. în î, lungesc v 

  

*) Penuu p, în cinep-tim, vei 

în -si (v. $ 127). aq. 
şi cele cu tema în u, al căror 
- îi re, tree. 

d. e. tribit-o, trabăi-ă, tribă-tu 

e. scrib-o, 

- 7i-ă, Sup. în, 
2, îribi-ăre (a da, a însuși), 
ocala temei. 

Ş. 33.
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Alte esemple de conjugat . 

După Em-ăre : 

Ăg-0 gi ae um  ag-ore a mâna &d-o cd-i ES-um  ed-ăre. a mâneca leg-o legi lec-tum  leg-ire a citi frang-o frăg-i Frac-tum  frang-ăre a frânge.. 
După scrib-tre : 

dic-o  dizi (dic-s)  dic-tum  dic-ire a dice răg-o vezi (reg-si)  rectum reg-tre -a dirigui: tEh-o vezi (teh-si) vec-tum  veh-tre a căruța, YEp-0  rep-si replum  rep-ăre a se târi, 
După tribu-tre : 

Tă-o răi ri-bum ru-tre a restogoli mătu-a mălui - (metii-tuum) mmetu-ăre a se teme MERU-0 minui mină-tun  minu-ăre a mieșura Eu0- . exru-i | eză-tum  cxu-tre a despoea.. 
Nota I. Temele consonantice, precum și cele în 1, au » Devoa de vocala ausiliară când 'suâzul flesiunir, sau sufixul de for- maţiune, începe cu o consonantă, d, e. tego (în loe de primitivul leg-o-m) teg-u-nt, tep-i-mus, leg-e-re, tăg-e-ns, tribu-o, tribuc-u-nt, tribu-i-mus, triba-e-rem, tribui2+m8 3. e Dacă însă snfixul începa cu vocală, el se liga nemijlocii cu tema: teg-endi, teg-am, teg- endus ş.a, 

Nota 2. La imperf. indieat, al temelor eonsanantica şi al celor în u sufixul -bam se lgă cu tema prin vocala ausiliară e, care detine lungă (£), după analogiaa aceluiaş timp de la temele în e, de şi acolo & face parte din tomă ; dele dam. Tot astfel sa întâmplă și eu imperf. indicat. al tomelor în , unde totuşi, po lângă t-£.bam, se găsesce la unele verbe și î-bam (despre -lan v. $ 118, Yora). 
A 

$. 132. Mai multe verbe cu tema eonsonautică cresc tema presentului cu un i înaintea Voralelor a, o, uz, pe care-l I6pădă însă înainte de & (scurt) şi de i (scurt), Acestă schimbare se pastrâză la tote timpurile derivate din tema preseutului ($ 117, 1), d. e. tera căp, pres. cap-l-0, tree. cep-i, sup. cap-tum, inf. cap-ăre (A lua, a prinde). Conjugarea este următârea : a
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Imdicativus  Conjunctivus.| Indicativus — Conjunctirus 

Paeseus . . - Imperfectam 

8. căp-ă-o căp-=ă- im S. căp-i-tlam  căp-Erem 
cap-is cap-ă-ăs * cap-ă-elus  cap-eres 
cap-it capză-ăt cap-ă-ebat  cap-eret 

.P. cap-imus cap-ă-âmus P. cap-ă-elâmus cap-erâmus . 
cap-ătia cap-ă-t.tis | cap-ă-elătia  caprer?lia 
cap-ă-unt  cap-i-ant -- cop-ă-ebant  cap-erent 

prind să priud prindeam aş prinde 

Puturum  — Imperativus Infiniticus 

:8. căpri-ăm Praescns Prues. cap-tre a prinde - 
cap-ă-ta - | Ă Puvlicipium 
capă-ot”) S. căp-e prinde. braes, cap-ă-ens 

Pb. cap Sea capi-ite prindeţi Gerundium | 

cap-ă-ent Futurum Gen. cap-ă-endi ş. a. m, d 
voiu prinde $. cap-ito să prindi : 

cap-to să prindă 
P. cap-itote să prindeţi 

cap-i-unto să prindă 

Alte esemple de conjugat: 

"făci-o fac-ăre fâci factum a face 
făd-i-o fod-ăre 7odi fossum. a sapa 
făg-i-o fug-ăre fagi  — a fugi 
jăc-i-o  jac-tre jeci jac-tum a arunca. 

133. Conjugarea a 1V-a sau a temelor în. 

Verbul audi-re a aud;, tema verb. audi. 

Indicativus — Conjunelivus | Indicalivus — Conjunetirus 

Praeseus - Pevfectum 

$. audi-o - audi-a-tn S. audi audi-ve-rim 
audi-s audi” i-s audi-vi-sti audi-ve-rie 
audi-t audei-a-t | audi-vi-t audi-vt-rit 

    

*) dice remâne î înaintea lui 4 fiindcă acest e este originar un 2 lung 
AY. $ 127, Xota 2 şi Ş 138, Aola 3) “
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P. audi-mus aud-i-ămus P. audi-vi-mus audi aerimus 
audi-lis audi-ă-tiz " audi-vis-tis  audi-ve-ritis 
audi-u-nt audi-a-nt audi-ve-runt audi-ve-rint 
aud să aud audil, (am audit) să fi audit 

Imperfectum Plusquamperfectum 

S. audi-t-ta-m — audi-re-m S, audi-re-ram audi-vi-ssem 
audi-e-bas audi-re-e audi-ve-ras „audi-vi-sseg audă-e-ba-i audi-re-t ! audi-ve-rat audi-vi-sset 

P. audi-e-dă- audi-rE-mus P. avdi-veră-  audi-vi-asă+ 
musa „US „D058 

audi-e-batis — audi-re-tis audi-ve-rătis audi-ri-ssătiş audi-e-la-nt  audi-re-nt . audi-ve-rant audi-zi-asent 
auiăm aş audi (să aud) audisem aş audi (să 

aud) 

Futurum Futurum exactum 

$. audi-a-m S. audi-ve-ro 
audi-t-s audi-ve-ris 
audi-e-t.. aacli-ve-rit 

P. audi-E-mus P. audi-ve-rimus 
audi-ă-tis audi-ve-ritis 
audi-e-nt audi.ve-rint 

- voiu audi voiu fi auqit 

Imperativus 

Praesens 

S$. audi auqi - N, audi-e-na 
P. auci-te audiţi C. audi-e-ntis 

" auzind 

Puturum . Futurum 

S. audi-to să audi . andi-tărus 
audi-to să audă ra 

P. audi-toie să auţiți 
audizunto să 

audă audia 

Supinum 

1. audi-tum spre 
„a audi 

2. audi-tu de audit 

Particimium 

"um 

cel ce ura 

"Ac. [audi-re], (ad) audi-en= 

  
Infinitivus 

Praeseus Praes. audi-re audi 
er, audi-vi-sse a fi audit 

Futur. audi tărum esse 
“an 3 

-um ji 
4 voi a audi 

Gerundiun 

N, [audi-re] audirea - 
G. audi-endi spre audi, 

augirei 
D.audi- en-do audînd, . au- 

direi 

. ” „dum (spre) augire 
Ab. audi-endo prin audire.
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“Alte esemple de conjugat după audi: 

"custodi-o custodi-re a păzi | nutri-o' nutri-re a hrâni 
dormi-o dormi-re a dormi | piăni-o puni-re a pedepsi 
fâni-0.  fini-re a sfârşi | scie: scî-re a sci , 

"miini-o  muni-re a întâri | vesti-o vesti-re a îmbracă, 

Notii. ' Pentru vocalele ausiliare se aplică, Li conjugarea, 
temelor în i, cele ce sau dis la conjugările temelor în a şi e 
($ 128, Woză 2, și Ş 150, Nota 2). Totuşi temele în î primese 
vocalele ausiliare : In pres. indie. pers. a 3-a plur. audi-u-nt, la 
& 3-a pers. plur. do la viit. imporat. audi-u-nto, şi la partie. pres. - 
audi-e:ns, audi-e-ntis (despre -7bam v. $ 131. Nota 2), 

II. GENUL PASIV 

Ş 134. Conjugarea I-a pasivă sau a 

temelor în (e 

Verbul dmă-ri a fi inbit 

Iudicalivus  Conjunclivus | Indicativus  Conjunctivu s 

Praeseus Perfectum 
" ămo-r meor - , PI S. mor, amor, S. amii-tusa,  atma-tus, -a. «um 
UDACTIA  GmE-ris -um, sum , fui sim Sau fuerim ama-tur ame-tur , . | am fost iubit să fi fost iubit 

P. ama-ti-rae-a amati, “ae. -a 
sumus,  8imus Sau fut- 

P, ama-mir  ame-mur 
ama-mini  ame-mini 
ama-ntur  ame-ntur 

i: i 8, fuimus rimus su it să fiu iubit a tepe unt iub fu i am fost iubiţi să fi fost iubiţi 

Imperfectum Plusquamperiectam 
S. ama-tus,-a,  ama-tus-a,-um 

S. amâ-ba-r amă-re-r . “um, eram Său essem sau fuia- 
ama-bă-ria  ama-să ris : fueram „sem 
ama-bă-tur  ama-re-tur fusesem iubit aş fi fost iubit 

P. ama-ba-mur ama-re-mur P. amartiac,-a ama-ti.-ae,-a 
ama-ba-mint Gma-re-mini erămus sau  estfmus sau 
amu-ba-ntu ama-re-ntur fuer.îmus " fuissemus   eram iubit aș fi iubit fusesem iubiţi am fi fost iubiţi
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Futurum 

amii.Lă-r 
amă.be-ria 
ama-bi-tur 

P. amă-bi-mur 

le
- 
Av
e 

ti 

TI 

a. 

ca 

ama-li-mini 
ama-bu-ntur 

voiu fi iubit 

Înperativuş 

Praeseus: 

„ amă-re 

. ama-mini 
fi iubit 

fiţi iubiţi 

Futurum 

san -tor 
ama-tor 

să fii. iubi 
să fie iubiţ 

.P. (ăma-minor) să fiţi” iubiţi 
să fc iubiţi. ama-ntor 

Nota 1. 

itor Il pasiv 

După cum se vede din tabela de mai mpurite trecute în pasiv sunt compuse, adecă formate cu participulni trecut unit cu ve 
pasiv se iau două timpuri de 
prea-tree. se iau impertectul 

bul esse, şi anume: pentru 
la esse, adecă pres. 

„58 iau viit, I şi vit. IL do la esse, infin. unde partie. se ia în casul acusativ, vedi doua pers, pl 
parentejr. 

123 

- Puturum exactum ; 
|8. ama-tua,-a um ero Sau fuero 

voiu fi fost iubit “ 
P. amartivae,-a. erimus sau fue- 

rimus 
„Yom fi fost iubiţi -- 

Infinitivus 

“Praescus 
1 amăeri a'fi iubit 

Perfectum 
Ss. ama-tum-am,-um esse sau 

” fuisse. 
P. ama-tos,as-a esse sau Fuisse 

a fi fost iubit (iubiţi) 
| Futuram 
ama-tun îri'a voi a fi inbit 

Participium 

Perfectum 
| S.. am-tus,-a, -um iubit 

p.: ama-li,-aej-a' iubiţi, 

  
Futur. san Geraudivum 

S. ama-ndusa,-um trebuind a 
: fi iubit 

P. ama-ndi-ae,-a trebuind a f. 
Il i iubiți 

sus, tota 
ajutorul 
trecutul : 

„și tree,, pentru 
esse, ear pentru 
(Despre trec, 

$ 123 Nota 1). A 

prea-tree. de la 

ur. a Împerat, viitor fiind fârte rară, s'a închis între 
* 

Neta 2. Supinul 1, unit cu îsi (infinitiv pasiv de la re merge, $ 169, 2), formeză prin circumseri ere viitorul infin. pasiv - re lipsesce î dmatam iri, auditum iri ș. c. | 
„9
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$ 135. Conjugarea a II-a pasivă sau a. 

temelor în e 

Verbul dele&ri 

Indicativus  Conjunctivus 

Praesens 

$. dele--r dele-ă-r 
dele-ris dele-â-ris 
dele-tur dele- a-tur 

P. dele-mur 
dele-mini 
dele-ntur 
sunt darmat 

dele-a-mur 
dele-a-mini 
dele-a-nlur 

să fiu darmat 

a fi darmat 

Indicativus  Conjunctivuts 

Perfectum 
$. dele-tua,-a, 

-um sum stu 
fui 

am fost darmat 
P. dele-ti-ae,-a 
sumus Sau fui- 

dele-tus, -a-um 
sim Sau fuerim 

să fi fost darmat 
dele-ti, -ae, -a 
simus sau fue: 

Imperfectum 
S. dele-bu-r 

dele-bă-ris 
dele-ba-tur 

P. dele-ba-mur 

dele-re-r 
dele- râ-ris 
dele-rt-tur 
dele-re-mur 

dele-bu-mini  dele-re-mini 
dele-ba-ntur  dele-re-ntur 

eram darmat aş fi darmat 

PFuturum 

S. dele-bo-r 
dele-bi-ria 
dele-li tur 

P. dele-bi mur 
dele-li-mini 
dele-du-ntur 

voiu fi darmat 

Im perativus 

Praesens 

S$, delf-re să fii darmat 
P. dele-mini  .să fiţi darmaţi 

Faturum 
S. delt-tor să fii darmat 

dele-tor să fie darmat 
P. (dele-minor) să fiți darmaţi 

dele-ntor să fie darmaţi   

- mu rimus 
am fost darmaţi să fi fost dar- 

maţi 
Plusquamperfectum 

$. delz-tus-a-um delâ-tus,-a,-um 
eram Sun ftie- essem Sau fuis- 

ram sem. 
fusesem darmat aș ti fost darm. 
P. dele-ti-ae,-a  dele-ti, -ae, -a 

erâmus Sau fu- essâmus sau 

erămus fuiesemus 
fusesem darmâţi am fi fost dar- 

- maţi 

Futurum exactum 

S. dele-tus-astim ero sau fuero 
voiu fi fost darmat 

P. dele-ti,-aeva erimus sau fue- 
rimua 

vom fi fost darmat (-aţi) 

Infinitivas 

Praeseus 
deli.ri a îi darmat 

Perfectum 

$. dele-tum,-am, -um esse 5. fuiast 
P. dele-toa,-as,-a esse sau fuise 

i fi fost darmat 

Futurum 
dele-tum îvi a voi a fi darmat
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Participium 

Perfectum 
$. dele. tus, -a, -um darmat 
P. dele-ti, -ae, -a darmaţi 

Futur. sau Gerundivum 
3. dele-ndus, -a, -um trebuind a 

- - ti darmat 
P. dele-ndi, -ae, -a trebuind a fi 

: darmaţi 

$ 136. Tot astfel se conjuga la pasiv și verbul monă-dr ($ 130). | 

Indicativus — Conjunctivus | Indicativus Conjunctivus 

  

Praesens * Perfectum 
Ș$. mănă-o-r_ —mone-a-r „| S. moni-tus-a, moni-tus,-a,-um. sunt sfătuit să fiu sfătuit “um sum sat sim sau fuerim 

- fui Imperfectum am fost sfătuit să fi fost sfatuit 
$. mnon&-ba-r monâ-re-r | : 

eram sfătuit aș fi sfatuit PIusquamperfectum 
- Faturum S. moni-tua,-a moni-tus,-a, -um 

. 
“um eram Sau eşsem sau u- S. monă-ba-r voin fi sfătuit fneram De 

Imp rutivus (usesem sfătuit aş fi fostsfătuit 

Praesens Puturum exactum 
$. mont-re | fii sfătuit Ss. moni-tus, -G,-umM ero sau fuero Faturum voiu fi fost slătuit. 

S. mont-tor ză fii sfatuit 

Înfinitivus Participium 
Praeseus 

S. mont-ri a fi sfătuit Perfectum 

Perfectam S$. moni-tus, -a, -um sfătuit . P. moni-ti, -ae, -a  sfătuiți S. moni-tum, -am, =um esse sau ' 

Joon ati fost sfătuit | Putur, sau Gerundivum 
Futurum S. mone-ndus,-a, -um - trebuind, moni-tum îri a voi a fi sfatuit a fi sfâtuit,
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$ 127. Conjugarea a II-a pasivă sau a; te- 

mel or. consonantice şi a celor in 2 

ÎIndicativus — Conjunctivis | Indicativus  Conjunctivus 

„ PPaeseus “Praeseus 

S. Em-ă-r Em-ă-r 5. em-p-bis asum, emp -tus, 4 
em-t-ris em=a-ria sum Sau fui -um sim sall 

em-i-tur. em-ă-tur am fost cumpărat Juertm 
P. em-i-mur em-â-mur p , „să fi fost eump. 

em-i-mini  em-ă-mini - Em-pii, -ae, -a em-p-it, -a€, 
em-u-ntur  em-a-ntur sumus Sau fu. -a sims Shu 

sunt eumpa- să fiu cumpa- : pmUs juerimue 
rat raţ! &m fost cumpăraţi sa îi fost eum- 

I f ţ | IE pătraţi. 
mperiectum 

5, dă pertectun Plusquamperfectum 
a En-€-ba-r 1mre-re-r 

em-e-băiris  em-e-râ-ris S em-p-tus-a, em-p-tua, -a.-um 
em-e Da-tur em-e-re-tur sum-eram S, essen su fuis- 

P. em-f-ba-mur  em-&rE-mur fueran sen 
em-e-ba:mini. . emoe-re-mini fusesem cum- aş fi: fost cume. L s Ş | 
em-e-b-antur  em-o-re-utus parat parat 

eram Gum- aş fi cum 

Verbul ăm-z a fi cumparat 

parut 

Puturum 
. Em-ăr 

em-E-ri: 
“ em-E-tur 

. em-&-mur 
em-&-mini 
em-e-ntur 
voiu fi cumpărat 

IÎmperativus 

Praeseus 
Em-ă-ră fii cumpărat S 

P. emitui fiţi cu:uparați 

Futuram 

em-i-tor să île 
P. 

em-l-tor: să fil eunpăra$ 
cumpărat 

parat P. em-p-ti, -ae 
-d erimus, 

SAu fucră musa 
fusesem cum- 

i părați 

    
em-p-ti-ae-a 
essâmus sau fu- 

. îssemua 
aux fi fost cum- 

Ă părați 

Futurum exactum 
$. em-p-tus,-a, -um ero sau fuero 

voiu fi fost cumpărat 
P. em-prti,-ae,-a crim'ts sau fu- 

, crimus 
„vom fi fost cumpăraţi. 

* Infinilivus 

Praesens 
îmi a fi cumparat 

| | Perfectnm 

| Ș. en-p-timo-any-ura ese sau 

(em-i-minor) să fiţi cumparaţi 
em-u-ntor să fie cumpăraţi 

1 fuisse 
i P.em-p-tos,-as,-a esse sau fuisse 
| „ai fost cumpâraţ, *
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Futurum 
em-p-tum iri a voi a fi cumparat 

Participium 

Perfectum 
S. em-p-tus-as-tim cumparat 

P, em-p-tiv-ae-a cumparaţi 

Futur. sau Gerundivum | 
S. em-endusa,-ura trebuind a fi cumparat 
P. em-endi,- ae-a trebuind a fi cumpăraţi, 

Ş 158. Verbele de ccnjegarea a III-a care „Crese tema presentului cu ș, păstreză pe acest %.în pasiv ca - şi în activ ($ 139), Conjugarea lor este după urmato- rul model :' . 

Indicutitus  Conjuscticuş „ Împeralizus 
“Praesens „„Praeseus 

S$. căp-i-or cap-ă-ar Ş. căp fre fil prins căp-ăris cap-ă-îiris P. cap-i-mini fiţi prinşi „cap-itur! cup-ă-ătur N IEI P. cap-imur „can-ă-ămur Futurum cap-imini cap-ă ămini . > ; cop-ă-untur cap i.antur S. cap-itor SA fn prine Sunt prins să tiu prin: or o pSă 110 Prins P „prins 'P. (cap-iminor) să fiţi prinși Imperfectum cap-X-untor sf fie prinşi. 
S. cap-ă Ebar cap-tere.r . ivi cap-ă ebaris cap-e-râ-ria | Dnfinitiviis cap-ă-ebatur cap e ră-hur P. cap-ă-ebamur cap e-1E-mur Praeseus cap-i-ebamini cap. e r&-mini cap-i a fi prins cap-Ă-ebantur eup-e-re-ntur . - eram prins. să fiu prins „Participi 

_ Futuram | Futur. sau Geruudivum . | S. căp-i-ar . , , 
cap-i Eris - S. cap-ă-endus, -a, -um trebu- | -cap-ă-etur . 

ind a 6 prins. P. câp-ă-Emur 
, cap-ă-Emini 

cap-ă-entur 
voiu, fi prins | 

N. B. TPimpurile Deconjugate aici sunt întocmai ca la Em-or,
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133 Conjugarea a IV-a pasivă sau a 

temelor în $ 

Verbul audi-ri a fi audit 

Imperativus  Conjunctivus 

Praesens 

S. audi-ă-r audi-a-r. 
audi ris - urdi-d-ris 
audi-tur audi-i-ă tur 

P. audi mur 
audi-mini 
audi-u-ntur 

sunt audit 

aud-i-âmur 
audi-ă-mini. 
audi-a-ntur 
să fiu audit 

Imperfectum 

S. audi &-da-r 
audi-e-bă-ris 
audi-c-ba-tur 
audi-e-ba-mur 
audi-e-ba-mini 
audi-e-la-ntur 

eram audit 

audi-re-r 
audi-ră-ris 
audi-re-tur 
audi-re-mur 
audi-re-mini 
audi-re-ntur 

aş fi audit 

Futarum 

S. audi-a-r 
audi-E-ris 
audi-E-tur 

P. audi-ă-mur 
audie-E-mină 
audi-e-ntur 
voiu fi audit 

Imperativus 

Praesens 
. audi-re să fil audit... 
audi-mini fiţi audiţi t

a
 

Futurum 

S. audi-tor să fil auqit 
audi-tor să tie audit 

P. (audi-minor) să fiţi audiţi 
audi-u-ntor să fie audiţi   

Indicalivus — Conjunetivus 

Perfectum 

S. audi-tus,-a.um  audi-tusa, 
sum Sau fui -um sim sau 

am fost audit fuerim 
să fi fost audit. 

P. audi-tirae-a | audi-ti-aea, 
SUMUs Său ful- ' imus Sau 

mus fucrimus 
am fost augiți să fi tost audiţi 

Plusquamperfectum 

S. audi-tusa, audi-tus,-a, 
-um eram Sau -um, esseni 

fueram sau fuissem 
fusesem audit aș fi fost audit 

P. audi-tipae,-a audi-ti,- ae,-a 
erămus sau essâmus sau 
fueramus fuissEmua 

fusesem audiţi am fi fost audiţi 

- Futurum exactum 

S. audi-tus a un ero suu fuero 
voiu fi fost audit 

P. audi-ti,-ae,-a erimus sau fue- 
, __rimua 

vom fi fost audiți. 

Infinitivus 

Praeseus 

audă-ri a fi audit. 

Pertectum 

S. auai-tum,-am,-um, esse sau 
fuisse 

P. audi-tos,-as,-a ease sau fuisse 
a fi fost audit.
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"- Futurum 
audi-tum îri a voi a fi auqit 

Participi 

Perfectum 
S. auditus, “a, -um audit 
P. audi-ti-ae,-a audiți. 

Futur. sau Gerundivum 

S. audi-endus,-aum trebuind a 
, fi audit 
P. audi-endi,-ae,-a trebuind a fi 

auqiți. 

VERBELE DEPONENTE 

$ 140, Verbele care n'au gen activ, ci.numai gen pasiv, dar ințeles activ, se numese verbe deponente (verba deponenţia). Cu tote aceste. din pricina insemnare! lor active, verbele deponente au: 
1). Un particip present : 
2). Un supin, precum şi 2iitorul particip. activ, şi viitorul înfinitivului, timpuri derivate din supin. 3). Un gerundiu, şi dacă verbul deponent este transitiv, are şi gerundiv (viitor. partie. pasiv). In a- cest de pe urmă cas, un verb deponent are patru par- tieipe. 

Insemnare. ln rostirea temelor primitive ale unui verb deponent, se obicinuesce a se eSprima, în loc de supin, trecutul format din el ca a treia te:nă primitivă, d. e, lactor, tactare, laetalus sun (a se bucura). 

Notă. După cum în deobştie pasirul latin, cel puţin pentru timpurile simple, este la origină o formă medie sau rellesivă ($ 123 Notă), şi ca reflesivă. sa întrebuințat spre a esprima şi pasivul, astfel și verbele deponente cu deosebire înfațisază adevărate forme megil, d. e. morari a se întârdia, arersari a se înturna, pabulari a se hrăni, proficisci a se duce, potiri a se face stăpân. Aşa dar fiecare verb deponent presupune un verb de-aceeuși însemnare, dar fără -aport de reciprocitate. 'Toernai prin acesta 'se esplică cum şi cele mai întrebuințate verbe deponente se pot lua în parte şi cu însemnare pasivă, |
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_Conjugare ea verbelor deponente 
Ş 141. Conjugarea I-a deponentă sau a 

temelor î in a 

Verbul “lortări a îndemna 

“ Indicalivus — Conjunetivus 
„ Praesens 

S. hort-o-r horte-» 
horta-ris hori-&-ria 
horta-tur horte-tur 

P. horta-mur 
horta-mini 
horta-ntur 
îndemu 

Im per 
Ş. horta-bă-r : 

horta-ba-ris 
horta-ba-tur 

P. horta-ba-mur 

horta-ba-mini 
__ horta-bd-ntur 
„ îndeuinam 

" "horte-mur 
horte-mini 
horte-ntur 

să îndemn 

fectum 

horia-re-r | 
horta-r&.ris 
horta-re-tur 
horta-re-mur 
horta-re-mini 
horta-re-ntur 
aş îndemna 

Futurum 
S. horta-do-r 

horta-lă ris 
" horta bi-tur 

P. horta-bi-mur 
horta-bi-mini 
horta-bu-ntur 
voiu îndemn a 

Imperativus 

-Pracsens -» 
S. hortă-re . îndâmnă 
P. horta-mini îndemnați 

Futuram 
S. hortă-tor „să îndemni 

horta-tor să îndemne 
P. (Horta-minor) să îndemnați 

" horta-ntor să Îndemne. 

  

  

Indicativus Conjunctivus 

"Perfectum 

S. hortă tusa, 
“um-sum sau 

fui 
P. horta-ti, aea 

sumus sau 

fuimus 
am îndemnat 

horta- -tus, -a, 
-um sim sau 

Fuerân 
horta-ti, ae,-a 

simus sau 
fuerimus, 

să ti îndemnat 

Plusquamperfectum 

S. hozta-tus, -a, 
„A eram său 

Fueram 
P. hozta-ti- ae-a 

erămus sau 
fueramus 

Îc demnasem 

horta-tus- a, 
“um essem sau 

Tuissem 
horta-ti-ae,-a : 

essemua sau 
fuissemus 

aş îi indemnat 

Futurum exactum 
S. hortatus,-a a„um €ero sau fuero 
P. hortati-aea erimus sau „Ju 

erimus 

voiu îi indemnat 

Infinilivus 

Praesens 

horti-ri a indemna 

Perfectum 

$. hortatumanu-um esse sau 

fauisse 
P.: hortatos-as,-a esse sau fuisse 

u fi îndemnat (îndemnați).



Purticipium 

„Perfeetum. . 
S. horta-tua, -a, -um 
P. horta-ti, -ae, ca. . 

Îndemnînd s. după ce a 
- “îndemnat 

131 
" Forme active 

Participinm 
Praes “Xorta-ns, horta-ntis 

îndemnând 
Futur. hortaturua, -a, -um 

cel ce are a îndemna 

În finitivus 
Futur. Hortatirum,-am-um esse. 

- a voi a îndemna, 

Supinum 
1. hcrtatum pre a îndemna 
2. hortatu de îndemnaţ, 

Gerundiun, 
Nom. (hortari) Îndemnarea 
Gen. hortandi spre a îndemna, 

a îndemnăril | E ş. a.m.ăd. : 
Inţeles pasiv are: a 

Gerundivam sau Fatur, partic. pasiv. hortandus, -4, -um trebuind a fi. îndemnat, 
Alte. .esemple ce conjugat după 'horta-ri: 

adiilor adulări adulâtus sum 
COnor conari conătus -sum 
glorior. gloriari gloriătus sum 
laetor laetări luerătus sum: 
Dăpilor Populări populatus sum 
Suspicor suspicări suspicătus sum 

-.   
-a linguşi A 
a încerca, a se sili 
a -se făli 
â se bucura 
a pustii îi 
a bănui 

Ş 142. Conjugarea a Il-a deponentă sau a 
“temelor in e 

Verbul zerâ-ri a se teme | 
Indicutivus Conjunctivus | Indicativus Conjunelivus |. 

Dn 

= Draesens Perfectum S. vzrâ-o-r vere-ar | . verE-ria ver-ă-ria S. zert-tus, -a, -um veri-tus, -a, -um vere-lur vere-a-tur sum Sau fui sim sau fuerim P. vere-mur  vere-a-mur P. veri-ti, -ae, -a veri-ti, -ae, -a NR vere-mini  vere-a-mini " aumue sau fui. simus sau fue. vere-ntur — vere-a-ntur 
mus rImus mă ten să mă tem nam temut să mă fi temut
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. 
Imperfectum 

8. vereba-r vere-re-r 
vere-ba-ris veră-ră-ri 
vere-ba-tur „tere-r€ tur 

P. vere-ba-mur 
vere.ba-mini 
vere-ba-ntur 
me temeam 

vere-rE-mur 
vere-re-:mini 
vere-re-ntur 

w'aş teme 

Futurum 

S. vere-do-r 
vere-bă-ris 
vere-bi-tur 

P. vere-li-mur 
vere-li-mîni 
vere-bu-ntur 

mă roiu teme. 

Imperativus 

Praesens 

S. erâ-re teme-te 
P. veremini teimeţi-vă 

Faturum 

Ş. 'ver-tor să te temi 
tere-tor să se t6mă 
(vere-minăr) să șă temeţi 
vere-ntor să se temă 

- „Participiun 

Perfectum 

1. ceri- tus -a-um te:nându-se, 
2. veri-ti,-ae,a după ca s'a 

| l temut 

  

  

Plusquamperfectum 
S. teri-tus-a-um  verituspa-um . 

eram Sau fue-  essem Sau fu- 
, ram iSsem 

P. veri-ti,-ae-a veriti-ae,-a 
eramus sau fue- essemus sau 

ramus — fuissemus 
mă temusem  m'aș fi temut 

Futurum exactam 

Ss. veră fus pa-tm ero s. fuero 
P. veritijae,-a erimus s. fueri- 

mus 
mă voiu fi temut 

Infiniticus 

Praesens - 

verâ-ri u se teme 

Perfectum 

S. veri-tum,-am-um esse s. fuisse 
P. veri-tos,-as-a esse sau fuisse 

a se fi temut 

Forme actve 

Participium 
Pracs. vere-nsi  vere-ntis te- 

“ mându-se 
Futur. veriturus-a,-um cel ce 

are a se teme, 

Infinitivus 
Futur. veriturum,-am, <um esse 

a voi a se teme 

Supinum, 
1. zeri-tum spre a se tema 
2. veri tu de temut 

Gerundium 
Nom. (cerg-ri) teinerea 
Gen. zerendi spre a se teme, E. 

temerii 
ş.a. md
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Inţeles pasiv are: 

Gerandivum sau Futur. partic. pasiv. 
Verendus, -a, -un trebuind a se fi temut, 
Alte esemple de conjugat după verâ-ri ; 

făteor 
"nereor 

Jateri 
mereri 

polliceor polliceri 
misreor misereri 

„ Prăfiteor profiteri 
confiteor coufiteri 

Fassus sum (poetie) 
merktus sum 
pollicitus sum 
misertus (miseritus) sum 
Professus sum 
CONfEssus sum 

a :mărturisi 
a merita 
a fgădui 
A Se îndura 
a declara 
a mărturisi 

Ş 143. Conjugarea a III-a deponentă sau: 
a temelor consonantice și in 2 

Indicativus 

Yoiu lunecu 

Verbul adi a luneca 

  

Conjunctivus | Indicativus Conjutictivus Praeseus | , . 
Pertectum S. lab-ăr. lab-ă-r “ lab-E-ris lab-ă-ris S. 2ap. . . i. 

„ tap-sus, -a lapsua,-a-um lab-itur lab-a-tur “um au s, fui sim sau ferim p. lab-i-mur lab-a-mur P. lap-si, "ae, -a lapsi-aej-a si-.. jap mini jad mini Simus Sau fui- nus sau fueri- a0-u-ntur "a-ntur mu mus Junec să Inuce am lunecat . să fi lunecat Imperfectum 
| S. lab-ă-dar —— talcâ-re-r Plusquamperfectum poredarris berii | S capauac-asctun lap-susraum P. lad-e-ba-mur lab-e-râ-mur eram san fue- essem Său fuis- ” lab-e-ba-miui lab-e-re-mini N ram „__- 6em lad-e-bu-ntur  lab-e re-ntur P. lap a dont ae,-a luneeum aş luneca, fueramus - fuissemus 

- Puturum - lunceasemn aş & lunecat S. ladă 
- : adera = Puturum exactum lab &-tur 

P. lab-E-mur Ss. lap'săs-aum-—ero Sau fuero lab-&-mini P, lap-si-ae,-a erimus sau Fue- lab-e nlur 
" rimus 

voiu fi lunecat  
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ÎImperaticus „| > Infinitivus 

Praesens | Praesens 
S, 223 ă-re “lu neca dab-ă aluneca P. lab-i-mini Juneeaţi | " Perfectum 

, Ș. lap-sum,-am,-um esse S. fuisse |  Puturum P. lap-aos-as-a esse sau Juisse 
S. lad-i tor să luneci „„& fi luneeat (luneeaţi) lad-ă-tor să lunece Forme active P. (lab-x-minor) să lunecați | iab-u-ntor să Junece Participi 

: a Praes. la-e.ns, lad-e-ntis lu- Participium necâna i „| Futur. lap-surus, -a, -um cel ca Perfectum - are i luncea 
” Infinitivus S. lap-sus-aj-um (. lunecând "sau F tur, 1 J . . P. lap-siae-a după ce a lu-] Ftur. OP-SUTUm, -a, um esse , necat "4% vui a luneca 

Spinu 
1. lap-sum Spre a luneca 
2. lap-au de luuecur 

Gerundium 
Nom, (7a8i) 'luneecreu : 
Gen. lad-e-ndi spre u luneca, a 

! îi lunecării 
Ş. a.m. d, 

Not 1. Verbul Zador find netransitir, nu pote avea ge- rundiv (vii. partie, pasiv). | . Nota 2. 'Tot astfel se conjugă verbele. sdeponente în u, 

Alte esemple de conjugat. 
Teme consonantice : 

Fungor . fungi fune-tus sum a împiini Zălior pati passus sum. a pâtimi guăror gueri questus sum a se tângui nitor miti — nisus (nizus)sum * a “se rezema 

Tenie în.u : , 
săguor  segui  secu-tus sum a urma fru-or  frui Frucitus (fruc-tus) su a întrebuința, a . | se bucura.
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Ş 144, Conjugarea IV-a deponentă sau 

a temelor în ş 

Verbul menfi-ri a minți (a spune, minciuni). 

Indicativus Conjunetivus 

  

    

| Îndicativus  Conjuneiivus 
Praeseus Perfectum 

S. Te | a S. menti-tus, -a, menti-tus, -a, menti-r nienti-d-zi "72 sum Sau cum sin Sau 
menti-tur menti-a-tur . ” fi fuerim P. Pe cazi aur P. menti-ti. ae, mmenti-ti, -ae, h „ti e mergi ai "G 3umus Siu  -a simua sau - îi p biata ur fuimus - fuerimus 

a să 3 
ASE : e 

inţese sA minţesc am mințit aş îi minţit Imperfectum : 
Plasquamperiectum 

S. menti-tus, -aj mentitus, -a, |. “tumeramsan <um essem sat 

S. menti-&.ba-r menti-re-r "  menti-e-Za.ris menti-r&-riş 
menti d-la-tur menti-re-tur P. menti-e-ba-mur menti-re-mur , fueram * Țuissem 
menii-e-la mini menti-re-mnini P. mentitiae-a mentii „ae.-a „meriti-e-ba-ntur menti- re autor eramus ş. fiu essemtzs. Sau mințeam aș minţi eramus fuissemus ; minţisem aș fi fost minţit. Futurum inţisez * ţit. “S. menti-a-r Futurum exactum menti-&-riş * 
menti-e-tup 

P. menti-e-mur 
„ mânti- tus-aj-um ero ş. Juero. 
menti-ti -ae,-a erimag Ss. fue- 

st
a 

rima moriemini | „.Yoiu fi minţit, 
voiu minţi 

. 
, Înfinătivuş Împerativus 

7 

Praesens Drăescus 
„S. menti-re minţesce | menâri a minţi P. menti-mini minţiţi . - . ' : | | 

m 
Puturam „ Perfeotum 

S. menti-ton că mințesci S, menti-trn- am,oum esse sau menti-tor să mințiască 
Fuisse P. (menti-minor)- să wințiţi P. manti-tos,-as,-a esse e, Fuisee menti-u-ntor să minţiuseă a fi minţit,
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Pariicipium Forme active 
Perfectum Participi 

Praes. menți-e-ns, menti-e-ntis 
5. menti-tus,-a,-um ” . mințind 
P. menti-ti-aea  * Futur. menti-turus-a,-umn, cel 

minţind sau după ee ere a minți 
ce a minţit. Infinitivus 

Futur. menti-turum,-am,-urm esse 
a voi a minţi 

Supinum 
]. menti-tum . spre a minţi 
2, menti-tu de minţit 

Gerundium 
Nom, (menti-ri) mințirea 
Gen. menti-endi spre a miuţi, 

a miuţirii.   şa. m 
„Notă, Verbul menticor, fiind netransitiv, nu pote uvea gerundiv (șiit. partie. pasiv). 

Alte esemple de conjugat dupa mentiri : 
expărior  esperiri  expertus sum a încerca 
& îor oriri ortus sum a se nasce, 
ordior ordiri Orsus Sum a începe 
metior metiri 1MMenSus sum a măsura 
blandior  blaudiri * blanditus sum a desmerda 
assentior  assentiri assensus sum  .a se uni 

Observări : particulare asupra verbelor 
deponente 

$ 145. 1. Mai multe verbe deponente au şi genul activ, „întrebuințat tot cu acelaş înţeles, d, e. ! 
luzăriari şi luzuriare a avea cu îmbelşugare păpălari ,, populare a jâlui, a pustii 
Jhictuari , fluctuare a pluti 
fabricari „ fabricare a fabrica 
ludific 'ri,, ludificare a luă în ris 
munerari ,, munerare a tesplâti eu daruri 
cămitari „, cămitare (poeti:) a însoţi 
dignari  ,, dignare a erede rreduie 

şi multe alte forme active din literatura anteridră celei clasice, pe lângă formele deponente,
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Pe de altă parte alăturea cu forma aciivă se află şi forma” deponentă, d. e. 

Jurare şi jurari. a jura 
rPvertere  , veverti a se întârea 
înârere  „ merâri a merita 
assentire „, assentiri a se uni, a fi de aceeaşi părere, 

De ln activele de mai sus se formâ.ă uneori şi pacivul (ca înțeles pasiv), precum: fabricari a fi fabricat, populari a fi jăfuit, dignari a fi credut vrednic. Acâsta se întâmplă mai ales cu par- ticipul trecut, d. e. fabricatus fabricat, populatus şătuit, că- mitatus îusoţit, meritua meritat, dobândit. Unele participe trecute de la verbe active netransitive sau făcut cu totul adjective, d.e, consideratus (de |n considerare) băgător de samă, cautus (de la (carere) prevădător, tacitus (de la tăcere) tăent. Chiar şi verbe de- ponenie, care nu se află ca active, sunt uneori întrebuințate ca pasive, precum : aspernari a fi despreţuii, aritrari a fi socotit, 
2.  Urmâtârela pariicipe trecute mai eu samă, pe lângă în- " țelesul astiv, au şi înțeles pasiv: adeptus (ie la adipiscor câştig d. e. adepta victoria biruință câştigată), confessuz (de li confi- ieor mărturisesc, 1, e, res confessa lucrul mărturisit), dimensua măsurat, Ementitua născocit, ezpertuP încercat, măditatus cugeta, pParttua împărțit, testatua dovedit. multe alte participe de acest fel se găsese în porsie. ! 
3. Din potrivă urmatârele participe trecute pasive, de la verbe aetive, au însemnare actisă : | , pâtua cel ce u băut (de la potare, a bea, sup. potatum si po- tum ș potus se in şi ca pasiv: băut). . Pransus cel ce a prândit (de la prandeo, & re, prani, pransum a prâudi): . 

cenutus cel ca a cinat (de la cenarea cina) ; 
pErosus cel ce uresce mult și 
exosu » n [de la odi, odisse, osum, vedi 

$ 110.7); | 
adultus cel ea a crescut (de la ădolesco, adolevi, adiltum, a- dolescăre  cresce ; | ” Juratus cel ce a jurat (vine drept, în de li jurare, ei de la deponeutul jurari). 

Conjugarea perifrastică activă şi pasivă, 

$ 146. Se numesce conjugare perifrastică (con- jugatio periphrastica) acea care se formăza cu ajutorul viitoralui particip. activ, sau a viitorului pariicip. pnsir gerundiv), însoțit de unul din timpurile verbului aju- tător esse. Cea întâi se numesce conjugare perifrastică
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activă şi însemnâză că : cineva voesce, are de scop ceva, d. e, amaturus -a,-um sun roese, 
iubi ; Sau am de scopa 

cea a doua se numesce conjugare perifrastică pa-' Sită şi însemnâză că : cineva trebue a suferi ceva, d. e, amandus,-a,-um sum trebue“ 'să fiu iubit, Conjugarea perifrastica, atât activă cât şi pasivă, se face în modul 
urmâtor: 

I. Conjugârea perifastică activă 

_Îndicaticuş 

Praeseus 
. amatur usa-n sum 

voiesc a iubi 
P. amaturi,-ae,-a - sumus 

roim a iubi 

Imperfectum 
S, amaturus -a,-um eram 

voeam a iubi (eu) 

P. amaturi,-ae,-a sumus 
tocam a iubi (noi) 

Faturum 
S. amatrrus,-a-um ero 

voiu avea de scop a înbi 
P. amaturiae-a erimus 

vom avea de scop a iubi 

Perfectum 

S. amaturus-apum fii . 
am avut de scop a iubi (cu) 

P. amuturi,-aea fuimus 
ami avut de: scop a iubi (n0i) 

Plusquam perfectum 
S. amuluruspa-um furam 

avusese du seop a-iubi (eu) 
P. amaturi -ae,-a fueramua 

avusesem de scop a iubi (noi) 

Futurunm exactum 
S. amaturus,-a,-un fuera 

" voiu fi avut de scop a iubi 
P. amaturi -ae,-a faerimois 

vom li avut de scop a iubi 

  

"Conjuneticus 

Praesens 

S. amaturus,-a-um aim 
să voese (să am) a iub 

P. amaturi,-ae-a simus 
„să voim (să avem) a iub 

Imperfectum 

S. amaturua-a-ttm  essem 
aș voi (aş avea) a iubi 

Penrfeetum 

S, amaturuspapum  fuerim 
să fi avut a iubi (eu) 

P. amaturiae,-a fuerimus 
să fi avut a iubi (noi) 

Piusquam perfectum 

S. amaturus-ap-um  fuissen 
aș fi voit a iubi 

P. maturi aea  fnissemus 
am fi voit a iubi .
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Infinitivus 

Praesens 

S.  amaturum-am um esse 
Ă , a voi a iubi 

Perfectum 

S. amaturum,-am,-um fuisse 
a fi voit a inbi 

II. Conjugarea perifrastica pasivă 

Indicativus 

Praeseus 
S. amandua,-a um sum 

trebuese a fi iubit - 
- amandi,-ae.-a sumus 

trebuind a  iutiță 

Imperfectum 
S. amandus,-a uim eram 

trebutain a ti iubit 
P. amendi,-ae-a eramus 

trebuiam a fi iubiţi 

Futurum 
S, amandus,-a,-um exo 

voiu trebui a fi invit 
„P. amandi,-ae-a erimus 

- „Yom trebui a fi iubiţi 

"Perfectum 
S. amandus-a,-um ui 

am trebuit a fi iubit 
P. amandi,-ae-a Juimus . 

am trebuit a îi iubiți 

Plusquamperfectum 
S. onandus-a-umi Fueram 

trebuizem a fi iubit 
7. amandi,-ae,-a Jueramus 

"- trebuisem a î iubiţi 

+ 

  

Conjunctivus 

Praesens 

S. amandus,-a,-um sim 
să trebuesc a A iubit. P. amandi,-ae.ra simus 

să trebuim af iubiţi 

" Imperfectum 

Că amandus,-a-um, tasem . 
să trebuese a fi iubit 

P. amandi,-ae,-a cssemug 
să tretuim a & iubiţi 

Perfectum 

S; amandus,-a-um fuerim 
„să fi trebuit a fi iubit 

P. amandi,-aey-a fuissemus 
să fi trebuit a Â iubiţi 

- Plusgaamperfectum 
S. amandus-a,-um fuistera 

am A trebuit a fi iubiţ 
P. amandiae,-a fiuiasenus 

am fi trebuit a fi iubiţi 

10
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Infinitivus | ! 

Praescus 

S. amandumuam,-um case 
a trebui a fi iubit 

' Perfectum 
8 S. amandumpam-um fuisse 

a fi trebuit a A inbit 

. Notă. Presentul şi imperfeetul eonjunciivalui, da la con- 
jugareă perifrastică activă slujesee, în :conjugarea, comună, ca vii-- 
tor ] activ de la conjunetir. “bot astfel şi infinitivul present al con- 
jugărei pevifrastice active ţine locul siitorului infinitir în conju- 
garea comună. ! 

, . 

Forme prescurtate în conjugare 

$ 147, 1. La trecutele în cazi şi -Gri ale conjugărei L-a şi 
a Il-a, şi la formele derivate din ele, se lâpădă adeseori consonanta 
2, când urmeză s sau r și apoi se face contragere. La conjugarea 
a IV-a se pâte lepida v în tâte formele derivate din trecutul «sui 
(afara de I-a pers. plux, de la trecutul indicativului), contragerea 
se face înse numai când urmâză s: 

amatisti  amâsti — deleziati O delâsti audivisti audiati 
amaristis  amâstie  delevistis — delestis. uudivistis  audistia 
amavtrunt amârunt delevârunt delerunt audivârunt audiărunt 
amaverim  amârim  deleverim  delerim  audiverim  audierim 
amavisse  amâsse delevissem delessen  audivisse audiise 

s. audisse 
amateram  amâram deleveram deleram  audiveran audieran 
amavissem  amâssem „delevissem delessem  audicissem audissem. 

Nota 1. Lepădarea lui c, la pers. 4 şi a 3-a sing. la conjugarea a IV-a 
se întâmplă des numai la unele verbe d. a. petiti (de la pelo cer: veți $ 153 3) 
şi petii, peticit şi petiit; dăsivi (de la destno încetez) și desii, desirit și desirt, 
altfel lepădarea lui e e rara. Obicinnit îns se J&păaă e in compasele verbului 
îre a merge (veţi $ 169, 2) d. e. abii, abiit (de la abeco mă duc), redit, reduit 
(de la rsdeo mă întorc). Aceste compuse au şi la infinitiv -sisse pe lângă -isse, 
şi la prea-trecut conjanct. fissem pe lângă eissem, : 

Nota 2. Adese ori în verbul novi (veţi $ 170, 7. Xota 9) ştin, cade v şi 
se face contragere! sing.a 2-a pers. uovistinosti, plur. a 2-a pers, uoristis= 
ndstis, nortruni=ndrunt ; conj. noterim=—norim, prea-trec. noreram=ndram conj. 
norissem==nossem î infin. norisse=nosse; se dice însă notero (nu udro). 

2. In multe forme poetice s'a lepădat î, prin sincopă, şi în 
urmă s sa simplificat, d. e. dizticdizisti, direztiesdireristi, 
promisti e promisisti,  consumpsti==consumpsisti,  traze = irazisse, 
decesser=decessiase. ,
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3. In loc de run, la a 3-a pers. plur. a trecutului - indie, 

activ se află adese Ere, nici odată însă în forma prescurtată : ama. ctrunte=amarăre, deltutrunte=delâvere (nu. însă amâre, delere), emErunt=emăre, audivrunte=audivere ($ 34, b), 
4. a loc de -ris, la pers. a 2-a sing, pasir, se afiă adese -re, nai ales la poeţi, d. e. amabără în 10e dă amabaris, amarâră În loe de amaririe, amabăr: în loe de amatltris ş.a. Rar însă se găsesce -re în loe de -zis, la a 2-a persână sing, a indi- cativului present, 
5. Imperativele verbelor dicăre a dice,. dăicere a duce, făcăre 2 face, şi ferre (în loc de fărire) a purti, sunt: die, duc, fac, fer, În compusele verbului Jerre se păstreză imperativul “fer, d. e.. confer (de la €onferre); în cele ale lui ducere se afla şi imperativul Prescurtat -duc, şi cel regulat -duce, d. e. edue si educe. (de ]a'. Ecducere), însă compusele lui -dicere şi facere (ficere) fac totdea- una imperatirul regulat, d. e. edice, effice, chiar şi . catface (de Ja - -cale-facere a îacălqi). 

_Porme vechi in conjugare 

„o $ 148. 1. Gerundiul și gerundivul la conjugarea a UIL.a şi a IV-a, au uneori în loe de endi, endus, forma "mai. veche undi, undus.  Acâsta se întâmplă regulat cu verbul îre a merga (vedi Ş 169, 2). Adese se găsesce potiundus (de la pătior mă tae stăpân); dar mai eu samă forma ae6sta se află fa espresiuni consacrate, d, €. es sau pecuniae repetundae (de la r&pătere a care 2aapoi). „2. La poeți se găsesc Ja imperfeetul şi viitorul conjugărei a IV-a forme ca scibam, scilo (de la scire a sci), E 3.  Sufixul conjunetivuluj present -im, care s'a păstrat in sim, velim (de la vălo Y0ese), 'nolim (de la nolo nu Toese), măâlim (de. la malo voese mai Vine), se păsesce la poeţi şi în edim, în loc de edam (de la edo mănâne), effodint, în loc de €ffodiant (de la: effodio săp) ș. a. Se Băsese da asemenea duim în loe de dem (de la do dat), perduim în loe de perdam (de la perdo -perd) ş, a. 4). In limba, veche conjunetirul present şi. ciitorul actir se, formau prin adăogirea lui sim şi so la tema curată, d. e, fazint” (ai Jazint)==faciant, fazoz=faciam (viitor), - adazime=adigam (de la adigo), taxim==tangam (de la ango), capsoszcapian. (viitor), Tapsimzmrapiam (de la râpio); de aseminea adese ŞI auzimau” . " -deam (de la audeo), Aceleași sufixe se afă și la forme de conju- . garea 1 şi a IL-a, precum: levassim şi levasso (în loe- de Zera- Terim şi levavero), hăbessite=habuerit. La aceste forme se găsesce şi un infinitiv viitor În -assere' d. e, "erpugnasaere==expu gnatu- Ă rum esse, 
. 5. “Ta limba veehe sufixul infinitivului pasiv este -îir q, e. laudarier==]audari, admiltier-=admitti,
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- FORMAREA TEMELOR PRIMITIVE DIN 
| TEMA VERBALĂ 

Formarea presentului 

$ 149. La multe verbe tema nu este curată la present, ci a primit o crescere, şi anume: 
„1. Licidele 2 și 7 se îndoese, d. +. pello alung (tema: verbală pel), curro alerg (tema verb, cur). De asemene şi litera mută £ se îndoesce în mitto trimit (tema verb. mit). 

2. Teme verbală cresce cu n: 
q) teme vocalice: sIno invoese, (tema verb. si), linp ung (tema verb. li). 

8) teme sfârșite cu r și m: cerno ved (tema verb. 
cer), femno desprețiese (tema verb. tem) ; c) teme sfârşite cu litere mute. vinco inving 
(tema verb. vie), /raugo frâng (tema serb. fag), fundo împrăştiiu (tema verb. fad). Ina- inte de o labiala, n se preface în m: runpo rup 
(tema verb. rup), cumbo stau culeat(t, erb. cub). 

Notă. Acest n se păstreză adese în trecut şi în supin vedi mai jos $ 155.23). 

3. Tema verbală cresce cu : flecto îndoese (tema verb. flec), plecto bat (tema verb. plec), necto înnoă - (tema verb. nec) 
4. Tema verbală eresce cu SC, care se anină la teme vocalice și cu sc, care se anină la teme consonantice (astfel se formâza tema presentului la verbele așa nu- mite incoatire, vedi $ 166): mno-sco cunose (tema verb, . 20), Cre-sco crese (tema verb. cre), obdormi-sco adorm (tema verb, obdormi), ra-scor mă întarţ (tema verb. ira), prăfăc-iscor plec (tema verb. profic), ulz-iscor res- bun (tema verb. ul). 
5. Tema verbala cresce cu i, cure se adaoge după teme consonantic: : cap-i-o prind (tema verb. cap, vedi $ 192), -
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6. Tema verbala se reduplieă la present : gi-gno Produc, nasc, în loa de. gig(e)no (tema verb. gen), Sist-0*) aşed (tema verb sta). 
î. Tema verbala eresce cu u (2): tinguo înting, moiu (tema verb. tiu). 
5. Malte teme consonantice primesc Ja present sem- nele caracteristice ale unia din cele trei conjugâri vocea. | lice : zide-o (ridâ-re) red (tema verb. vid), zeni-o (ze- ni-re) viu (tema verb, Ven), a x 

Formarea trecutului 

$ 150. Trecutul sa formâză de la tema curată (Vedi mai jos abaterile $ 153), şi anume: 1. “Temele vocalice în a, e. î. anins i cătră voeca- - lele finale, care sut lungi din firea lor: ană-ci, delg. „2: audi -vi (despre temele în «, veQi tot acest $ 150, 3). Cele mai multe verbe de conjug. a Il-a. prefae pe &vi în ui (vedi $ 180). | 
2. Temele Consonantice formeaza trecutul; - 4). Lui, când este scurtă voeala temei care atunci se lungesce, ear d-se schimbă în & q, e. a 

"l&g-o Celese,:. tree. leg-i rid-eo văd n did-i Jăl-io  sap »  fod-i făg-io  tug. . n» Făgi dg-o fac, due »  Og-i Cup-io prind p cep-i 

Notă, Luugirea rocalei de la tema vine din causa re- 
duplicării primitive: euntopindu-se acâsta vocală cu silaba scurtă, 
S'a făcut luugă, Asttel de la pango se află trec. pibizi, alăture cu 
PEgă (redi $ 127, Xota 1), 

+) Cigua în loc de gi-gteua, Tespunle cu geacescul.. “zii 170-uu. care e 
ia loc de e 7(€)ro- ura, De ascmine şis4y respunde cu i-orn-uu în loc de Oi-0rq-au (de ia tema ara), 

- 
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5). In si, când voeal temei este lungă, d. e. 

răp-0 mă tărese  îrec. rep-si 
s2rîb-o scriu „ Scrip-si 

" dic-o die n Gizi (dic-si) 
aug-eo  adaog » auzi (aug-si) 
râd-o rad p i-si. (ra-d-si), 

„Tot ast-fel se face trecutul şi când vocala este lungă 
după posițiune d. e. carp-o culeg, tree. carp-si. Acesta, 
se întemplă şi atunci când litera n, cu «are cresce te- 
ma presentului, remâne şi la trecut d. e. pingo zngră- 
vese, tree. pinzi (în loe de ping-si): din potrivă. zine-o- 
face la trec. vic-i. De la acâstă regulă se abat temele 
în nd, care au trecutul in i d. e. defend-o apâr, trec. 
defend-i, scand-o mă suiu, trec. scand-i. 

3. Temele în 2 au trecutul în î, d. e. ăcu-o as-. 
cut, trec. acu-i, tribii-o, trec. tribu-i ş. a, 

4, “ Mai multe verbe formeza trecutul -eu redupli- 
care, adică repetând consonanta începătdre a temei, îm-- 
preună cu vocala următâre d. e. pend-o cântăresc, trec. 
pepend-i. disco (tema die) învăţ de la altul, tree. 
dY-dic-i.*) ” 

Trecutele reduplicate se fac totdeauna în i. Elena 
“lungesc vocala temei, dar schimbă pe ă în 7 sau &, şi 
pe ae in î; celelalte vocale e, îi, 0, 4 se păstreză în 

“silabele reduplicate, cu: deosebire numui că înainte de 
1, vocalele e şi o din silaba temei se prefae în u. De 
câte ori vocala temei se schimbi, reduplicareu se face: 
cu e d.e. 

căd-o cad tree. căcid-i 
par-io nase „ : pă-păr-i 
parc-o  cruţ , .pă-perc-i 
caed-o taia ,„  ce-cid-i 
posc-o cer  „  pă-pose-i 
curr-o alerg „O cîâ-curr-i 
pell-o  alvog „. păpăl-i 
toll-o ridice „ sus-tăl-i (în loc de fă-tăl-i).. 

*) Tema die, prin" lepădarea lat c se face di-sc-o, precum tema mi se face- 
sni (9) se-co. | -
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Nota 1. Dacă tema incepe cu sp și si, amendouă ' aceste consonânte întă în silaba reduplicată, îns atunci 2 de la temă se lepădă, d. e, apond-eo fâpăduese, trec, spo-pond-i, st-o stau (în picidre), tree, ai&.ti,. si-ato, oprese, împedec, trec. sti-ti, 
Nota 2. In compuse redupliearea eade obicinuit : per-pendo tree. per-pend-i, oc-cădo cad, trec. oc-cldi, oc-cădo. ucid, tree, oc= câdi, er-pello, tree. ex-păli, -at-tingo, trec, at-tigi. Numai compu- : sele din do, so, disco, posco, păstreză reduplicarea : cele de Ja curro , A păstrză sau nu, după vvință: circum-dtdi, tra-didi, con-stiti, per-didici, de-poposci, „de-cucurri, sau de-curri' (curro, tema ciir pâstreză în trecutul reduplicat crescerea ce. 0 primesee “tema presentului, t $ 149, 1) E 

Formârea supinului a 

$ 151. Supinul se formăză de la tema curată, și anume: - 
- 

„1. Temele tocalice anină tum ; de asemine şi temele în u: amă-tum, audi-tum, tribun, 
Notă, Cele mai multe verbe de conjugarea a II-a slăbese însă vocala de pe urmă a temei, adecă pe e in, ln supin, d... mone-o, moni-tum. Unele însă lSpâdă pe i (vegi $ 130, Aora 2). 

2 Temele consonaniice, sfârşite cu o labială şi eu 0 guturală, anină earăşi um, d. e. căp-io sup. cap-tum, 7Ep-o sup. rep-tum, fac-io sup. fac-tum, dic-o supinul dic-otum. 
| 

, „Notă. Se abat de la acâstă regulă : 
1). Din temele labiale numai deponentul /a3or face supin ap sum, , . po . 
2). Din temele guturale au sum : 

a). Cele care crese la present cu î, d.e. fexum (flzc-aum da la Jlec-t-o), plezuni (plec-sum de la plec-t-0), nexum | (nec-sum de la, nec-t-0), pezum (şi Pec-t-i-tum, de la pec-t-o peptâu), Da i : 
b). Unele în care se află înaintea guturalei o licidă: mer. "sum (de la înerg-o enfund), tersum (de la terg-o şterg), par-sum (de la parc-o cruț), spar-sum (de Îa sparg-o. iuiprăştiiu), mul-suza (de la mulg-eo mulg).
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€). La unele tema sa ales sufixul sum, spre deosebire de alte supine tot astfel formate, d. e. gictum (de la Jing-o închipuesce), însă firum (de la figo înfig). ” 

3. Temele consonantice sfârșite cu dentale au supi- 
nul în sam, d. e. ed-o mânâne, sup. &-sum (în loe de 
ed-sum), lid.-o joc, sup. Ză-sum (în loc de nid-sun), dE- 
fend-o, defen-sum. . 

4. Temele sfârșite în nasale şi în licide au snpinul 
„parte în fum parte în st. 

Notu I. Temele nasale și lieide care la trecut merg după conjugarea a Il.a, au în supin tm, parte cu vocala ausiliară, parte fără vocală ausiliară (vedi $ 162, 2. a, d). Celelalte teme nasale şi licide fae supinnl, cele intâr în tum, şi cele de pe urmă în sum, astfel: em(p)tum (de la &in-0), ven-tum de la zeu-io; zer-sum (de la verr-o mătur), cur-sum (de la curr-0), sal-sum (de la sall-o SAT, presar cu sare), fal-sum (de la fall-o amăgese), rul-sum (de la vell-o smulg), pul-sum . (de lu pell-o: alung), ccul-eum (de la cell-o, neîntrebuințat ca simplu), 
Următdrele se abat de la acestă regulă : par-tum (de la păr-io), sal-tum (de ţa sal-io sar), săpul-tun (de la săpel-io îngrop), spre deosebire de altele analge, şi man-sum (de lu măne-o remân). 
Nota 2. Participal viitor activ se formiză de regulă de la supin. Cu tâte aceste la unele verbe e] se forndză de li tema „ Presentului ; astfel sunt: “ 

"jurăturus (şi ad-jutiirus) de ln jura ajut 
sec iturus. de la: stc-o secă-re a tâsu 
sănâturua son-o sonă re a sună 
Jdvăturue n doo lavă-re a spală, a 1 
praestiiturus ,, ,, praest-o praesta-re a stu înainte 
moOriturus n  mori-or mor-i a muri 
Gritur-ea 2 ortor ori-ri a produce, a nasce piăriturius m 9 Păr-i0 parere a nasca 
agpidturn i agno-sco  agnoscere a Cunosca.. 
nascilurus  , , nasscor  nasci a nNascs 

La multe teme în +, înainte de turus se pune vocala ansi- liară 1: argu-i-turus (de la argit-0  întinuese), ab-nuă turus (de la anu o tăgăduese dând din cap), du rturus (de la lu-o spăl), azere (de la ru-o rostogolese), jru-r-turus (de la fru-or trag folo=). “ ! 

Schimbări cufonice la formarea. trecutului 
și a supinului 

„*$ 152. La formarea trecutului în -si şi a supi- 
nului în -fum (sum), se întâmplă urmâtdrele schimbări 
eufonice cu consonantele finale ale temelor eonsonantiee:
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a) d, înainte de s şi £, se-preface în p, d. e, serib-o, scrip-si, scrip-tum. | b) g, qu, dh, înainte de £ se prefac în c, ear împre- ună cu s, compun pe z, d.e, TEg-o, rezi, vec-tum, co- Qu-0 coc, cozi, coc-tum, trah-o trag, trazi, trar-tun ; c) t și d înainte de S, Bau cad, sau. se asimilâza eu densul, d. e. laed-o vatâm, lae-si, Lae-sum, răd-o, rod, 70si, rosum, ced-o mă dau in laturi, ces-si, (ced-si), guăt-io seutur, guas-si, Quas-sum, mitto trimit” mmî-si (în loc de mit-si, câdând 7, s: se lungesce pentru cum- pensare), mis-sum ; 
d) din re, rg, rqu, precum şi din le, 79, cad c, 9 şi Qu, înainte de £ şi s, q. €. farc.io umplu, far-si, : far- tun, parc-o pă-perc-i, Dar-Stm, sharg-0, spar-si, spar- Sum, torqu-eo sucese, tor-si, tor-tum,  male-co netedese, „mul-si, mul-sum (în limba veche şi muic-tum), îndulg-eo m& dedau, iîndul-si, indul-tumi 

“ Schimbare de conjugare: | 

$ 153. O schimbare de conjugare se face atunei când se adauge la tema curată 9 vocală (e, şi a). snu când tema presentului primesee o crescere, Ace se de-. -osebesc nrmătârele ceasuri: 
1. Teme consonantiee eare formeza - trecutul şi supi- nul în mod regulat, se schimba în conjugare vocalică pentru formele cu se fac de li tema presentului, d. e. 

Saepio  saep-si saep-tum snepire a îigradi augeo auzi — auc-tum  augăre u adăogi zincio - vinzi * vinc-lum  vincire - n lrgă video zid-i ri-Summ  -videre. u vedea senlio  sen-si:  sen-sum — sentire a simti Venio “reni ventum . venire a veni 
Insemnare. Fiinăcă aceste rerbe formâză trecutul și supinul do la te- mele curate, după aceleaşi regule ca şi temele COnsonantice (conjugarea a "IIl-a) mai ales, de aceca în tabela urmnăţure a verbelor, ele vor î puse împreună cu verbele de conjugarea Iil-a, Ă | i 

2. Teme. vocalice, cara „primesc o crescere Ja tema presentului, tree, din acesta pricină, la conjugarea a
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Ill-a (adecă consonantica), dar formâză trecutul şi su-. pinul de la tema vocalieă, d. e. : - 
ln=0 * li-ti O“li-tum  lintre a unge 
Cre-S0-0  cră-vi — crâ-tum crescere a cresce 

3. "Teme ceousonantice formezi presentul după con- 
area n Ill-a, ear trecutul şi supinul după conjugarea. 
l-a sau.a IV-a, d. e. 

jug 

al 

“Trămo frem-ui - fremi-tum  fremăre -a tremura 
pălo  petivi  peti-tum ' pelere a cere.. 

4. Teme vocalice schimba conjugarile vocalice între ele, d. e... | 
crepo |. crep-ui IL. crepi-tum II. crepăre |. a scote un. 

a sunet ăperio IV. aper-ui 11. aper-tum II. aperire IV. a deschide. 
5. Verbele da-re şi sta-re în urmarea  reduplicaârei 

din trecut, se fac de conjugarea a III-a. | 
Insemnare, In tabela următdre a verbelor, când nu seva pune sapinul atunc! lipsesce, atât el cât şi formele derivate din îrensul. Când insă supina lipsesce, dar esietă formele derivate din el, acestesant închise în [ ], Parantesu J "() vainsemna că o formă, este san puţin întrebuințată, sau introdasă mai târgin, sau Deutorisată în deajuns. Verbele cure se păsesc nuwui ca comprse vor fi. însemnate ca o.liniuță — pasă inainte, 

TABELA VERBELOR DUPĂ CARACTERUL 
E TEMEI | 

Teme sfârşite în labiale 

$ 154. Supinul în tam | 
1... Trecutal în i, când vocala temei e seurtă. 

căpio (căp) câpi  cap-tum capăre * a: prinde 
ac-cipio accepi acceptum  accipere a primi 
rumpo (răp) râp-i  răp-tuim., rumpere a Trupe 

2. Trecutul în si, când vocala temei e lungă. 
rpo  vep-si  rep-tum repere a se tâcâi 
carpo  carp-si  carp-lum carpere a culege . 
de-cerpo ; decerp-si — de-cerp-tum decerpere PO 
dis-cerpo. discerp-si dis-cerp-tum discerpere a stăşia.
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SErpo  serp-si — serp-tum serpere a se fârăi . scalpo  scalp-si scalp-tum  scalpere a sării sculpo Sculp-si  sculp-tum sculpere a sepă | scribo  scrip-si scrip-lum  scribere a serie _ no nup-si nup-tun  nubere a se căsători. Cu schimbare de conjugare : , 
saepio (Săpio) saep-si Saep-tum saepire a ingrădi. 

Abateri : 
(cl&po clep-si (clap-i) Clep fum clepere) a fura lambo lamb-i (umbi-tum) lambere a linge, 

Teme sfârșite în guturale 
$ 155. 'Supinul în tam. 3.199 p 

„1. Trecutul în i când vocala temei e scurtă :. 
î) "Teme curate: 

"lăgo leg-i  lec-tum lăgere a cati Cumpuse: azlzgo alegi — allectum allăgăre a alege prae-ligo praelegi praelectum Praelegere a alege înainte râ-lEgo 7elegi  relectum, relegere a relua sub-lăgo sublegi aublectum subdlegere a culege, a adună. însă : €-ligo elegi electum  ehigere a smulge, a a- - | „ 
lege: se-ligo selegi — selectum selincre a alege col-ligo — colegi  collectum colligere a stringe la o ” 

laltă. (cibatere fac: diligo, întelligo, negligo, vedi mai jos tut acest Ş, abateri 1). . 
: i ăyo &-gi  ac-tum ăgăre a mîna, a face- Compuse : per-dgo Per-E9i  per-actum 'peragere a urmări circum= circumegi circumac- circuma- a aduce împrejur do! : tum . gere insă: dl-igo  ab-Egi  abactum abigere a goni ad-igo  adăgi adactum  adigere * a mâna spre... ez-igu — ex-egi exactum “ezigere a mâna afară red-igo  redigi — redactum redigere a duce înapoi aub-igo'  subigi — sub-acteni subigere a" duca sub... trans-igo transâgi transactum transigere a mâna prin... - c0go (co-ago) co-Egi coactum . cogere a sili dego (de-ago) dăg-i  * -dâgere a. petrece jăcio o Jei-ijactum  jăctre “a aruncă
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Compusele far: -jreio -jăci -jectum  -jicere 
făcin fec-i  fac-tum ficere a face. 

Compusele eu preposiţiuni fae: -ficio, fzei, -fectum, -ficere 
» cu alte cuvinte fac: călf.făcio, (calfacio) calefeci, cale- 

factum, calefacere a îucăldi 
ico (şi îc0) îc-s  îc-tum icere (defectiv) a lovi 
fiigio făg-i [| fugitărus) fugere a fugi 

b). “Tema presentului crescută cu a: 

"Dinco (zic). zic-i  vic-tum vincere a învinge 
frango Jreg-i fractum  frangere a frănge 
Compusele: (-fringo -frăg-i -fraetum -fringere 
(pango) (peg-i) (pact) (pangere) a înfinge 

(compară 2, b, și 3 tot uesst Ş). 

Compuse : îm-pingo  împegi împactum impingere ja impinge 
con-pingo com-pegi compactum compingere a aduna - 

r&-linquo reliqu-i rclic-tum relinguere a lasa 

2. Trecutul în si când vocala temei e lungă : 

4). "eme curate: 

dico  dizi (=—diec-si) dic-tum dicere a dice 
dăco  duzi (=—ducesi) duc-tum ducere a duce 
siigo suzi (==suc-si) suc-tum sugere a Bugu 
Jrigo  frizi (=fric-si) fric-tuma frigere a frige 
-fligo -7izi (=flic-si): -plic-tum -/ligcre a lovi 

Compuse : con-jligo conjlizi conflictum conșligere a ciocni 
. în-figo  înjlizi — înflictum  înriigere a izbi în... 

afjligo  afnizi — afflictum afiliere a resturua 
fig - fizi - (==fic-s) firum figere a infiuee 

(vedi Ş 131, 2, Noră, c). 

Cu sehimbure.de conjugare : 

augeo auzi auc-bun  augăre a adâogi 
liceo  luzi  — liicere a luai 
ligeo lui  — lugăre a jăli 

D). "Teme creseute cu 2, care remân în trecut, şi 
cele mai de multe ori și în Supin, astfel 'încât voaala 
temei se face lunga: prin posiţiune:
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ingo (fig) fiinzi  fic-tum fingere a închipui pingo Dinzi  pic-tum  pingăre a zugrăvi stringo (strig) strinzi stric-tum stringăre a stringe 

Supine cu n: 
Plango . planzi plane-tum Plangere a lovi! Pango panzi panc-tum pangere a bate . pegi (compara 1, b şi 3, tot acest $.). 
ango - auzi . — dugeră a uelinisei: cingo cinzi  cinc-tum Cingre a încinge Jungo (jig) — junzi Junc-tum  jungăre a uni -nungo -munzi -mune-tum -mungere 'a sufla nasul. 
compus: £-mungo e-munzi e-munctn emungere 
ningit (impers.) minzit  — ningăre a ninge tingo (tinguo) tinzi  tinc-tuan -tingere a întinge- lingo linzi  linc-tum lingăre a linge -Stinguo —— -Stinzi stine-lum -Slingutre a stinge 
Compuse: 

ex-stinguo - ez-stinzi ex-atinc-tumn -ex-slinguere > re-stinguo re-stinzi re-atinc-tum re-atinguere » - di-stinguo di-stinzi di-stine-tum di-stinguere a deosebi Ungo (unguo) unzi  une-tum ung(u)ere a unga 
Cu schimbare da conjugare ; 

vincio _zinzi vinc-um - vincire - a lega 
sancio sanzi sanc-tum Sancire a statornici, a constinţi, (Sanci-tum) “ 

€). Teme creseute cu t la present (Bupinul sum): 
Plecto jlezi flezum  flectere a Încovoea plecto  (plezi) (plezun) plectere a lori Decto pezi pezum  peclere a peptana neclo mezi şi mezui mezum — mectere a lega 

d). La teme în care guturale se află dupa 7, sau 7, guturala cade înainte de st: 
mergo iter-si e Sum inergere a cufundu. tergo (-c0) ter-si  ter-sune lergire a şterge
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Compuse : , „de-tergeo detersi detersum detergire  .a şterge ex-tergeo extersi eztersum exlergere! n -abs-tergeo aba-tersi abstersum.  abatergăre „ sparge. sparsi — spar-sum spargere a împrăștia 
Compuse: 

aS-pergo -— aspersi asperaum aspergtre a udă „"Con-spergo ' consperei conspersum  conspergere a stropi dis-pergo dispera. dispersum  dispergere a împrăștia în-spergo însperşi înspersum înspergere » re-apergo respersi Tespersum  vespergere a stropi 
Notă. Pentru aceste de pe urmă șepte supina, precum şi pentru mut-sun -de la muleco şi mul-sum (mulcetum) de la mulgeo, de mai jos, vei $ 151, 3, dota a, d. : 

Cu schimbare de conjugare : 
algeo -  alsi — _algăre a îngheță 
fulgeo ful-si — fulgere a străluci 
îndulgeo  îndul-si - indul-tum îndulgire a se deda 
-utleeo mul-si  mul-sum- mulcire a netedi 
mulgeo mul-si muls  mulgire a mulge 

(paalc-tun) ” 
1 geo ursi —  urgâre u apasa 
urgeo —tur=si — tnrgire a fi infat 
torgueo  torsi tor-tum  torqucre a suri 
fulcio ful-si ful-tum  Julcire a sprijini 
„farcio far-si  . far-tum — farcire a umplea 

în compuse: - Ă : 
-fercio ferai fertum Jercire (se dice şi ef.farcire) 
sarcio sar-si Sar-tum - sarcire a putici, 

ABATERI 

. 1). 'Teme ce fae trecutul: în si, de şi au vocala 
scurtă ; - 

răgo vezi „ vec-lum  regăre a dirigui 
Compuse: . | i - 

dirigo direzi direc-tum dirigere a îndrepta 
pergo  perrezi perrec-tum Pergere a merge 
surgo  surrezi surrec-tum  surgere a” se ridica 

lego lezi tec-tun  tegere a acoperi 
Căguo cozi *  coc-tum  coguere “a câce 
[-ligo (l&g) lezi -lectum - -ligere]
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Compus : - 

. <Îihgo. dilezi dilec-tum | diligere a iubi întellizo  f, . . SIE . , intelleza (intelleri întelleetum întelligere a înțelege neglizo — fneglezi sau 
, neglego ineglăgi neglecetum negligere a nesoeoti (pentru celelalta compuse, vedi tot acesţ $, 1, a), [-licio (lic) -lezi  -lec-tum --licere] “(a atrage) Compuse.: 

„- îi al-licio al-lezi  al-lectura al-licere a atraga il-lieio illezi  il-lectum il-licere a farmaeca pel-licio pel-lezi  pel-lectum pel-licere a adimini însă | 
&-licio faca elicui  etic-t-tum elicere IA [-spicio (-5p&c) -spezi -Spec-tum -spicere] (a privi) Compuse : 

, ad-spicio " ad-apezi ad-sptctuim  ad-spicere a zări con-spicio con-spezi  conspectum con-spicere n privi de-apicio de-spezi de-apectum de-spicere a. privi de sus în-spicio în-spezi : în-spectum în-spicere. a prici eu lu- - 
- „are aminte - „Der-spicio per'spexi  per-spectum Per-apicere a baga de samă 2) Tema cu trecut 

îco (defectiv) ici 
ul în i, de 

ic-bum 
3. Trecntul cu reduplicare. 

Posco Păposc-i — Poscere a, cere disco di-dic-i [disciturus] discere a Înveţa, , 
- de la altul parco pă-perc-i  par-sum Darcere a cruța sau par-si tango (lăg) tetig-i tac-tum tangere . a atinge (pango) pe-pig-i „Pae-tum - (Pangere) a încheia G i pane bat + , | tractat 

ar 4 o. 
ec 

ț 1675, Panzo, at, înfig. 1, și 25, tot acest $ şi paciscor, Ungo îi-piig-d  pune-tum uUnger Î ge fr caao: fede Pa Dee a  bouge 

şi are vocala lungă: 
îcere a bate, a lovi 

înterpungere a punctă 
Teme sfârşite în' spirantele n şi v 

| $ 156. Temele în Îi urmeză temele guturale, fii înainte de ş și £, se prefa 

» Şi unele din cele în p ( ndcă amândoug aceste spirante,; c în guturale. Ele au dur;
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Trecutul în si supinul în tum 

trăho  trazi . trac-tum trahere a trâge | 

vEho vezi vec-lum  tehere a câruță 

vivo vizi vic-tum  titere a trăi 

fuo  jluzi . -Jluzun fluere a curge 

Struo . struzi: structum struere i grămădi, a elădi: 

Cu schimbare de conjugare: a 

conmiveo connizi şi connivi connivăra a clipi 

Teme sfârșite in dentale 

7. Supind în sum. - 

1. “Trecutul în:i, la temele în â,.cu vocală 

scurtă, şi la tota temele în nd (multe 

teme în nd fac trecutul cu reduplicare, 

vedi mai jos 3, tot acest $). 

815 

do cd-i î-sum edere a mânca 

fundo(fiăd) făd-i  fu-stun fundere a împrăștia 
a varsă 

mando  mand-i  man-sum maadere a mestecă 

scando  scand-i scan-sum scandere a se sui 

ad-acendo  ad-scendi  ad-acensum  ad-ecendere 3 se sui, a sui 

de-acendo - de-scendi  de-scensum de-scendere a (56) scobori 

ac-cendo accend-i accen-sun accendere a aprinde 

de-fendo defend-i defen-sum defendere a apară 

prehendo prehend-i prehen-sum prehendere & prinde 

- Cu schimbare de conjugare: | 

video vid-i vi- Sum videre a videa 

prande-o prand-i pran-sum' prandăre 8 prâodi 

Cu asimilure la supin: 

fădio fod-i fos-sun * fodăre  . a sapă 

pando  pand-i  pas-sum  pandere a desfâșură 
: (paan- sam) 

săleo — săd-i ses-sum  sădăre a şidea 

Compuso: 

circum-sedeo cîrcum-sidi circum-sessun circura-sedre a șiiei în” 
: prejur 

super-sedeu super-st-ti (supersesetutn) super-scdăre a şidea deasupra
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însă: - 

- as-sideo as-stdi — as-sessum | as-sidire. a şidea lânga (con-aideo) con-sădi  (con-sessum (considtre) a şidea împreună de-sideo -. de-stdi  de-sessum „ dessidere a sta jos dis-sideo — dis-sădi (dis sesaum)  dis-sidere a se deosebi în-sideo în-stdi  in-sessum in-sidâre a se aședa ob-sideo 0d-sîdi  ob-sessum — ob-sidăre... a împresura 
prae-sideo ! prae-sădi prae-sessum prae-sidăre a sta în feunte pos-aideo — pos-stdi  pos-sessum pos-sidâre ă stâpâni 
frendeo(-do)frendui(-di) fre-sum fendăre 

_Și Zres-sum (frendăre) 

2. Trecutul în si la temele în d şi t, cu tocală 
- dungă, 

rado ra-Si  ra-sum — radere 
râdo __ro-si _ ro-sum  'rodere 
vădo -. -Pa-sI  -va-sum  vadere 
invado - în-vasi  incvasum in-vadere 
e-vado e-vasi e-vasiim e vadere 
liido "dusi  lu-sum - udere 
trădo. . tru-si tru-sum _trud're 
laedo -  lae-si  lne-sui  laedere 
al-lido al-lisi al-listm al lidere 
il-Hdo ... illisi i-liaum îl-lidere 
col-lido col-lisi  collisum  - col-lidere 

.claudo Clausi.. clausum  claudere 
con-cliido con-clusi con-chuswm „con: cludere 
ex-clii do exclusi ex clusum  ex-cludere 
in-cliido în-clusi su clusunm, în cludere 
plaudo — plau-si plau-sum pluidere 
ap-plaudo - ap-plausi 'ap-pla: sum ap-plaudere 

“însă : 

a scrişni. 

a rade 
A râde 
a merge 
a năvăli A 
a Şi, a scapa 

a jueă 
a împinge 
a vatamă 
a lovi în... 
a asvârii 
a sdrobi 

a închide 
» 

a sedte afară 
„4 cuprinde în... 

'a bate in palme 
» - 

com-plodo  com-plosi com-plâșum complodere "a lovi unul de altul ezx-plâdo ex-plâsi: ex-plosum "ez ploere 
up p lâdo sup-plosi sup-plosum  sup-plodere 

“Cu schimbare de conjugare : 
Swideo  suu-si Sum-sum suadire a 
ridao nisi vri-sum rider a 
ardeo  ar-si ar-sum  ardăre a 
sentio Sen-si  sen-sun “sentire _ a 

Cu asimilare: Pa 
câdo  : ces-si  ces-sum cedere.< a 

„milto _ mi-si — mis-sum . miere -a 

a împinge afară 
a lovi. 

sfătui 
“ride | 
arde 
simţi 

se da înlături 
trimete.
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ABATERI 

1. “Trecutul în si, de şi vocale e scurtă: 
divido dici-si divisum  ditidere a împărţi 
guătio — Quas-sum  guatere a scutură 

con-cătio  con-cussi con-cussume  con-cutere ş.a. a sgudui 

2. 'Treentul în i, de şi vocala e lungă: 
_câido cadă - căi=Su cudere a făuri 

- sido să-i — - sidăre a st aşedă 

In compuse e nesiguranţă, din pricina schimbului cu sedeo 
(vedi mai sus, 1, tot acest $). 

con-sido  consed-i con-sessum considire a șidea . 
strideo(-do) strid-i —  stridăre (-ăre) a sete un 

sunet ascuţit 
verto terti  ver-sum vertăre - a înverti 
zăvertor "zevert-i (netiv) rever-sum reverti 1 se îutâree 

3. Trecutul cu reduplicare. 

cădo — câcid-i  ca-Sam cadere 4 cădea 
oc-cido oe-cid-i  oc-ctis-aum vc-cidere: ă pică, (a apune. a. 

_caedo  căcid-i  cae-sum caedere a tâia 
oc-cido  occîd-i:  occî-aum occidere a ucide ş. a. 
tendo  tălend-i ten-sum (tum)tendere a întinde 
os-lendo  ostend-i  osten sin os-tendere _u arată 
ex-lendo  extendî ex-ten-sum(-tum) exr-tendere a îutinde 

"de-tendo detend-i detensum detendere a destinde 
pro-tendo protend-i protentum (-sum) protendere a întinde înainte 
re-tendo  relend-i retensum ! velendere a destinde 

Celelalte compuse: attendere, coniendere, distendere, înten- 
dere, praetendere, au la supiu numai -tum 

pendo păpend-i pen-sum  pendăre (transit) a cântări, 

Cu schimbare de conjugare: 

pendeo păpend-i —.  pendere a fi apânzurat 
tondeo  tătond-i  ton-sum tondere u tunde. 
spondea spăpondi spon-sum spondere a fâgadui 
mordeo  mămordi mor-sum mordere a muşcă 

Unele verbe a câror temă de la presente crescută 
cu n, I6pâdă reduplicarea în trecut; ele pâstreză 
vocala scurtă.
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tundo (tiiti-di) -tiidi tun-sum (li-sum) tundere bate findo  fid-i - fis-sum  (usimilut) findere a despieă scindo scid-i scis-sumn (asimilat) scindere 
n 

Teme sfârșite în nasale şi licide 

$ 158. 'Tote temele nasale şi. licide au vocala scurtă, - afară numai de păreo mă ivese, me supun (și compusele ap-pareo, coni-pareo) şi terrto îngrozese, precum şi cele contrase, ca pono (vedi $ 168, 6) pun, como peptăn, ş. a. Cele mai multe din aceste teme s'au făcut de conju- „Barea a Il-a, prin adăogirea vocalei 6, “d. e. dăl-e-o sufer durere, ten-co țin, mOn-e-o sfătuese (rădăcina men), sau cel puţin la trecut schiinbă conjugarea ($ 165). A-. cele care” merg îu total după conjugarea a II-a au tre- cutul în i obicinuit, ear Supinul parte în tum, parte în Sum. Ele lungese la treent vocala de ls temă, Sau păs=- treză consunanta indoita (27, 7r). Mai multe,se reduplică: 

4 

Emo ei  em(p-tum Oămere a cumpara, 
De asemine și compusul : 

co-Emo . co-ămi co-en(p)tum " coămere a cumpară împreună - însă 
red-imo. red Emi red-em(p-ium  red-imere - a Trescumpară -ad-îmo ad-eni ad-em(p)-tum  ad-imere a luâ „ exr-imo  exeni ex-im(a)-tum ex îmere a scote afară dir-imo  dir-emi div em(p) tum  dir-umere a desțărți inter-imo” înter-emi înter-em(p-tum inter-imere a omori 

Compusele contruse fae trecutul în si (ca temele cu vocala lungă), şi întrepun obieinuit pe p: - 
como comp-si  comp-tum  comere a. peptană demo denp ai demp-lum  demere - a luă sumo sump-si — sump-tum — sumee » (sum-si) (sum-taum) 
Promo. - promp-si promp-tum  promere a scote - (prom-si, (promp-tum) 

Tot astfel se întemplă şi cu tema tem, pres. temno: 
contenino contemp-si contemp-tum contemnere a despreţui . (contem-si) (conteni-turm).
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Urmatrele îndoese consonanta finală licida a-temei: 

_.terro. terră [rer- -848] verrere a mătură 
-sallo _sall-i . - sal-sum  sallere a sari 
cello  vell-i (vul-si) vul-sum vellere a smulge 
psallo psall-i.. — " psallerea cânta” din citară. 

Schimba conjugarea la timpurile formate de la tema 
presentului : 

vănia tân-i cen-tum " venire a veni 
„_Urmatârele reduplica trecutu' : - a 

cănn cicin-i”  [can-tus subst] ' canere a cântă. 
. Compuses - = 
oc-căno  oc-canui —  occanere . a suni din trămbiţă 
re-căno — î — recanere a respunde cântând 

pentru compusele -cino, -cinere, $ 162, 2, c), 

fallo fefelli fal-san făllere: a înşela 
pello Dipăl-i  pul=sun pellere a alungă 
porcello perciili percul-sum  percellere a resturni' 
Curro  cucurr-i cur-sun currere a alergă 
Dărio  pepăr-i Par-tun Parere. _u nasce 

- ($ 151, 2. Xoca, c). 
com-părio * com-pării - com-per-tum  com-perire a deseoperi 
reperio (Ş 162, 3) repper-i  reper-tum reperire a găsi 

Aice se numeră şi 

- ”tollo sus tăl-i . sublătum  tollere a ridică. 
La temele lieide în 7, cu vocala lungă, r a venit dia 

s vrimitiv, care earâşi se arată la trecut. şi la supin : : 
ilro us-si us-fum urere a arde 

comburo ' combus-si:  'combustum.  comburere Di 

Perd un s la trecut 

haurio hau-si haus-tum haurire a seote apă 
hacreo  hăe: Si  hae-Sum  haertre -a se lipi 

" Urmatorul;- de și are e vocală seurtă, “urmâză totuşi a- 
ceeaşi regulă : 
gEro . ges-si „gs. tun garere A purti, 

. ae „(compară tos-tum $ 130, Nota 1),
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Teme sfârșito i în s: 

$ 159. Temele slârşite în. s, eu o vocali Înaintea | lui, au schimbat mai totdeauna pe s în r. Nesehimbat” este numai : 
Vis-0 - zii  — -disere . a visită, 
Teme în s, cu o consonantă înaintea lui: 
Pins: o pins-ui pins-ă-tun, * ““pinsere a bate, a sdrobi. - Şi pins-i pis-tum, pin-Suizn 
deps-o. deps-ui deps-tum „ depsere a pisă | (Şi depsol-him) i le-o tezrui tez-lun -iezere a țese : Ele. au schimbut conjugarea la trecut, vedi și Ş 162,.9), 

Teme Sfârșite în 4 (6) 

$ 160. Trecutul în i supiuul în tun 
1 Cu o consonantă înainte : RE 

ăcuo . acu-i — dcii-tum acuere : a ascuţi Qrguo  argu-i. -(argu- -1u15) arguere a învinui delibuo delibu-i delibu-tuna delibuere a unge „€LUO  -exu-i : exu-tu: exucre .u despoeă . înduo  îndu-i indu-tum înduere : a îmbracă . “îmbuo  îmbu-i îmbu-tuun îmbuere a muiă minuo minu-i, minu-lu minuere * mieşură „stătuo” statu-i' statu-tum - siatuere : a uședi, „Catizuo) — (-stitui) (-atitaateum) (-stituere) : .. | SU0  Su-i.  Săi-tum  suere A cose tribuo  tribu-i tribu-tum  tribuere a Qă,: a însuşi duo lui — luere a spală (o vina) j-. abelito . ad-lui — ab-lu:tum — ab-luere a curți 
congruo COngru-i — - congruere a “se potrivi măbo 0 mebuti  — „Meluere a se teme: „ad-nuo(annuo) ad-nu-i — ad-nuere a face semn din cap Sputo Spui — Spure a, scoipă | sternuo " Slernu-i — “sternuere a strămuti,. plu-ît (impers. ) Pluit —  pluere a ploua ruo TU-i  "—  ruere a rostogoli
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2. Cu o vocală înninte: 

Temele în «, cu o vocală înainte, preface la pre- 
sent şi la trecut pe u în spiranta v; la supin 4 se con= 
topesce cu vocala dinainte. Aceste teme își sehimbă o- 
bicinuit conjugarea : ” 
(ldvo) lawi - lau-tum (lotum) (larire) a spală 
lăivo (ava-si) lava-lum + lucare . 
Jăto  jăv-i Jâ-tuun „_ djuenre a ajută 
caveo  civ-i cau-tum cavtre -a se păzi 
făeo  far-i fau-tum faire a lavori 
Dăveo  puv-i — pniere a se spăriă 
moveo  mov-i mo-tum - .  mortre a mişcă 
făveo  fâv-i .  fo-tum fovăre a iîncâldi 

„- Căveo. voo-i vot „vorere a hărăzi 

Tot astfel se preface u în » și la următorele: 
solvo  solu-i soli-tum  solzere n plati 
volvo  volu-i volă-fun  voleere “a înverti 
ferveo  ferv-i şi — fervăre a fierbe 

ferb-ui a 

DEPONENTE 

$ 161. "Temele crescute cu sc sanisc,au în cea mai- 
mare parte însemnare incoatiră (+ di $ 166). 

- „1. Teme labiale 
ăd-ăp-isc-or (tema ăp, compară ap-lus), adep-ius sum, a- 

| : dipisci a dobândi 
"labor (tema Jal) lap-sus sum, labi a. lunecă, 

II. Teme guturâle 

prăfic-isc-or) projec-tus sum proficisci a. plecă 
fungor Funcius sum fungi a împlini o sareină 
nanc-isc-or  nac-lus (şi nanc-tus) sum, nancisci a dobândi 
2(Ș155,2,b). 
amplect-or — amplexus sum, amplecti a îmbrăţișă 

($ 155, 2, e). | 
ulc-isc-or *  ul-tus sun, ulcisci a resbună 

($ 155,2, 4).
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Abatere: 

ezperg-isc-or  experrec-tuş Şu, EXpergisci a se trezi păc-isc-or pactus sun (pepigi), pacisci a încheii traetat, ($ 155, abateri 3). 

III. Teme în h şi v 
vEhor vec-tus sum tehi a. Be căruță fruor (fruc-tus şi frut-l-tus sum) Țrui, a se folosi, a se bucură 

IV.'leme dentale 
nitor Risus Și nizus sum iti a se gili.. itor U-Suş sum ui întrebuință ordior Or-Sus sum ordiri a începe assentior : — assen-sus sum asscutiria se invoi (Ş 157,2). | a grădior (gres-sus sum) gradi a paşi "ay-gredior ş. a. aggressus sun _99-gredi a atacă pătior Das-sus sum păti a suferi, a pâţi per-petior per-pessus sum per-păti * > făteor fas-sus sum . fatări a mărturisi pro-fiteor - pro-fessus sum „ Pro-fiteri a declară conjiteor con-fessuş sum con-jiteri a mărturisi. 

V. Teme nasale şi licide 
- commân-isc-or commen-tus sum COMminisci a născoci ez-părior exper-tus sum  experiri - a încerea, i . a ispiti 

VI. lemă în r, venită ains . - 

guăror Ques-tus sum . gueri. a se tângaui. 

VII. 'leme in u 

lăguor locă-tus sum  - lăgui. a vorbi sEquor _ — secii-tus sum segui a urmă ($ 160, 1). 
„oblic-isc-or obli-tus sim -oblivisei a uită ($ 160, 2).
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Tabela verbelor care schimbă conjugarea 

(Compari $ 153, 2 3,4.5), 

$ 162. 1. Verbe de conjugarea La, care la trecut 
și supin se fac de conjugarea II-a :- 

a). Cu vocală ausiliară :. 

crăpo. - . crep-ui crep-ă-tum crepareaseste un sunet 
i căbe(v.2 mai jos) cub-ui cub-i-tum cubare a se culcă 
dămo dom-ui dom-l-tun domare un domoli 
„Săno Son-ui son-i-tum sonare a sună 
lno . ton-ui — tonare a tună 
rălo -cebui  vel-i-tum  vetire a opri 
mice. O mic=aă — . micare u vâjii 
di-mico dimic vi dimicatum  dimicare 8 se luptă 

(placo) — —  (plicure) 
ap-plico” op-plicazi. ap-plicătum ap-plicare a apropia 

(ap-plic-ui) (ap-plic-ă-tuan) II . 
ex-plico (ex-plicări)  ex-plicatum e plicare a desfăşură 

(ex-plic-ui) “(ez-plic-i-tum) a 
m-plico: implie-ui implica tum - implicare „a înfăşură . 

“(âmplicari)  (implic-ă-tum 

- b). Fără vocala ausiliară : : 

Seco' - Sec-ui sec-tum  Secare -“a tăea 
frico  fric-ui — fric-tum — fricare a frecă - 
Sa şi fricatum 
2-ntco, enec-ui  enec-lum  'enecare a omori 
neco  necure e regulat), - - 

2. Verbe de conjugarea a III-a, care la trecut şi. 
„Supin sunt de conjugareaa II-a; cele mai multe sunt 

" teme nasale și licide : , .



_ a), - 

. Țrâmo frenn. -uj frem-i. fum fremere gămo . Jem-ui Jem-i-tum 
molo  mol-ui 1o0l-Y-tum 

. ZM0. :. vom-=uj TO0m-olum 
-cumdo -căb- -ui -căb-ă- tun 

numai în compuse : 
ac-cumbo ac-cubui ac-culitum con-cumbo con-cului con- -cubitum de-cumbo de-cului de-culitum în-cumbo în- cudui . în-cubitum 
oc-cumbo oc-cului 
Pro-cumbo pro-cubui pro cubitum „mieoenbo sic-cului „Suc cubitum 

Jigno (zen) Jen-ui gen-i-tim gignere. 

-cumbere a 

oc-cubitum - 

163 
„Cu vocală ausiliară la supin : 

a face vuet, frâmat 
gemere  -a geme 
„molere a măcină 
tomere a versă 

se culcă 

3 se culea lângă... 
a se culcă i împreună : 
A se pune la masă | 
a se culeă 

"a muri. 
a se plecă înainte 
a fi doborât 

a nasce ($ 149, 6). 

ac-cumbere 
con-cumbere 
de-cuu bere 
în-cumbere . 
oc-cumbera 
Pro-cumbere 
suc-cumbere 

b). Zără tocată ausiliară, 
lo alui  al-tum (alifun) aleve- a hrani colo Col-ui “-cul-tum colere a cinsti, a cultivă consălo consul-ui consul lu consulere ! a îngriji occiilo  occul-ui occul-tum Occulere” - a ascunde „SEro - -ser-ui „“Ser-lum  Serere a“ îuşiră dă. Z-86r0 ş, a. de-serui ' de-aertum, deserere a părăsi răpio rap-ui rap-tum rapere a răpi ar- ripio ar-ripui Qr-repium  ar-ripere . a apucă cor- ripio cor-ripui -cor-reptum cor-ripere a apuca râpide dâ-ripio de. -ripui. de-reptum -  de- -ripere.:.. a 'smunei di-ripio di -zipui  di-reptum: „di-ripere  -. a -pradă ” €- ripio . Te -ripni e-reptum e-ripere 4 scite iute prae- ripio prae: ripui prae-reptum 

"ro. ripio pro- riput pro-replum 
Pur-ripio sur-ripui sur-reptum - 

„De 

e). Fără Supin :. 
Înămo * trem- ai — 
Stripo  strep-ui [strepitus subst, 
Sterto - stert-ui — 
ex-cello (exc-cellui) —: 

ante-cello (antă-cellui) 
prae- cello (prae- cellui) 

Pro-ripere - a 

Prae-ripere. a apucă înainţe 
târi afară 

sur-ripere a îndosi asemine și depso, "lezxo, pinzo (Ş 159). 

tremere a tremură 
] stropere a face sgomot - 

stertere a horăi 
excellere a se deosebi 
ante-cellere a întrece 
prae-cellere ÎN 

.
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COM pesco compesc-ui — compescire a ţinea îu frâu CON-Cino con-cin-ui — concinere- a căntă împreună „.0c-cino  oe-cînui — ge-cinera a cânta reu prae:cino prae-cinui — Prae-cinere a resuuă 
re-cino  re-cinui —  re-cinere a cânta adese. 

„8 Verbe de conjugarea a IV-a, care în trecut și - Supin merg după covjugarea a II-a: - 
„ăpărio  aper-ui  aper-tum aperire a descoperi „părio  oper-ui  oper-tum Ooper-ire a acoperi 
sdlio sal-ui (sali) sal-tum salire a sări 

as-silio as-silui (ii) as-sultum ac-nilire a sărl asupra... dâ-silio de-silui (ii) de-sultum de silire a sări de' pe... dis-silio dis-silui (li) dis sultum dis-silira a dispârți siluie - ez-silio . ex-ailui (.liî) — „ex silire a sâri afară în-silio in-silui (-lii) — în-silire "3 sări în nuntru pro-silio pro-silui (li) — pro silire a sări inainte ră-silio re-ailui (li — „___resilire a sări înupoi tran-silio tran-silui (li) — tran-silire a sări peste, 

Numai în supin: | 
săpelio sepeli-vi  sepul-tum  sepelire a îngropă. 

Verbe de conjugarea a IIl-a, care în trecut și su- 
pin merg după conjngarea a IV-a: 

Deto - neli-ui  peti-tum petcre . a cere 
„rădo - rudi-ri rudi-tum  rudere a shirră 
căpio . cupi-ei cupi-tum  cupere a dori 
săpio Săpi-vi, — sSapere a avea pust 

(Sap-ui)  — 
Quacro quaesi-zi qunesi-tum guaerere a căuta 
(qaaes0) - 

con-quiro ş. a. con-quisi-vi con-quisi-tun con-quirere a adună, 
areesso (accerso) arcessi-vi arcessi-tum arcessere a ehemă. 

" Astfel sunt şi: 

lăcesso  lacessi-vi lacessi-tum  lacessere a hârțui 
căpesso ' capessi-vi capessi-tum. capessere a apucă 

| 9. Următorul verb are done forme, una de con- 
jugarea a II-a și ceelaltă de a IV-a: 
cio, obicinuit cieo ci-zi câ-tum, că-tum cire | a mişeă 

mai obicinuit cizre | a chiemă
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In compunere, partieipele trecute ale acestui verb, “când însamnă a chiemă, au pe î lung (eonjug. a IV-a): ez-cilus, ac-citus (ehiemat) ; din potrivă, când. însamuă: “a mișcă, au pe i scurt: ez-citus, în-cătus, con-citus, per-citus (mişeat), - 

-B 

Schimbarea de conjugare in urmarea 
reduplicării 

$ 163. 1. Verbul do dz-di da-tum dăre a di. 
Ă Nota 1. Pretutindene în acest verb % e seurt afară de da . (imperativ) şi dăs (î 2-a pers. sing, pres, îndie.) - i 

Tot asttel se conjugă compusele cu orbe de dous silabe : - i : a 
circum-do circum-dădi circum-dătum circum-dăre a înenojură sătis-do — ratis-dădi antic-datuim  satis-dare a dă ehizăşie pessum-do Pessum-dedi peastan. datum pessum-dare a perde, a dobori tenum-do venum-dedi ventm-datum tenum-dare 1 vinde. - 

Ins6 compusele cu vorbe de o silabă merg în totul după conjugarea a l-a : 
al-do  ab-didi  ab-ditun ab dire a pune'la o parte, , - , 

ă ascunde ad-do . ad-di-di ad-dituni ad-d?re a adună „con-do  -con didi . con-ditum con d:re a elădi, a întomeiă dâ-do de-dlicdi de dim de-dtre a dă, a îumnână e-do . e-dili e-ditum e-dere a da la lumină în-do in- dili în-ditum in-dere a puna în... perido  per-didi per-ditum  per-dere a perde . pro-do ' pro-didi 'pro-ditum, pro-dere a tradă, â vinda red-do  red-didi red ditum  med-dere a înapoi - tri-do  tradăli tra-ditum  tra-dere | a Încredință, a tradă tânedo * ven-didi ven-ditum  ven-dere a vinde cre-do cre-didi  cre-ditum cre-dere a crede abs-condo ahs-condi als-conditum abs-condere _u ascunde (abs-condidi) 
Nota 2, Mundo, mandiăre, a încredinţă, merge în totul după conjugarea I-a. 

Verbul sta -stă-ti (Stă-tum) stăre astă,
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'Tot astfel sunt și compusele cu preposiţiuni de 
donă silabe d. e. 

circum-3to . circumistăti :. — circum-stare a încunjură. 

Din potrivă cele ca preposiţiuui de o silaba: 
ad-sto  ad-stiti [ad-statirus] ad-stare a stă lângă 
con-sto con-stiti >; con-atare” a fi alcătuit din... însto  în-stiti. - » în-stare - a amenință ” ob-sto , ob-stiti . RR ob-atare i stă în faţă - , 
per-sto. per-stiti . , per-stare a remânea, statornie re-sto ve-stăţi  [re-staturus 're-stare “a remânea. - 

„ re-stitiurua] ” a prae-sto prae-stiti | prae-slare . a sta în frunte : 
„ di-sto * — distâre a fi:departe 
_ex-sto  ex-stiti _exstare a fi de faţă, 

„ „.In alte compuse se întrebuinţază forma reduplicată : 
'sisto, care, ca simplu, are înțeles transitir : a pune, Înst : 
“în compuse este intranstiv: a se “pune: e 

N 

sislo . (uiti) (Stătum) - sistere. a pune 
con-sisto — constiti /con-stilum]  con-sistere - u fi alcătuit 
dâ-sisto de-stili pp 1. O deaistere n încetă 
ab-sisto ab-stiti „m "ab-siatere a se lasă 
ex-sisto er-atiti » ex-siatere a fi, a ecsistă 
ob-sisto ob-atiti n? olsistere a se împotrivi . - 

" per-aisto —— per-stiti a “per-siatere ra fi statornie 
ră-sisto re-stiti Ie " ze-aistere . . a sta împotriva 
sub-sisto — sub-sisti 5 sub-sistere a sta locului - 
aS-sisto. . .* ad-stiti " as-atatere “a fi faţă 
-in-eisto” în stii 0 in-sistere a stărui” 
circum-aisto circum-steli „circum-sistere a Încuujura. 

0 

- Schimbare de conjugare prin crescerea 

temei presentului 

$ 164. 1. Teme ce cresc la present cu a: 

li-u-0 -vi-şi lei tun linere a unge . 
Si-u-0  Si-vi  *  situm  sinere. . a îngădui 

+ dE-sino de-sivi (desii) de-situm de-sinere: a încetă 

1



-. “parte de la un adjecti 
“ Mese ncoative nominale . (inchoativa, nomiualia). Spre: 

"167 

„2. "Teme ce crese la presant cu se (veqi mai jos $ 166): i A | - 
Da-sc-0  pă-ui  .pas-tum pascere a, pace - 
Cre-sc-o  crâ-vi  cră-tum  crescere a cresce -. guie-sc-o guie-vi quiz-tum Quiescere î îi liniştit, a se odihni Sue-sc-0 .suevi [iue-tus] Sucscere  a- se deprinde as-suesco  as-auevi  as-suetum Q3-3Uescere - » Con-suesco con-suevi con-sueluum consuescere & deprinde NO-Sc-0. no-vi  |no-tus| noscere a cunâsce 
009 nosco cog-novi.: cog-nitum coynoacere » îg-nosco ip nori -. „[ignoturus] ignoscere a eriă (notus cunoscut, şi 2gnotus necunoscut, sunt adjective). 

$.165.. Unele teme în r (-er) schimba conjugarea, „În urmarea. unei metatese ($ 35), având şi crescere la. present : A | | i 
-Sper-n-0 * spră-vi spre-tum spernere a desprețui cer-n-0  (cre-ui: (cre-tum) cernere a vedea . 

de-cerno de-crevi — de-cretum decernere a deosebi, a decretă Ster-u-o  stra-vi . stra-tum sternere a aşterne. 

- Tot astfel'e şi (fir crescere la present): 

tăr-o . .tri-vi . tri-tum. terere: a sdrobi, a strivi, (-terui) o 

Verbele incoative 

$ 166. 'Trebue a deosebi temele incoative presente” cum Sunt pa-sc-0, 20-8c-0, Sue-sc-0 (vedi mai sus $ 164 2, şi $ 149, 4) de verbele ineoative propriu dise. Acest „Se formâza parte de li un alt verb întrebuințat, şi a” „bunei se numesc încoative verbale (inchoativa vepbalia), 
v sau substantiv, şi atunci se nu-. 

a formă verbe încoative se aduoge sc la temele vo. - ealice şi isc la cele. consonantice. Ele însemnâză. în-:
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ceperea ideei cuprinse în tema verbală, în aâj-ctiv sau 
în substantiv, d.-e. obdormisco încep u dormi, consăne- 
sco încep a cârunţi ş. a. Ineoativele verbale au de re- 

"gulă trecutul temei verbului de la care se formeză, 
Puține ins& au şi tot acelaş supin. Dintre incoativele 
nominale, cele msi multe nu au nici trecut nici supin ; 
numai unele diu ele formza însă, prin asemânare cu. 
incoativele verbale, un trecut în ai. 

I. Incoative verbale . 

3).  Urmatârele au numai trecutul ţemei verbului 
de la cure se formeză: | : 

dresco (âreo) arui arescere a se nscă 
con-ticesco (lăceo) con-ticui  conticescere a tăccă 
dE-liteaco (lăteo) de-litui delitescere a ascunde 
ef-fervesco (ferveo) ef ferbui  ef.ferveacere a începe a ferbe 
esc-timesco (tiznev) ex-timui  ex-limescere a se teme 
ex-horresco (horreo) _ ex-horrui  ex-horrescere a se Îngrozi 
con-senesco (seneo) con-sănui  con-senescere a cărunți 
ob-stupesco (stiipeo) — ob-atiipui ob-stupescere a se uimi . 

"con-treniisco (tr&mo)  contremui  con-tremiscere a tremură - 
în-gimisco (Emo) în-gămui  îm-gemiscere ! a geme 
e-sipisco (săpio) re-siput re-sipiscere a-şi veni 6roşi în 

simţire 

b). Următârele au trecutul și supinul temei ver- 
bului de la care se formâza ;. : 

învătărasco (invităro) înveterăvi inveterătum înveterascără a se întări 
: Di cu timpul 

con-vălesco (văleo) con-vălui con-vălitum convaleacără a se însănătoșă 
ec-ardesco (ardeo) ex-arsi  ex-arsum ex ardescere a se aprinde 
co-ălesco  (ălo)  co-iilui  co-alitum . coalescere a cresce 
ră-vivisco (tizo)  re-zizi  re-zictum  7ezivisctre a Îușiă 
con-ciipisco (cilpio) concuză-ti con cuzătuin con-cupisceea dori mult . ob-dormisco(dormio) ob-dormiti ob-dormitum ob-dormiacere a adormi 
scisco (co)  scă-zi-.  sci-tum sciscere "a hotări. 

De la tema dle se tormâza urmatârele incoative : 
ăl-Ole-sco ab-ile-ri  — ab-olescere a se desființă 
dd-ăle-sco ad-oli-vi ad-ultum adoloscere „a €resce mare 
ex-ăle-aco -ex:ol-evi  ex-olâtum exolescere a eşi din obiceia 
oba-ăle-sco obs-ole-ri obs-olâtum obsolescere a să îuvechi;
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II Incoative nominale 

- Cu trecutul -ui : 
per-crebre-aco(crăber> per-crebr-ui şi — 

per-creb-ui ob-diire-sco (durus) od dur-ui vine-sco (o nus) e-van-ui - 7 Ebauesceve a sa face nevădut în-nG!e-sco (notus)  în-notui —— înnotescere a fi 'cunoseut miituresco (mătărus) maturui .  — maturescere a se cooe ob-mmiîite-sco (nâttus) ob-mut-ui — ob mutescere a amuți, 

percrebrescere a se îndesi 

— obdurescere a se învârtoşă 

Notă. Fără trecut şi Ssupin, q; e,“ 

re-pucrasco vepucraicere a so face car copil (pucr) 24 gravesco îngyarescere a e face greu, a crerce (grăcis) tespes ascit Fesperascere a înscra ş. a. (cesper). - 

SCHIMBARE DE GEN 

Verbe semi-deponente | 

-$ 167, Se nu mese: semi-deponente (semi deponen- tia) verbele care Ja trecut schimba genul, prin urmare ele au parte din timpuri active, ear parte pasive. Ver- bele semi-deponente sunţ urmâtorele : 

audeo  ausus sum dudere. “a îndeâsni' Jaudeo gărisus sum Jaudâre a se veseli săleo  sătitus sum solare a st obicinui Țido  fisus sum „fidăre - a se încrede con-jido  confisus sum! confidere n difjido dif fisus sum dif fidere a uu se încrede. 
Din potriva: răvertor veverti reverti a se întâr.e (rar reversus sum ; partie. obicinuit reversus) mtror (măreo) mărui mărari a dobândi, a meriti. Şi meritus Sum, merere, . 

Notă. Genul activ de la acest de pe urma se întrebuinţază mai ales cu acus. d, e. merui praemia, alipendia; ear mereor, me- ritua sum, mai cu samă cu abl, precedat de preposițiunea de: me- ritus sum (mereor) de aliquo. . -- 
—
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VERBE NEREGULATE. 

(Verba anomala). 

Ă 

$ 168. Neregulate în formarea temelor temporale 
“sunt; i aa 

1. Cele done veibe de conjugarea a III-a cu teme 
labiale : 

clăpo şi lambo (vedi $ 154, abateri). 

2. . Cele șese verbe de conjugarea alIl-a cu teme 
guturale, care au la trecut si, de şi tema are o vocală: 
scurtă ($ 155, abatevi, 1): - 

răgo tego  căguo- şi, compusele din 
-ligo  -licio --speio. (lăgo, lăcio, spăcio). 

Cu tâte aceste de la lego, numai dilizo, întelligo şi 
negligo, au la trecut si. 

Afară de aceste temele în Ji: trăho şi r&ho ($ 156), 
şi cele crescute la present cu t ($ 155, 2, €). Bi 

3. Cele doue verbe de conjugarea a Ill-a cu teme 
dentale, care în trecut au si, de şi au la temă c vocală 
scurtă : 

“divido şi quătio (157, vbateri, 1). | 

$. Cele patru verbe de conjugarea a II-a, cu teme 
dentale. care în trecut nu i, de și temi are o vocală 
lungă : . ” 

ciido sido  strido_ verto ($ 157. abat. 2). 

5, Consonantele 7 şi b se usimileza la irecutele în 
„Să și supinele în sum ale verbelor: 

Prămo  pres-si pres-sum premere a apasă 
op-primo op-pressi op-pressum op-primere Şa. . 

jubeo — jus-si.: jus-sum jubere a poronei * 

Notă. Jubeo din ju-(i)beo =jus-hădeo. +
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6. Urmatârele verbe au deosebite particularităţi ; 

dibo bibi (Dibitum) _ dibere: a bea Săro sei - să-tum serere a semană Pâno  posui Positum pontre a pune măneo  man-si Mansum mantre a remânea măr0 messui „ PESSUn O metere a săceră mâlior  mensus sum metiri - a mesură rtor rălus sum vări 4 socoti mărior norluus sum mări a muri, 
7.  Următrele au. deosebite teme: 

făro io 05 gali "lătum ferre a purtă 
8 Urmâtârele : dico dico făcio făro fac la imperativ | dic duc. făc făp (red! și $ 147, 5). 

B 

$ 169. Neregulate, în conjugarea timpurilor for. mate de la tema presentului, sunt: : 

1. Orior, ortus sum. Sviri a se nasce 

Îndicat, 

- Praes. 

S. &rior PP. orimur. Celelalte timpuri, formate de la orăris Orimini tema presentului, merg după Oritur  oriuntur conjugarea a IV-a: cu tâte a- ceste imperteetul conjnnetivului face:ărirey și Orărer ge- rundivul Oriundus ; de ase-mine Şi compusel+; numai adăriri a atacă, merge în. totul după conjugarea a IV-a. 

2. re a merge. Tema i 

-- In acest verb vocala i se schimba în e înainte de a, o,u.
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Indicat. Conjunct, Indicat, Conjunel. 

Praesens. Perfectum 

S. eo merg eam să merg | G. zi (comp. î-rrim. 
„38 cas îi, d. e, ez-ii) 

[i eat i-visti  i-căris 
P. ăimus Camus - devit 3 verit 

ibis calis P. î-vYmus  î-verimus 
cunt cant . "î-vistis  i-vărătis 

Imperfectum -zerunt  î-cărint 
_ _ (kărunt $ 147, (în compuse: S. î-bam mer- î-rem aş mer-l Nota 1) ez-ierim ş. c.l. 
3 geam Se am mers să fi mers i-bas î-res i-bat i-ret Plusguamperfectum 

P. î-bămuş  s-râmus S. î-văran ş.e,l. î-vissezn ş.e.. 
î-batis — t-retis (în comp, ex- (în comp. ez= 
s-bant î-vent . - ieram) merse- îssem aş fi 

p i sem mers uturum 
Faturum exactum 

S, î-da Yoiu merge S. î-cero ş. e. ]. voiu fi mers î-bis în e ; în comp. ez-iero i-bit ( b ) 
P. i-dimus Imperalivus 
d-dălis Praesens 
s-bunt S. î mergi 

P. î-te mergeţi 

Futurum 

Ş. îcto să mergi 
î-to să mergă 

P. î-tote să mergeţi 
e-unto să mârgâ 

Infinit. Particip. Gerund, 

Praes. Praes, e-undi spre a merge 

î-re a merge 

G, e-untis 
N. t-ens mergând e-undo 

e-undum
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Perfect, Futur, Supin, îvisse (comp. ex- Lturus, -a, un 1,  %tum spre a îsse) a fi mers cel ce va merge - merge 
Futur. 

2, iti de mers . i-turun anu esse 
„â voi a merge 

Notă.  Pasitul de ]a îze se găsesce câte odată la unele compuse d. e. circum-iri a fi încunjurat, și impersonal î-tur se merge (seqi $ 172, 9, Nota 3)... Compuse din eo sant şi zen-eo mă vend, sunt rândut, și per-eo pier, eare servese de pasive verbelor zendo vend, şi perdo pierd, de la care numai venditus, tendendus 
"şi perditus din pasir sunt întrebuințate, Compusul am/-ig Îneunjur, merge în totul dupa conjug, a IV-a. | Ca îre so conjugă ȘI guire a putea, şi neguire a nu putea, Formele de la cel întai sunt rari, afară de dueo, qucunt, întrebu- | ințate mai ales în frase negative, - 

3. Ferre a duce, a purtă . 

Acest verb lepăaă vocalele ausiliare & şi y, (scurte) înaiute de r, s Și £ (afară de viitorul I, a 3-a persână sing. fără. 
: 

“Activ 

Indicat. Conjunet, Indicat, Conjunct. 
Praes. | Perfect. S. făr-o due fir-a-m să due TXli[tEtăli] şe.l tătlărim suc. Jer-s Fer-a-s . Plusquamperfectum fer-t ““for-a-t 

tultram ş.e.]. tulissem e] 
P. fer-l-mus fer-ă-mus 

5 Jer-tis  fer-a-tis __* Putur. exact, fer-u-ut fer-a-nt tulzro ş. e. |. 
Imperfectam | Împerativus 

S. făr-c-bam' fer-rem „. Praesens Șe 6. |. - fer-res Ș, €.1.] S. fer au | duceam aş duce . „ Ferote dueeți



    

Patar. - Futur. 

S. f&r-a-m voiu duce S. fer-to să duci, 
fer-ă-s | fer-to să ducă 
fer-ă-t P. -fer-tote sa duceţi 

P. fer-&mus . „- fer-u-nto să duca 
fer-ă-tis o 
fer-e-ut Particip. 

| . Praes.- 
Infinit. _ - 

- N. fer-e-ns ducând . 
„ Praes, | G. fer-e-ntis. - 

fer-re a duce. Futar. 

Perfect. laturus,- aan cel ce va duce 

tălisse a fi- dus - Gerund, 
Pe a fer-e-ndi, ş. e. l. spre a duce 

Futur. Suwi 
upin. 

lăturam, -am, = esse 1. Jătum spre a duce 
| a voi a duce * |2. latu de dus 

Pasiv 

Indicat. — Conjunct. Indicai. : : Conjunct. 

Praes, - _ Perfect. | 
| lătus sum latus sim 

S, fer-or sunt fer-a-r să | ş.e.l. ş.e.l. 
„dus fiu dus Plusquamperfect. 

„ fer-ris fer-ă-ris “Jatus lat “fer-tur fer-a-tum- | Iau eram atus pase 
P, fer-i-mur  fer-a-mur | Sel „Sl 

fer-k-mini  fer-a-mini Futur. exact, 
fer-u-ntur _-. fer-a-ntur | lalus_ero Șe e,l 

Imperfect, 

S. fer-â-bar ş. e. |, eram dus fer-rer ş. c. |. aş fi dus.
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Puturum | Imperat, 
"s. fer-a-r voiu fi dus „Praes.- 

feriti, | 5. fer-re fi dus P, fer--mur P. fer-i-mini. A duși 
„= Fer--mini | Futur, -e-ntu A 

Jer | P „|. fer-tor să fii dus = afine, fer-tor să fie dus . ao "| P. feră-minor să fiţi duşi Praes,  Jer-u-utor să fie “duşi. 
„feri af ds. | Particip. 

„Perfect. E Perfect. 
latu esse ş. e. |. a fi fost lătus, -a, -um dus - 

| | us Futur. s. Gerundiv. 
Patur, „| Ferendus, -a. cum ş. el lătum iri a voi a fi dus - trebuind a fi dus. 

" Compuse : 

af-firo  at-tăli . al-lătum „af-fere __ a aduce au-ffro  ads-tăili — al-latum auferre a luă, a ridică con-fărv con-tuli - col-latum con:ferre a adună differo  dis-tăli — di-latum __dififerre a amână, a se deosebi efifiro  ex-tili * &latum ”. ef-ferre a seoale atară of-firo  od-tăli  ob-latum of-ferre a aduce înainte „ Praesftro prae-tăli prae-latum prae-ferre a duce înainte, a preferă Tă-fero”  re-tăli  velatum re-ferre. a raportă. i i în.jero întăi — il-latun în-ferre a duce în. „Buf-făro  (aus-tăli Tar) — suf-ferre a suferi 

(În loc de szstuli se. întrebuințază sus-tinui trec, de la. gus- tineo, ear sus-iuli, sub-laturm slujesc ca tree. şi supin de la tollo). 

4.  Edere a mânecă 

Acest verb pâte lepadă în unele forme vocalele ausiliare i şi &, înainte de s și -£ şi atunci d înainte de s cade, sau se asimilâza (ss), ear d înainte de t se pre-
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face în s. Infinitivul present și conjunctivul imperfect se . 
formâză cu sufixele primitive se şi sem (v. $ 118, Notă).- 
Formele derivate de la trecutul îd-i și de la supinul 
&sum sunt regulate. - 

Indicat, Conjunct. Imperativ. 

Praes. " Praes. 

S. &do mânâne &-d-a-m Ș. ăd-e s. îs mânânea 
ed-i-s 8, îs ed-a-s „4 P. ed-i-te s. este mâneaţi 
ed-i-t s. est ed-a-t 

P. &d-t-mus Şel, Patur. AR 
să mânâne | S. &d-i-to s. esto să mânânei 

ed-i-tis s. (despre ed-i-to s. esto să mânânre 
estis &d-im, - ed-ă-tote s. estote să mân- 
ăd-u-nt v. $ :148,3) „o cați 

| ed-u-nto să mânânce 

Imperfect. 

S. &d-e-dam mâncam  ăd-ă-rem s. esse (ed-sen:) 
ed-e-las > ed-&res s. esses (ed-ses) 
ş, e. 1. Ş. €. |. aş mânecă, 

Infiniliv. 

ăd-ăre s. esse (din ed-se) a. mânecă, 

„5, Fitri a se face, u deveni 

Acest verb se conjugă, în present, imperfect. și vii- 
tor, după conjugarea a IV-a; cu tâte:aceste el primesce: 
la conjunet, imperfect și la infinitiv o vocală ausiliara 
fi-ărem aş de deveni, fi-i-ri,a se face, a deveni. In aceste - 
forme i se seurteza, ear în celelalte remâna lung chiar | 
şi înaintea unei vocale. Infinitivul are sufixul șî. Ver- 
bul ieri slujesce ea pusiv verbului facere, în timpurile 
bul fieri slujesce ca pasiv verbului facăre, în timpurile 
formate de la present ; celelalte timpuri se formeză re- 
gulat de la facere.
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| Activ 
 Indicativ, Conjunctiv. Îndicativ.  Conjunetiv, : 

Pracs. . Perfect. 
„făcio fac faciam să fac Jeci am făcut Feotrim “să fi 

 Imperfect. Plasquamperfest. 
Jacicbam — făcărem fecăram feci-ssem fitceam aș faes fâcusem îș fi făcut Futur. N 
faciam voiu face: 
facies ş. e. |. 

Imperativ. 
po 

făc fn 
. făc-ile faceţi 

ş. el 

In finitiv. 

“Praes. facere a face 
Periect. făcisse a fi făcut 
Futur. facturum esse a voi 

  
  

_- Putur. exact. 
făcăro voiu fi făcut 

Particip. 
Praes. făciens făcând * . 
Fatur. fucturus cel ce are 

a face 
Gerund. 

faciendi apre a face 
faciendo 
faciendum . 

Supin. 
]. făc-tum spre a face 

„a face | 2. fac-tu de facut 

Pasivy: 
Indicativ.  Conjunctiv, Indicativ, Conjuncti», 

S. fro%) fian factum Sum  faclus sim fis fiăs am devenit  uş fi deveniţ fit fiat Plusquamperfect. 
P. (fim) | fiamus "facius eram  factus essen (ie) futi devenisem aş fi devenit 

Sunt făcut. să devin: „ Putur. exact, devin " - 

  

*) Tema fi, v. $ 119, ora, 

Jactus ero voiu fi devenit -
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Imperfect. -- : - Inf înitiv. 

fiz-bam ş, e. |. fi-ă-rem ș c.1.| Pracs. fări a deveni 
deveneam aş deveni | Perf. factumessea fi devenit 

Futur. e înlocuit cu făta- 
Futur. - rum esse 8. cu fără. 

fiam, fiâs ş. e. |. voiu deveni „. Particip, 
Perf. factus, “a, um facut Împerativ, * Putur. s. Gerundiv. faci- 

Praes. fi fate. endus,-a „um trebuind 
fite faceţi-ve - a fi făcut, 

Notă. Compusele cu preposiţiuni ale verbului facio schimbă vocala temei ă în %, și formeză pasivul în mod regulat, d. e. per-fieio isprâvese, pasiv: păr.ficior, înter-ficio omor, pasiv : 'în- ” ter-ficior ş. ă. Din potriră cumpusele cu alte cuvinte păstreză pe „a și au pasivul fio, d. e. pără-făcio deschid, pasiv: pate-fio, călă- facio încâldese, pusiv: câl2-fio 3. a. Se gfisese e asemine mai multe forme de la conjtări, în loc de conjici, (pasivul de la conficio de- „săvârşese), unele de Ja deferi a fi lipsă, și la poeţi înfit începa „(a vorbi), eompus din în şi fie. In limba veche se găsesce şi de- poneatul fior, de unde infinitivul fieri. 
Pi 

6. Velle 'a-voi, nolle a nu voi, malle a roi mai bine 
- n Ta a 

Indicativus 

Praesens 

--5, zălo voese  ndlo nu voesce. mălo voese mai bine 
038. 0 tis. măvis. 

„cult non tult -  mavult „ 
P. zolămus năliimus . malămus 

„zultis non vultis mavultis. .. - 
 zolunt - nolunt malunt. —. 

Imperfectum 
vol-&.bam voeam ndl-&bam nu voeam mâl-ă bam voeam 
Şc. ș. e |. mai bine, ș. c.l. 

. “ Futurum 

- călam voiu vei (nolam) nu voiu (mălai) voiu voi mai 
voi . bine. 

tăles ș, e. |. - nodes ş.e. |. O Omălesş.e.].
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- : | Penrfectum 

călui şi e. |. am vrut nolui ş. e. l, n'am malui ş, e. ].am 
vrut vrut mai bine 

 Piasăaampertesbua 
toluăram voisem  nălutram nu voi- mălutram voisem Şc. şel. sem ș. €. î. mai bine. 

“ Faturum exacta 

vălutro + voiu Î vrut noluăro nu voin fi mălutro soiu fi vrat 
vrut mai bine. 

Conjunetieus | 

Praesens 
S. răâim să VOesc 10) să nu voesce mălim Să voesce zălis _ n0lis i malis mii bine et „nolit A mat P. velimus „ROlâmtis e smalimus: „vălilis -. - nolitis - malitis 

tălint nolint - - ::OOmalint 
| Imperfectum : 

S: vellem aş voi nollem n'aş voi - mallen aş voi mai Ș. 0.1. Ş. e. [..- ş. 6. |... bire: 

| „Perfecta 
". văhterim să fi vrut nolu&im SA nu fi mălerim să îs vrut ș. cl. şe.l. vrut ş, e. |. mai bine 

Plusquamperfectum 
Yoluissen aş fi vrut năluissem n aş fi mălulssem 4 aș fi vrut Şel ş.e.]. vrut ș. e. 1. mai bine 

| Ă Tuperativus | 
4 

. 

Praesens : 
: „8. noi nn vroi | | lipsesce: „P. molite nu voiţi „ - lipsesee 

Pai „a | -. >
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Puturum 

P. ndlito să nu vrei 
nolito sâ'nu vrea 

S. nolităte să nu vreți 
nolunto să nu voescă 

Injinitivus 

Praesens. 

vele a voi — nolle a nu voi. - mallea voi mai bine 

Perfectum 

văluisse a fi voit  năluisse a nu fi vrut măluisse a fi 
vrut mai bine 

._. . S 

Participium 

Praeseus 

zălen s voind nolens nevoind lipsesce 

Notă. Tema lui vele este văl, slabită în 3? în vel-im, în vel-ee 
cele, prin asimilare; la a doua pers. indie, pres. sing, zăl-iszvil-s, 
şi prin compensare 23; în limba veche colt, roltis sunt diu vălit, 
volitis prin sincopă, şi tult, zultis, prin slăbire; în vol-ă-mus, ă 
e vocală uusiliară; (despre zelim v. $ 128. Nota 3). Nolo este 
din nă(eJălo, precum mi.lo e din mă(vJălo ($ 20); în limba veche 
este încă şi mZvis, nevolt ş a. în 196 de nontis, nou vult ş. a. 
Ins6_ nolle vine din nofee)le, prin sincopă, precum nolim din 
no(v?)lim, şi malle din mă(eelle, malim din mă(ve)im. In mă.lo, 
ma este (după Ş 22)—măg din măge, magis preseurtat (ia limba 
reche mărilim, mavellem). [sa imperativ tema eonsonautica n9I 
urmezi conjugarea temelor în i, afară de nol-unto. 

O 

Verbe defective 

$ 170. Sub numele de verbe defective (verba defee- 
tiva) se înţeleg verbele de la care numai unele forme 
sunt întrebuințate, ear celelalte lipsese sau nu se găsese 
în autori. Defective sunt urmâtârele verbe :
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1. Inquam die 

Indicativ. 

Praes. deplin : S. inquaru, înquis, îngquit, n P. înquinus, înguitis, inguiunt Imperf. numai:  inguiebat (şi înguibat).: Putur. -_ nquies,. înguiet, 
Perfect. , înguisti, inquit, 

„2. Ajo die, încredințez 

dica, i 
Praes.  îjo, dis, dit, Ajunt. 
Imperf.. ajebam, ajebas Ş. a. md, 

Conjuncliv,. | 

| Praes. ajas, ajat, ajant: 

Particip. | 

Praes.. ajens, ajentis, 

Notă, dit se întrobuințază şi ca treeui: a dis. Rădăcina pentru tema verbală înqu- şi pentru aj- este acesași, adecă ăg (a dice), care se află curată în ad-ag-ium ; din ag-to (după Ş 22) a Ieşit ajo; din nă- (4) go s'a făcut ego tăgăduese (qie nu). Tema " a7 cumpusă cu în dă în-(â)g-ioc=ingu-io, ” 

3. Fari a vorbi 

Acest verb, ea şi compusele lui :af-fări, e-Jări, pro- - Jari, este întrebnințat mai mult în poesie. Formele ce „Se gâsese sunt urmaătârele: 

Indicativ. - : ” 1 

" Praes. - zâriş, fătur, fantur 
Putur. Țăbor, Fâbitur. 

„Împerativ. - fără vorbesee.
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Particip. _ 
- Ppaes.” fantem (compară în-faus, copil mie). 

Perfect. fătus. . 
Gerund. fandi, fando. . 

Pandus ca. și nefandus şi infandus (ce nu se pâte 
spune, grozav) este pasiv. 

„Notă, Pâri (de la for) vine din tema fa, (grecesee şa în . Yerbul ga-ut die). - o 

1 

Formele ce se găsese sunt : 

4. Ovare'a ţinea ovaţiune (triumf mic), a se bucură, - 

„Indicativ. Praes, vas 6vat, SE 
- Înfin. Praes. Brăre, „Particip, Praes.  drans 
a i Perfect. dvătus 

Gerund. ăvandi.  .  :- Fatur. răturus. 

- 5. “Quaeso (=—guaero) rog 

1 
Intrebuinţate în prosă sunt numai: guaeso TOg şi quae= 

Săimus rugăm. 
„= 6. „Ave, salve, văle 

„ Forme întrebuințate sunt: 

Înnperaliv.  ăză (hăve) fii sânatos civate 
sale 33-  Saluete 
tăle remâi sănătos valete. 

In finiliv, dtere i 
- „salrre 

valere” 

„Se dice, cu înteles de imperativ, şi salvchis, valâbis. 
Aceste .verbe se întrebuințază numai ca formule de sa- 
lutare, - , 

Notă. Imperativo defeetive sunt și urmâtârele : 
cedo (din cădito, prin sincopâ) dă, şi | 
cetie (din călite, earg de 'asemine se: Săsesce) dați 
dgă, ăgite haide! (agidum, ăgăsis=age. si via), 
ăpăgă în laturi! .
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„7. Coepi, mămini, di | - 

Aceste trei verbe au numai timpurile formate de la tema trecutului. 

- Îndicativ, | Conjunetiv.. | 
Perfect. Coepi, coepisti ş. e. |. coeperim ş. e... să fi în- am Început , ” ceput * Plasquamp. coeperam ș. e. ], "coepissem ș. e, l.aş fi în- . ” Începusem. _ _cepuţ.. Futur. exact. cocpero ş. e, l._ Infiniti, ” voiu fi început. Perfect. coepisse a fi început 

Futur. coepturum esse a voi 
a Începe, 

- NE Particivium 

* Futur. coeptiirus cel ce 'are a începe. 
„ Nota 1: Pe lângă coepi . este şi coeptus, -a, -um, care se întrebuințaza în legătură cu ua infinitiv: pasiv mai ales, d. e.-2ă: * pides jaci coepti sunt au început a se aruncă petre (sedi Sintaza, $ 148, A, 1. No), - | . 

- Indicativ, 

Perfect. mămini ş. e, |. îmi adue aminte (cu înţeles de | | a - : present), Plasquamp. meminăran $. €. |, îmi aduceam aminte (eu 
a înțeles de imperf.) Futur, exact. meniniro Ș. €. Î. îmi voiu aduce aminte 

(eu înțeles pe viit, 1), 

E Conjuncliv, : 
“Perfect. măminărin. Ş. e. Î. să-mi adue amiute ă Plusquamp. măninissen Ș. 6. | mi-aș aduce aminte 

o Infinitiv, 
Perfect. măminisse a-şi aduce amiate 

.



184, 

Imperativ. 

S. mă&nento udu-ţi aminte : 
_P. mămentote nduceţi-vă aminte (n'are alte persne), 

Îndicativ, 

Perfect. da; ş. e. |, urese (eu înțeles de present): 
Plusguanip. 5dâram ș. e. |. uriam (eu înţeles de imperf.) 
Futur. exact, 5dăro ş. e. |. voiu uri (eu înțeles de viit, I). 

Conjunctiv. 

Perfect. ddărim ş. c. 1. sa urese 
Plusquamp. 5dissen ș. e. |. aş uri 

Infinitiv. 

Perfect. odisse a uri 
Putur. Osărum -esse a voi a uri 

- Particip. 

Futur. osărus cel ce are a uri, 

Nota 2. "Pe lângă ozi la trecut mai este şi Dsus sum (dezpre osus şi în compuse: ezâsus, părosus, vedi $ 145, 3). 

Nota 3. Trecute, cu înțeles de present, suut şi: nori, 
movisse cunose, seiu (de la nosco), şi consueri, consueriese obici- 
nuese (de la consuesco), . . 

. Notu 4. Trecutul coepi vine de la coepio, coepăre, între- buinţat înainte de epoca clasică, şi care sina din co-ipio de la ră- dicina ap, de unde s'a format ap-iscor, ad-ip-iscor, Odi e trecutul "do Ja un vechiu present odio (od, Osum), ore; Osus sum este de- poneut. Aimini e trecutul reduplicat, în loe de me-men-i, de la tema men, (deosebită de me- în mâ-mor) de la care s'a, format im- 
perativul prin lepădarea lui î.. 

Nota 5. Dofeetive, în înțeles mai întins, sunt şi alte verbe, pentru că nu au unele forme (ce! puţin în epoca clasică), sau le au -Tar, Când aceste forme sunt neaparate, ele: se înlocuese cu altele de acelaş înțeles. “Astfel d. e. vendo şi perdo ($ 169, 2, Nora) „man pasir; făcio.are la pasiv “fio; coepi slujesce de trecut lui încipio ; în loc de ati se întrebuințază nai bine statui ; în love de. excellui, mai bine praestiti, Eminui, excellens ezatiti; în loc de
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sustentus, mâi bine sustentatua sum : în “loc de tuitus mai bine tutătus sum ; fructus==usua sum; ca supin a lui căno slujesce cantatum ; în loc de parsum est mai bine temperatum est; în loc de învisum est mai bine obtrectatum est ş. a. 

D 

Verbe impersonale 

$ 171. Unele verbe se întrebuințază numai la a 3-a pers6n4 singular şi la modul infinitiv, fără a se raportă la un subiect hotarât. Pentru aceasta ele se numese verbe impersonale (verba impersonalia), spre deosebire de acele ce se: întrebuințază la tâte pers6nele, și care fiind în totdeauna în legătură cu un subiect hotărât, fie nume de persână, fie nume de lucru, se numesc perso- nale (verba personalia). ae 
-$ 172. Verbele impersonale sunt de doue-felury: 

IL. Împersonale proprii, adeca acele care din firea lor sunt impersonale, şi care prin urmare se gasese numai la a 3-a pers. sing. Ele arata; i 
a)  Deosebitele schimbări ale timpului : lănat tună, tă- nui, fulgirat fulgeră şi Julminat, fulminarit ; grandi. . nat cade petraă, pluit plouă, ningit ninge, ninzit, illucescit lumineză, illau.cit, vespărascit inserăză, vesperazit. . 

Nota 1. Se dice însă şi Jupiler tonat, fulgurat, dies illucescit, dies sau coelum vesperascit, şi atunci aceste verbe suut întrebuințate ca personale, - 

b) Starea sufletului: Piget, piguit “și pigitum est, digere n avea părere de reu, pudet, puduii şi puditum est, pudere a avea ruşine, poenitet, Poenituit, poenitere a se căi, faedet toeduit (şi taesum est, de unde mai o- -bicinnit  pertaesum est,-de la pertaedet), taedere u-i fi - urit, a i se uri, misăret, miseruil şi miiseribum (miser- tam) est, misertre a aveă mila. 

€)  Disposițiune. sau trebuință: oportet, oportuit, o- Poriere a se cuveni, n se cădea, decet, decuit, decâre 
1
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a se cureni, licăt, Zicuit şi licitum est, licăre a fi învoit, 
Ibet, libuit şi libitum est, libere a-i plăcea, liquet (liquit 
şi licuit), liquzre n fi vederat,. 

Nota 2. Oportet însamnă propriu se ţine ca parte de,.de 
la rădăcina par sau por (din par-tis de + „pars, din por-tio, gre-" 
cesce og din af-zew-rat) cu care este asemine oportet—o(b)-port- 
et: o în Joe de ob, precum ă-părio în loe de od-perio, | 

2. Împersonale improprii, adeeâ acele care din firea 
lor sunt. personale, dar care întrun înțeles anume -ho- : 
tărât primesc forma impersonala. Ast-fel sunt : est (fuit) 
se întâmplă, fit (factum est) se face, se întâmplă, ac- 
cădit, erenit, contingit (tree. accilit, evânit, contygit) se 
întâmpla, accedit, accessit se aduuge, condicil şi ezxpădit 
(conduzit, expedivit) este folositor, convenit se cade, con- 
stat este dovedit, praestat este mai bine, restat remâne, 
jiivat, plăcet îmi place, râfert şi interest este de inte- 
res ş. i, | 

“Nota 8, Laimpersonalele improprii se numeri şi formele 
pasive ale tuturor verbelor indirect transitive, precum : îfăr se mer- 
ge, ventum est s'a venit, de la intransitivele îre, venire; tibi ob- 
temperatur—ţi se” dă “ascultare, de la transitivul indirect obtem- 
perare. Un astfel de imyersonal pasiv se formeză în tâte timpu- 
rile chiar şi Ja infinitiv pres. trecut şi viitor, nu însă la participe 

. nici la imyerativ. Acest de pe urmă. mod se esprimă, ca la tâte 
celelalte verbe impersonale, prin conjunctivul present. Astfel pug- 
mătur, pugnăbitur, se luptă, se facă luptă, pugnabitur pugnarE- 
tur, pugnatum est, pugnetur să se facă -luptă, pugnări (d. e, 
pugnari negquit), pugnătum. esse; puguatum iri. 

C. PARTICULELE 

CAP. XI 'ADVERBELE. PREPOSIȚIUNILE.: CONJUNCŢI- 
UNILE. INTERJEOȚIUNILE 

I. Adverbele 

$ 173. Adverbele (adverbia) sunt, dapă întocmirea 
lor, forme nominăle, cu sufixe vasuale, care adese se
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„găsesc trunchiate, sau pieate cu totul (sedi $ 178, f.). 
-- Ele însemnâză deosebite raporturi, mai ales de loc 
(la întrebările unde? Ge unde? încotro 2), de mod (la 
întrebarea cum ?) şi de timp (la întrebarea când ?). Tema 
adverbială: este prin urmare totdeauna sau :cea „a unai 
nume (adecă substantiv, adjectiv, chiar şi particip), sau 
a unui pronume. Trebne.dar să deosebim două clase de - 
adverbe : 

1... Adeerbe nominale și 
2. „Adeerbe pronominale. 

Cele dintâi sunt earâşi de doue feluri: 

a). Adrerbe adjectivice şi 
b).  Adeerbe substantivice. | 

- De aceste de pe urmă s€ ţin și aşa numitele adverbe. 
verbale, care numai în aparenţă sunt formate de la ver- 
be, în realitate însă deriva din substantive verbale, 

I. ADVEBBE NOMINALE - 

a). Adverbe adjectivice. 

„$ 174. Adjectivele cu tema în o (de trei terminări, „$ SI) formâza adverbe schimbâna ocala finala a terei 
în £ d. e. longus (tema logo), face ca adverb long, * 2niser (tema, misero), ady, saisere, pulcher (tema Dulchro), - . 
adv. pulchră,. aeger bolnav, (tema aegro), ad». aegră 
(cu greu). E . A 

Adjectivele cu tema în i (de dous terminări, $ 86). 
formeză adverbe, adaogând In temă sufixul -fer d. e. 
brezi-s, adv. Dreti-ter, turpi-s, adv. turpY-ler. - 

In sfârşit adjectivele cu. tema coasonantică (de o sin- gură . terminare, $ 83) formeza. aâverbe adăogend la temă sufixul -i-ter d. e. par, adr. păr-t-ter, mmenior adv. 
memor-i-ter (pe de rost), felix (tema felic) adr. relic- 

„ter, simplez (tema simplic), adr. simplic-t-ter. Dacă 

13



îas0 tema „adjectivului se sfârșesce cu î, se e Iopăda a- 
_cestă literă, și apoi. se adaoge numai sufixul -ter d, e. 
elegans (tema elegant), „adr, “ elegar- ter, săpiens” (tema, . 
sapient),, adv. săpien-ter, sollers. (tema sollert) adv: 

„ soller-ter. (eu hărnicie). : a 

Notă. De la aceste regule se abat: - 

bănus * ca “adverb denă (în loc de Zăng) bine , 
Mălus cp op OMĂlE n sn i MălE, cu e lung) eu - 
auduz o andac-ter cu îndrăsnslă 

difficilis », difpicul- -ter (rar dijjieiliter, după epoca 
clasică dijficiie, vedi mai jos Ş 15, Acta); mai obicinuit însă se ." 
întrebaințază non facile, viz, aegre în loe de 'difficulter  - 

„vălidua tare, ca adverb valde (formă . sincopată, întrebuin- 
! tată mai des de cât valide), 

„frmus tare, ca adverb firmă (eu tărie) şi Jermă (cam)... 

astfel : 

ji durua „dure “şi duri-ter 
firmus "firme _- 0, firmieter 
largus „large. -  largiter 
humăi nus humane m human- ăter. 

1 

| “Adjeotirai “indeclinabil năquami. 6 9, 2), tace ca. adverb . 
- năgur-i ter. o 

$ 175. Mai multe adjective în -us şi =er, întrebu- 
“ințază ca adverbe ablativul singular neutru. Astfel : 

"continuă îndată - -  năcessariă neapărat 
crebră . .adese . -: - perpetuă necontenit. 
falsă. .  neadevărat merită cu dreptul 
împrovisă făra. veste —— praestă la îndâmână 

„văr. rar. seră târdiu : 
văpentină pe neaşteptate  săbită fâră veste, deodată - 
secretă . în taină serid cu dinadinsul 
sediilă, „eu sirguință lută. „ Sigur 

De la cominădus. îndemânatee, se - face adverb . com- 
_mădo şi 'commăde; - de la: consultus se face consultă cu 

Mai multe adjective în -us “formâză adverbe ' în -e şi în «ter; 

+
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“chibzuinta (și înconsultă „fâra chibzuinta) și consultă ; de lu zerus—veră cu adevărat şi zero, earâ, inge ; de la cerlus—certă şi certă. De aceste se ţin şi adverbele de Dumăr : primă, săcundă, tertiă $. a. ($ 118, 3), precum „Si extremă, postremă=în. cele de pe urmă. 

Notii. De la unele adjective 'se Întrebuințază ca adverb „ &cusativul sing. neutru. Astfel: multum, paulum,  paulileum, summum, col mult (însă aummă fârte d.-€. homo summe disertus - om fârte elocrent), minimum cel mai puţin, câr&um. de altul, tantum, sotum uumai, utmiun prea mult, plerumgue cele mai de multe ori, pătiesimum mai cu deosebire ; de asemine: primum întăi: dată (Ş 113, 3), extremum cea de pe urmă dată. Chiar gi. de la adj. în is: Jacile, dulce, triste, aaepe (de Ia adj. vechiu saepts - ades), şi împiină nepedețsit. : 

Compararea adverbelor . 

- $ 176. Adverbele-adjectiviee pot primi grade de com-! - parare. Ca adverb în comparativ. elujesce neutrul -sin- gular. al comparativului: în -ius,- ear superlativvl adver-. bial se formâză regulat; în -g, Astfel sunt: i 
A Be 5 “ 

„ Positiv Comparativ. “Superlativ 
longe. - —longpiug longissimă | a pulchre pulehrius.  pulcherrime n cită. - o citius " citissime brăciter drăius „brevissinie * dcile OO facilius „ Facillime - Sdepe  -. saepius “ saepissime, | 

Urmatorele sunt neregulate la gradele de compu- „Tare; i a Aa 
bEnă- milius_ optime mălă = păjus Pessime - “[părum puţin] minus _ inime „. [valde forte] măgis. marime. - nului - = Plus ($ 96,2, ora) plărimum. 
- S 177.: Urmatâtele adverbe, de şi nu sunt formate - - din adjective, totuși primesc gradele de comparare :
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diu indelung O diutius .  diutissime : 
niiper de curând  — " năperrime | 

temptri la timp tempărius — 
sătis destul sătius mii bine — 
săcus. altfel Sâcius și setius (nihilo secius cu tâte 

Ia: a aceste) 

[pătis în stare] pătius mai ales polissimum mai cu. 
mai bine deosebire 

$ 178. Urmatorele torme adverbiale sunt "deri- 
- vate tot din teme-adjeetivice: . 

a). Acusatire feminine sivg.: br-făriam. din dous 

părți, tri-fariam din trei părţi, multi-făriam din multe 

părți, cla-m pe ascuns, pălam pe. faţă. Acusat. plur. 

este ălias aiurea, alttel...: - 

-b). Ablative feminine sing.: înă împreună, rectă pe 

“drum drept (îuse recfe drept), deziră la dreptă (însă 
„deztere şi deztre cu iscusinţă), sinistră, la stâoga, înfră 

jos, supră sus, extră afară, întră în lâuntru, cîtră. din- 

câce, ultră din colo, contră din potrivă; de: asemine 
frustră în zadar, juzla lânga. 

c).  Ablative masculine sing. în 9 (eum sunt eo, go 
ş, a. $ 182 Tabela): dlio, utro, neutro, in-tro în lăuntru, 

_ul-tro Qin colo, citro din coce, re-tro înapoi, p0770, 
îmimo (==îm0) chiar, din potriva, oinino (de la adject. 
gmniius) cu totul. | ă 

d). Acusative sing. masculine sau neutre. Pe lângă 
cele numite la $ 175 Notă, mai sunt: pârum (==par- 
dun) puţin, dimum la urma, tersum care se află în: 
introrsum; în lăontru, deorsui JOS, sursum sus, pesstii 
în fund, în jos. deztrorum înspre .drepia, suistrorstn 
înspre stânga ($ 18,b); din potrivă forma rersus (part. 
de la zerto) şi compusele ei prorsus de tot, rasus 
earăşi, arată no nominatir mase. adverbinl.
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6). Un cas cernt de preposiţiune :  denuo din nou (de noro), in-primis mai ales, în-cassun în deşert; cu' preposițiunea pusă pe urmă: Dărum-per în puţin timp, „nâ-per (==nărum-per -de. curând, paulis-per, aliguan- tis-per putin timp, câtra timp, -sem-per totdeauna. 
Sufixul casual a picat în: sImi-ul (în loc de si- mule, precum în limba veche Jacul în loe de făcile) tot-odata,-procul (de la un adj. vechiu “proculus ;. pro- -- : cul e' dar. trunchiat din pro-culu-m :sau pro-cule). de- „parte; non (în loc de nân-um) nv. a A 

-b). Adverbe substantivice 

$ 179. Adverbele substantiviee sunt i. 

„ „1. Ablative san locative: gratis (în loc de gra- „tiis) deg6ba, făris (de la Jorae=fores) afară, „vespăre său vesperi sara, tempări la timp, peregre (locativ vechiu peregri) în ţară străini, heri. (tema hes din hes-ternus) eri, mâne de diminâță (dela adj. vechiu manus=tira= puriu, bun, care se gâsesce încă în îm-manis), hădie (==eu vechiul hod-die) astădi, postridie (==postero die) a doua di, guătidie (==guoto die) în fie-care di, gudtannis în -fiecare an, noctu nâptea, rile (=—ritu) dupa obiceiu, guomodă cum, magnăpăre forte mult, tantopăre atât de mult ($ 21), sponte de bună voe. - - 

2.. Acusative: partim '(acus, vechiu de la partis, | $ 61, Aota 3), în parte, făras “(forae) afară, circum (Circus cerc) împrejur, diu Qiua, mult timp. 

3. Un cas cerut de preposițiune : ob-rian Întru, întimpinare, in-zicem unul după altul, ad-» ddum forte, Quem-ud-măduim preenm, prăpe-diem în curând; ex-tem- plo şi îl-lico.(==in loco) pe dată, -pri-die (prae-die) în diua trecută, înter-diu în timpul Qilei, peren-die (perum - în limba oscă=praeter : praeter diem) poimâne (adecă peste o di), îminus şi com-minus (de ln mănus) de de-
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“parte și de aprâpe, af-fătim [rădăcina fat din făt-isco 
mă" despic] destul (adeca până la obosala), 

$ 180. Cu ajutorul terminării -tus se formeză ad- 
verbe din substântive, precum : - fundi-tis din temelie 
(de la fundiis), stirph-tus di tulpină (de la stirps),'ra- 
dict-tus din' rădăcinat(de la rădiz) s. a.. De asemine' şi 
petii-tus (de la penus sau penun) pânâ în fund. Tot ast. . 
fel se formeză şi 'de la adjective, precum : " divini-tus 
prin puterea dumnedeâsea, antiqur-tus din străvechiu ş. a. 

e). _Adverbe verbale 

Ş 181. De la substantivele vârbale în =tus (==5us, 
“după cum supinul tum==sum, $ 31) se fac în «tim (-sim) 
numerose adverbe : a e 

stă-tim - îndata cur-sim -. în fugă. ... 
rap-tim cu hapca Junc-tim lânga olalta 
punc-tim  împungând' ' cae-sim „tind 
sen-sim: - pe nesimţite  separă-tim de-o parte 
certă-tim pe întrecute  momină-tim in deosebi | 
pas-sin (de la pando)in praeser-tim . mai 'cu sama 

o „ tâte părţile. 
confes-tim Indata (de la con-festus şi acestu de la Jen- 
do ca și in.festus). îs 

Dupa aceeași analogie se formâză astfel de adverbe 
„si de În teme curat nominale d, e, 

centiiriă-tim pe  centurie - tribiitim pe trib, seminție 
„Gicăs-sim (eIces oom, pl.) pe "fur-tim pe furiş 

E "rând Dă 
sal-tem (în loc de sal-tim de la râdac: sal din sal-uus, 

„ sal-us) cel puţin, singăla-tim în parte. 

priă-tim în particular gregă-tim în turmă 
grădă-tim treptat. - paulă-tim puţin câte puţin 
vări-lin pe cap. |
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- Adverbe, formate din împreonări de cuvinte verbale, sunt, d. e. î-licet îndata, zidă-licet vederat, sci-licet: a- nume, adecă (prin căderea sufixului re-din scire), for- - sitan - (fore-sit-an), forsit . (fors-sit), forsan  (fors-an) - pote; dum-tazat nu mai mult, numiai, |! 

2. ADVERBE PRONOMINALE -. 
$ 182: Adverhele de acâsta clasă: sunt formata de la deosebitele teme pronominale şi înfaţişaza parte tote formele casuale obicinuite, precum . acus. mase, şi ferm. 'abl., loeativul, parte numai unele formări casuala particulare “a cărora - sufixe altfel nu se mai găsesc. -. _Pabela urmatâre le arată în șir corelativ : .: Ma



"TABELA ADVERBE- 
  

  

Intvebătore | - Demonstrative 

"unde ? ubi (abinaim)? iti (îbidem), hic, îstic, 
e unde ? . -lillic acolo 

[hi unde sunt eu 
îstic unde eşti tu 
illic unde este el] 

    

de unde? |! unde? de unde? | inde (indidem), inc, 
: 4 îstinc, illinc, de aice, 

de acolo   

  

in cotro? iguo (ecguo, quonum)?ieo acolo 
în cotro?leădem tot acolo   
  

guorsum ? în ce hăc aice, acolo 
parte ?  |illăc- ] 

” „tistiie f A0010 

pe unde? iguă? pe unde? lea pe acolo 
eidem tot pe acâlo 
hac pe aice 
istac 
illac I pe acoio 

  

  

pănă unde? guătenus pănă unde, cătenus până acolo 
cât de departe ? hactenus pănă aici 

  

    când ? . iguando ? când? bun, tun-e atunci 
- “mainec acum 

ljam acum, deja 
'olim odinidra 
antea 
antehăc 
bostea : - 
Lest-hac ! după aceea 

îmter-că |, tre acest 
interni -f DUE Aceste 

i mai înainte                
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Relative | “ Nehotărâte 
  

|aneti undevă 
ăibique pretutindene - 
lătbivis A - -- Îuditbet f ori unde 
utrăbigue de amândouă parțile 
tibi aiurea 
usguan | 
sia j undevă “ 
Nusquam nicâeri 

ubi (ubicumgue) unde, ori 
unde. * 

  

unde de unde alicunde de aiurea undecungue. ori de. unde undigue de pretutinăene - Ea utrimque de ameudous părţile 

  

quo în cotro: ăliquo undeva Quocungue ori în ce parte lălio aiurea 
utro în care parte din doue utrâgue de amândouă părţile A Quoquoversus din t6te părţile 

      
a 2 
  

  

  

qua. pe unde e lingua pe undeva "|quăcungue ori pe unde „iquatis pretutindene, ori pe . | unde 
2 eguaquam nici: de cum 

quatenus pănă. unde aliguatenus pănă la Gre- 
care treptă, punt 

    

cum (guum), quando când laliguando câuâva quandocumgque quondam odiniâră ori când, ori de câte'ori Ungiam vre odata 
- nunguan nici odata 

ROn-nunqua une-ori 

           



Tatrebătâre 

TABELA ADVERBE- 

„Demonstrative 

  

“de când? ez quo? 2 de când ? |deinde (dein)după aceea 

- labhinc de acum, de . 

exinde (ezin) de atunci! 
subinde în urmă 

  

cât timp ? ? 

pănă când? 

quandiu 2 cât de mult 
timp 

guousque ? pănă când 

tamaiu 
fantisper 

atat de mult . 
timp 

ad-huc pâvă.- acum= 
încă 

    
pentru ce ? 2 Cur € . 

quave ? (pentru ce? 
leo, Yded 

- jproinde 

idcircy 
propterea pentra aceea 

  

"cum? qui: 2 (quomodo) ? 
cum ? 

Hă aşa 
itidem 
item f 
sic aşa, astfel 

tot aşă 

  
  

cât de mult? quam ? cât de mult?     i- - 

tam atâta  
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: Relative 
N „„. Nehotărâte 

  

ez quo de când” 

  

quamdiu cât timp | aliguamdiu câtva timp . 
vag necontenit - 

  

nă ce 

avoai (done) cât timp, pa-| .. - 

  
  

_|guod find că 
apropie (quare) pentru 

care 
Din   
  

„lquă (quomodo), adi, ut (atu, 
utcaumgue) cum 

utique ori cum .: 
neutiguam nici de com 
ăliăgui (-guin) 
ceterogui: (-gutn) de altfel 
ne-gui- qam în. zadar a 

    

um cât. 
 IQUamM=vi8., i t 

quam-libet OI că       
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"II. Preposiţiunile 

$ 183. 'Tote preposiţiunile sunt adverbe, și în o- 
rigine, adverbe de loc. Ca .adrerbe preposiţiunile înfați- 
gază formațiuni: nominale de multe feluri, fie tema lor. 
un nume sau un pronume. Un adverb. îns& se face pre- 
posițiune când se intrebuințază cu un cas ce hotăresce: 
un loc, adecă acusatirul (care esprimă mişcarea şi în- 
tinderea în spaţiu) și ablativul (care esprimă repaos, 
comunitate şi despărţire) şi cere chiar acest cas. 

Notă. Al treilea cas, întrebuințat adverbial, locatizal, nu 
are novoe să se razime pe nici o. preposițiune. . ” 

| Cu acâstă întrebuințare de proposiţiuni, unele din 
adverbele de mai jos, au perdut. caracterul unor adverbe . 
adeverate, altele din potrivă au-pastrat, pe lângă val6- 
rea de adverbe curate, şi.pe cea a unei preposiţiuni: 

N 

$ 184. Cer acusatizul: 

ad la (mişeare) jurtă . jângă 
adrersus  câtră,: spre ob "dinainte, pentru 
ante înaintea Der „prin i 
dpud la (stire, pe loc)pone. - . dinapoi 
circa împrejur: post: : după 
circiter aprOpe, cam -: penes la, în puterea 
circum împrejur praeler afară de 
cis - .  fde astă parte . prâpe aprope de 
cilra dincoce. . . propler pentru 
contra din potrivă, în față supra deasupra: 
erga câtră secundum după 
extra - pe deasupra . trans peste 
înfra . de desupt ultra din colo =: 
înter îutre versus șpre, cătră 

" întra în lăuntru. 

Nota 1. Numai versus singură se puno după acusativul 
seu, pentru că se întrebuințază obicinuit cu în sau ad înainte, â.c. 
(în) forum veraus, (ad) oceanum. versus. : .
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Nota 2, Dintre preposițiunile de mai sus, următorele se-- 
întrebuințază şi ca adverbe curate: 

ante citra intra prope 
adversus contra . „Jula - propier 
circa . : eztra „pone - supra 
circiler infra post ultra 
circum . . :- ” 

-. : Câtră uceste se adaog şi urmâtârele; câram, prae, subter şi 
siiper. ” : i i i 

$ 185. Cer ablatizul: 

ab (î, abs). dela  : ex () in - 
absque - - fara pro “pentru: 
cun . cu „Drade înainte 
"căra - în faţă, dinainte sine _ fâră 
de - de: tenus până la. 

Notă... Preposiţiunile ad și ez se pun totdeauna înnintea. 
unci vocale şi a lui 4, adese însă şi înaintea consonantelor, 
Preposiţiunile a şi e se întrebuințază înaintea, eoasonantotot, a mai 
ales înainte de 2,p,f,v; abs înaintea pronumelui te d. e. ab 
urbe, ex urbe, ab his, ad senatu, a puppi, a faro, ads te; ex me-: 
moria, ex uulnere, ex quo. Preposiţiunaa tinus se pune totdeauna 
după complimentul.seu: Tauro tenus; cum se pune in urma 
pronumelor personale, formând cu ele un singur euvânt: mecun, 
tecumn, secum, nobiscum, vobiscum ; de asemine și după pronumele 
relatie : guocum, gudcum, guibuscum ; se qica însă şi cum quo, 
cum qua, cum euilus, dar numai guicum ($ 103, Nota 1). . 

ă $ 186. Acusativ la întrebarea în cotro ? şi ablativ'- 
„le întrebarea unde? cer urmâtârele preposiţiuni : 

în sub  subter - : săperi! 
" în sub de desupt deasupra, pe. 

Cu tâte aceste subfer şi super se pun rar cu ablati- 
„Yul; cele mai de multe ori ele cer acusativul, chiar la 
întrebarea unde ? d, e, subter murum, super flumen silus.. 

Notiă, C+ preposițiuni se 'întrebuințaza uneori. şi urmă- 
târele adverbe: clam (eu acus, și abl.) pe ascuns de, pulam pe:
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- faţă, în faţă (cu abl.); prăcul (eu abl.) departe de ;- usque (cu acus.)-. RI . până la, 'd.'6. clam patrem, clam. vodis, palam populo, procul 
mari, (şi procul a mari), usqut pedes (și usgue ad pedes). IE 

Locul preposiţiunilor 

„$ 187. Unele 'preposiţiuni de o singură silabă 
„(precum şi 'ante) se pot pune între cuvântul determina- * 

- tiv şi intre substantiv, d. e. paucos post menses, muultis 
de causis, magna ex parte, sumo cun * cura, qua în 
urbe, multos ante aunos.: Deosebită de acesta este aşa - 

“numita anastrofă (0rcoreop)]),. când adecă o preposiţi- - * 
- une. se pune după casul seu unic, cum se întâmplă o-. 
„bicinuit cu zersus ($ 184, Nota 1), tenus, 'cum ($ 18, 
Notă), câte odată și cu inter și contra, când-se află în . 

„legătura cu relativul: îi, guos inter erat, guos contra -. 
venerat. lotrebujnțarea anastrofei este mai întinsă la 
"poeţii şi la prosătorii ce au urmat după epoca -clasiea, 
precum Tacit. La unele - preposiţiuni monosilabice se 
pot anina şi particulele enelitice gue,. ze, ne, astfel: 

„"exgue îis, deve coloniis, postee ea, cuingue libellis ; mai 
- obieinuit înse 'ele se anină la complimentele “preposiţi- . 

__“unilor: în patriamgue, ob. eamgue causam, sub CCCASUNi-., : 
que solis. - E 

Preposiţiuni nedesparţite 

„.$'188.: Dintre preposiţiunile înşirate mai SUB, ur- - : 
mătorele, în calitatea lor primitiva de adverbe, întră în 

" compnnere cu verbe: 

ad .- praeter prae 
ante - trans pro 
circum a a. 
inter ab(a, abs) în - 
ob -com(con, co==cum) sub 

“Der . * de. 0 subter 
post. exe: super
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“Ta oposiţiune cu aceste preposiliuni ce se numese. 
despărțite, urmâtârele şepte adverbe se numesc preposi- 
fiuni nedespărțite, pentru. ca ele sunt întrebuințate nu-". .: 

„„ mai în compnnere, şi niei o dată singure: 

- ambi (amb, am, an) împrejur 
7. is (di), des-, arată: desfacere 

- red (ve), iarăşi, din nou 
sâd (se), arată despărţire. - 

„Dor -* în frunte 
d ze o (arată lips) e: 

în _De- (arată negaţiune) ..  - 

Din aceste, cele cinci dintâi: se compun mai ales: 
“cu verbe: amb-io (dela eo), am-ic-io, an-Quiro, an-ceps,.. 
„ dis-cerpo, dir-imo, red-arguo, -rcd-do, re-sisto, sed-itio, 
„(de la'sed-ire), se-pono, se-curus. Cele dou de pe urmă 
"Se compun numai cu nume, ear nici de cum cu verbe: 
Ve-cors, te-sanus, în-ers, In-imicus, In î-gnosco singur, .- 
în se află-sub forma dei. aa 

Da Nota 1. În compunere cu alte cuvinte preposiţiunila sufăr” 
„deosebite schimbări în forma şi sunetele lor. Astfel po 

a). Prepos. ab se pune înaintea vocalelor şi a celor mai multe 
„"“eonsonante, d. e. ab-erro, ab-lego, ab-nuo ; aba se pune înaintea 

„- au-făro, 

: ui c şi 4, d. e, aba-condo, abs-tineo, abs-tuli: dar înaintea lui p,: 
"absezăs, ear înaintea lui f, absau, d. e. as-porto, as-ptllo; ai-fugio, - 

„b), Prepos, ez se pune înaintea vocalelor și a consouantelor 26, Pe ga 8,4, se asimileză cu f; altlel este sub forma £ d! e. ef- -fero,. ex-tuli, E-latum,. : 

c).” Prepos. îne=im înainte de m, d, ps 58 asimileză cu 2 şi! 
“7, d. e, îm-nitto, îm-bibo, îm-pâno, il-lădv, îr-râdeo, - 

d).  Prepos. sul==sus însinte dec şi, d.e. sus-cipio, sus 
: Zined ; devine su înainte de sp, d. e. su-spicio ;. se asiluileză adese 

- În succ, sugg;. Suff, summ,:.supp,, surr, d, e. suc-curro, ! sug-gero, suf-flo, sum-mitto, sup-porto, sur-ripio (sud-ripio)- - 

_- €). - Prepos. cume=cori înainte de 8, Pi m, d. 8. com-libo,. com- Ono, con-miito ; uneori chiar înainte de vocale d. e. com-ădo, com-ilor ; altfel înainte da cocale şi J, se face co, d. e. 'co-alesco, "„co-eo, co-hileo (co înainte de. n, d. e. cânecto, conătâr); înaintea - „ celorialte consonante=con, d..e, con-fero,  con'găro ; se asimilâză „ea Îşi rd. e. col-lizo, cor-ripio, m o .
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f).. Prepos. ad=ac înainte de qu d, e. ac-guiro; se face a, înainte de gyn, sp, sc, d. e. A-guosc0, a-spirid, a-ecendo ; se asimi- leză adese în a/f, all, app, as, at: af-fro, al-lizo, 'ap-pâno, as- 'stmo, at-tingo, ” 

£). Prepos, o se asimilâză adese în off, oce, spp: of.ftro, de-curro, op-pono : însă d-mitto, E-ptrio, O-portet. | 
h).  Prepos. per se asimiltză cu /: pel-lieio, pel-tucidus, * 
i). Prepos. por se asimileză cu 7 şi s; pol-licâri, pol-luo, „poa «sădeo; se află curată în por-tendo, por-rigo. Ă 

Î). "Propos, frantestran înaiate de s: tran-silio; une-ori iră : tra-diico, tra-jicio, - Ia 

E). Prepos, inter se asimilecă în intel-lăyo, (intel-ligo). 
Nota 2. Uncoii poeții, forte rar prosatorii, despart pre- posiţiunea de rerbul cu care s compusă, printrun alt cuvânt, A- câsta sa numesee în gramatică tmesă (îmâsie, T4i1j0:5) şi este o licență, urmată dupa esemplul -poeţilor greci. Tmesa se face mai ales la circum, inter, super, prae, post, d. e. Jamgue adeo super unus erai în loe da unus supereram (Virg. Aencid. 3, 561); mascere, praeque dien veniens. (d. Eal. . 9, 17); quum tu argeuto post omnia ponae (Hor. Serm, 1,1. 86, de asemina Hor. Serm. 1, 6, 58). 

HI. Conjuncţiunile 

„8 189. Conjuneţiunile (Conjimetiones) sant de ase- ” mine adverbe (vedi mii maltg despre dânsele în Sin- tară). Ele se pot deosebi în: 
1).  Copulatire sau înipreunătâre: et, alge, ac (ac -DU.68 pune nici odată înaintea unei vocale san h),-gue. (se anina la sfârşitul cuvintelor ea enelitică) şi ; etica, -guăgue (guorue. se pune în urma cuvântului întonat) chiar ; negue şi nec (amândouă se pun înantta unei vo- cale și a unei consonante) nici. “ 
2. Dinjunetive sau dispreunâtore : aut, tel, =ve, (te se anină la urmă ea enelitiea), sice, seu, sau. 
3. Comparatie cu însemn6ză asemenare : guam de- câi, ceu precum : uti, ut, celut, sicut cum, precum, după cum ; fnuguum, guăsi (din qua si) ca şi; tsi, velut si "ca şi cum,
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4.  Concesive sau îngâduitâre : guum de Şi; cîsi, ta- melsi, etiamsi, quamguam, lăcet cu tote că ;- guamuis, quantumtis, guamlibet ori cât de mult; aeţ presupu- nând că... 
E 

5. “Condiţionale sau bănuitâre : şi dacă; sin daca înse, nisi, ni dacă nu, siquidem daca totuși, simădă da- „Că numai, dummădă numai daca. 

6. Comclusive care arată o incheere : ergo, igitur» deci (igitur se pune după un cuvânt), ătăgue uşa, astfel, e0, îdeo, idcirco de aceea, proiude prin urmare, propterea, Quapropter, guocirca, guare, guamobrem,. pentru acea; pentru care, : - i - 
î.  Conseculive care arata 0 urmare; guin ca să nu, ita ut ustiel în cât, ut non ca să nu. - 
8.  Causale sau pricinuitâre: - guum fiind că, nam, Nainque, enim (enim se pune după un euvânt) căci, gquăd, gută. [din gui îa(m)]. quănian, guando, quandoguidem, Siguidem pentru că, find că. | : 

9. Finale cure arată scopul: guo pentru ca; ne ca nu cumva, aţi, ui, ea să, Heze, neu nici să DU, Qutomi- nus ca să nu. 
. 

10.. Adeersative sau împrotivitâre: verum, vero, sed, autem (se pune după un cuvânt), atgui, at îns6, dar, c&- terum de altfel, tamen cu î6te aceste, totuși, - 
| 11. Temporale care arata un raport de timp: guum * (cum), ut, uti, îidi când, dum câtă vreme, până când, pe când, simulatgue îndata ce, anteguam, priusquam .! înainte ca să, Postqtam, posteaguanm după ce, donec (do- nicum) cât. timp, guoad până ce, ubi primun, ut primum îndata ce, . . 

12,  Interogative sau intrebâtore: an sau, -ne (encli- tică, se pune la sfârşitul cuventului) sau, 6re, num ore, utrum Cure din doue lucruri, 6re, - 
_ 

14
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Tv. Interjecţiuriile” 

$ 190. Interjecțiunile -esprimă singure, şi fară aju= | 

“-+orul altor cuvinte, simțirile inimii nostre, de aaeea.. 

ele fue parte din sunetele nearticulate ale” limbei. Fata 
iuterjeeţiunile cele mai de căpitenie : 

1. De pucurie: î0 ! gxog ! evaz! a! bravo : 
- 9.” De durere: io! ah! heu! eheu! vai! valeu ! 

3. De mânie: prob . ' sau pro! 0l!.ah!-: 
«4. De uimire: o! păpae! hem! ehem! hui ? 
5. Dz amenințare: vae! vai! 
6. De chemare: ehă! ehodum! ohe! nat. Phil hăi.. 
7: De încurajare ! eia ! bine ! curaj : ! 

8. Deură: phui! | j 
8 , 

Notă. ge, apage, (grec, craze) ș. a, nu unt intorjeeţi-: 
uni ci nisce imperative, cel întâi de la ago, cel al doilea de la. 

verbul grecese cadpu; de asemine -macte?/ curaj! este vocatirul 
unui adjectiv neîntrebuințat.



FORMAREA CUVINTELOR. 

Cab. SIL. FORMAREA CUVINTELOR PRIN DERIVARE 
Observări introducătâre . 

$ 191. Rădăcinile latine ($ 38, Nota 3) -sunt :sau vocalice d.e. pa(-sc0), rt(:scor), si(n0), ru(-0), n0(-sc0), sau consonantice, d. e. ză/(-eo), zăl(-lo), ri(-is), zol(-0), cer(-ro), teri(-0). a E „+ 3.192. Cu privire la întrebuinţarea lor, - rădăcinile sunt parte verbale .și nominale, e: cel numite mai sus, parte pronominale, din care Sai format pronumele şi. adverbele pronominale, împrennă eu conjunețiunile de. rivate diutrânsele. Tote aceste de pe urma râdăcini sunt . „de o singură silală. o De „- 
$ 193. Substantivele și verbele, formate nemijlocit dintr'o rădăcină, se numese cuvinte rădâciuale sai pri- mitive (primitiva). Ele se cațâta: 

- 8). Prin adâogirea unui simplu sufiz de Jlesiune (şi " întărirea temei sau urcarea; vocalelor, de la $:27, “sau prin crescerea de la $ 149), astfel : din. rădăe. dăc se face dic-s (duz) şi diic-o; Gin-'radăc.- mit se face mitto; din rădac: fig se. face fing-o ; din rădăcina căp se fuese - căpi-o. a a E a 
b). Prin adăogirea. unei! vocale care sluj-sce spre formarea temei, d. e. Rădăcina fug—fug-a, râdăc, teg. (eu schimbarea vocalei, $ 27, îj—tăg-a, rad, fid dă tema fid:e, din fide-s, radae. ac dă tema ae-u din acu-s, rădăe. doc. dă tema doc-€ din doce.-o, -Jăli—jură-re, ten —ceni-re, e
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$ 194. 'L6te celelalte cuvinte sunt făcute, sau mijlo— 
cit sau nem'jlocit, din cuvinte rădăeinale, și se numesc 
derivate (devirata). Derivarea se face cu ajutorul sufi- 
xelor de formaţiune, care se aniuă la temă. 

1 Notă. In deobştie fie-care sufix de formiuţinne are de te- 
meiii earăşi un cuvânt rădăcina! de sine stătător. După cum «ger, 
şi -fer, în armi-ger, frugi-fer, sunt cuvinte rădăcinale ce se cunose 
lămurit, de asemnine d. e. sufixele -dus (idus', do (tema don, din): 
vădese întrânsele râdăcina da (a dă); sufixele -der, -dris, -brum,. 
precum şi cele eşite din trânsele -bulum, -bilis, vin de la rădăcina - . 

“fer (a purtă, a aduce; sufixul -bus, vine de la rădăe. fu (a deveni); 
sufixele -crus,: -cria, -cer precum şi -crum și -culum ($ 196), de 
la râdăe, cer (a ereă, a face, de unde cre-o prin metatesă Ş 35); 
sufixul -gnus (în privi-gnus, abie gnus, Beni nus), de la rădăe.. 
gen (de unde giguo, $ 149, 6).. Asttel drept vorbind fiecare curent 
format cu ajutoiui unui sufix este un cuvânt compus Multe sufixe 

"de acest fel, care par a fi simple, sunt în faptă formate din două 
sau trei sufixe deosebite, d.:e. -zion, (nom. -tio) e format din ti 
şi on; -neus din no (-nus) și eo (-eus); “-aneus din amo și eo, 
-tudon din tu (tit), do și on; de asemine -cundus din co (s=cus). 

"on şi do şi -bundue din do (Bus), on şi do, i 

$ 195. Curintele derivate sunt earâși demonstrative 
(demonstrativa), dacă sunt nemijlocit formate dintr'un 

nume, sau verbale (verbalia) dacă sunt nemijlocit for. 
mate dinti'nn verb, Acest nume sau verb nu e totdea- 
una un cuvânt rădăeinal, ci pote fi el însuși derivat, sau. 
chiar compus. “ 

i Ţ. SUBSTANTIVE DERIVATE 

A.: Substantive verbale 

„$ 196.. Afara de participele întrebninţate ca substan-- 
tive (substantive participiale), precum : adolescens, ori-- 
ens, occidens, factum, dicta, responsumn, nupla 3, a. 
se formâză substantive verbale (substantiva verbalia), 
propriu dise, en ajutorul suxelor: 

-tor -tio. tus şi -tura; 
-drum --crum, --trum şi ment
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| 1). - Sufixele -tor, -tio, «tus (teme în 1), “tura, se „Prefac în -sor, Sio, -sus, -Sura, după cum sufixul supi- Dului -tum se preface. în - sau: - ” 

a).  Sufixul tor (feminin -triz, -tricis) insamna Făvtuitorul unei luerâri (formezii nomina agentis), d. e, hortă-tor îndemnzător, moil-tor, Sui-soy sfătuitor, zicitor biruitor (fem. vic-triz),. coud-ă-tor intemector, - audi-tor - auditor, 
- | " 

„b).: Sufixele io, “us, “fura însamnă O “lucrare (formeză siominu actionis) d. e. hortă-tio indernnace,. - admoni-lio Sfâtuire, 10-tig Şi mo-lus inişeare, ac-tio Și -. ac-tus luerare, flezio şi flezus (flec-sus) incovoere, . ple- Care, vi-sus videre, ca-sus Întemplare ; mercă-tura cum- parare (eumpârâtură), „cens-ura. (censurâ). eritica, sepul= . fura înmormântare, - . 
2).  Sufixele -briun Şi -crum (sau şi “balan, <cu- Ium dupa $ 30), împreuna eu -teum Şi -men-tum (în loc de acest din urmă este și -men) însamnă - 

a). Parte mijlocul și instrumentul pentru o lu- crare, d. e. lăcă-crum bae, venă-bilum par cu virtul de fer (pentru: venat). pă-bulum păsune,. ve/r-i-căluun car, “căruţă, zin-culu legatură, lanţ, și jă-culum sâgetă (în loe de vinc-culum Și Jac-culum); ăra-trum plug. ros-trum lise şi. claus-trum Încuetore . (dupa $ 30), [hut-strum şi 2200-s-trun];  levă-mentun Uşurare şi velă-menturn învălitâre (alature cu lera- men şi vâ-lămen), al-Y-mmentun hrană, adjii- mentin ajutor, Fo-mentum (nai. obicinuit „ Fâmenta) crengi uscate ce se aprind lesne, Con ple-men- fum complement, ceea ce îndeplinesee, nomen nume, argi-mentun dovadă, expări- mentin încercare, cul-men culme (radac, cd $ 27, 6), teg-mentam acoperitore, 
_- Notă, Lungirea vocalei de la temă înaintea sufixului se esplică dupa Ş 197 Aota 2; astiel leut. men, comple-n entum, 

cu levă-tun, com-plâtim ;- din contra. lati-dulum, monu. Sau monă- 
menutum. cu moni-tum, ($ 127 Nota 2). Tot astfel se esplica lunzirea 

"lui a şi în sufixele adieeiiviza, -Anus, -ăris, -drius, de la $ 199, de 
vreme ce la origine ele sunt formate din teme verbale în a (amuz, 
a-ris ş. c. |. In. Jomentem, - mo-mentem, mO-lus, adjă-mentura
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inngimea vocalelor se esplică prin aceea că ela vin din temele făv, măr, Jo (de la rădac. jiv-) adecă: Jăc-mentum (prin vocalisarea. lui Ffou-mentun, şi prin contragere fo-mentum; de asemine: 
mo-mentum, mO-tus=imăv-mentum, moăv-tus :==mou-mentum, mou-., 
tu se=mo-mentum, mo-tus, adjă-mentuni —adiuv-mentum = adjuu- „ mMentun==adjă-mentum. In cond-i-tor, precum şi în vek-i-culum, 

- ali mentum, % e vocala ausiliară, în-limbu veche şi -u: teg-u-men, 
col-u-menssteg(i men, col()men=cul-men ; din potrivă rădi-men- - Zum. pentru că e format de la ridi-re (din rădis), Formațiunile. 
Tustruin, monstrum sunt drept vorbind formaţiuni denominative, de la temele nominale Juos, mnonos [lac8, mones, Iute)s-trum). ! 

b)... Parte locul lucrării d. e. stă-biilum staul, oră- . 
„călum locuinţa sau seaunul unui oracul, Zăfy-biilum as= 
cundătâre, sepul-crum mormânt, ş. a. 

€). Parte resultatul lucrării, d. e, flabrum, obicinnit 
Ja-dra suflare, fa-lila voibire, fabulă, năi-men deitate, 
Jlă-men fluviu, călă-mân sul, volum, frag-menhun aş- 
chie ş, a. " : 

a 

“Notă, Pentru formarea .substantireloi verbale mai sunt şi alte sufixe, mai rar obicinuite. Astfel: -U8, -ur, -0r, -i0, -ium, d.e. Țrig-us frig, fulg-ur fulger, om-ar iubire, pud-or ruşine, reg-io țară, leg-io legiona, rzlig-io religiune, dic-io stăpânire, condic-io condițiune, suspic-io bănuială, occid-io măcel, vărsare de sânge, . taed-ium, urit, desgust, od-ium ură. : Pe lângă aceste mai sunt şi următrele ; ma, =mus, -nălus, -ino şi  monia “d.e. flă-ma sau Ham-ma para ($22), fii-mus fum, fimus gunoii, cul-mus trunchiu, "stă-miilus îmboldire, ser-mo. vorbire, quer-i-monia tânguire, pars-. î-monia, economie (în loc de parci-moniu). De asemine : -âlu (sau ella), -go, -num, tis (-sis), d. e, guer-ela plângere,.rora-go (vo-' are) bulbână, dri-go obârşie, origine (oriri); . vertâ-go învertire, . 7eg-hum domnie, pes-tis ciumă, ves-tis haină, mes-sis siceriş (în ". loe de metitis ($ 33); -uis în pă-nis (rădae. pa” din pas-co), - 

_B. Substantive denominative | 

$:197. Se numesc “substantive denominative (sub- 
stantiva: denominativa) acele câre se formeza din sub- 
stantive, sau din adjective +. 

1. “Din substantive se formeză altele nouă cu ajuto- 
rul sufixelor: . DR e : :



+ 

S . - - 

-îna, <ătus, -- 
-ile, . -ctum,  - 

2). Sufixele “ina, . -bus 
"și însușire d. e. mădic-in 
sitor) croitorie, doctr-ina 

209. 
tus şi fum | E 
ariuun ș: 

„„ “Pentru pers6ne: -o si:-arius, 
însamnă meserie, profesiune 

a medicină, “sătr-ina (de la 
învățătură (pe care o da das- calul), disciplina învețătura (pe care o primesce copilul) [doctrina, disciplina, în-.1 oc de doctor-ina, discipul-ina]; zirtus tărie, juten-tus, tinereță, senec-tus betrâneţaă. 

b).  Sufixele -atus, “ium, însamnă Slujbă sau stare d. e. consul-atus funcțiunea de consul, consulat, zribuu- | tus tribunat; minister-ium sarcina, ajutorare, sacer- dot-ium preuţia, colleg-ium întrunire (de la collega), mu! nicip-ium muvieipiu, ezsil-ium surgun, disterare Ş. a. 
„€), “Sufixele -ile, -ebum, -arium însamn locul în cate 

stână ; . vin-ctum vie, guer 
„“bicinuit cirgul-ta tufiş (în 

- = MAaBliNIŞ ; der-ărium viste 

d). Sufixele -o (-0n) şi 

- 8e ține sau se pâstrâză ceta în câtime mare, d. e. ov-ile - 
e. thum stejăriș, virgul=tum 0- 
loc de zirgul-eta), dliv-ctum -. 

rie, gran-ăriu pl. hambar Ş. a; 

„-arius însamuă o personă care se îndeleinicesee cu o meserie d. e. Praed-o hoţ, cen- tur-io centurion, mai mar e peste o centurie; statu-ăriug statuar, argent-ărius bancher, libr-ărius copist (librar) ş.a. 

Nota 1: Mai rari su 

Ugo put, aer-ăgo rugină de ar 

nt urmâtorele sufixe: moni “si - “(a)go, de e. matri-mântum căsătorie, testi-monium mărturie ; lan- 
amă. - De aseinine'şi sufixele -ânus, -Ona în patr-Onus patron, matr-âna, matronă, * 

Xota 2.. Sufixele ear e slujesc spre a forina deminutive: sunt: -ălus, «iun, (în limba veche -0lus) și: -călus, '-cula, călum. Genul substantivelor deminut ive :este în -deobştie - deopotrivă cu "al celor din care se formeză d. e. 'hort-ăhuis grâdinuță, fili-ălus fiişor, Ali-5la fişoră, iapillus petrieiea, cărolla corona mică, ghir. lantă, bells cărticieă, puella copiliță, . făgel-lum [tema  ager din Jlagru-m $: 28) bieiă ; 
povestire mică, -vulpe-cula vulje "mică, opus-eulum lucrare mică; „Os-culum guriță, sârutare, a IE a 

„Nota 3 - Poeţii latini 
"tivele aşa uumite patronimice ş 2 

Jos-eulus- lorieică, arratiun-cula 

7 

au împrumitat de la Greci: substan- 
patronymica), care. însamnă 0 |
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persân4, ca fiul, fiica cuiva, san ca seoborâtor din cineva d, e, Priămides fiu sau scoborâtor din “Priam, Tamntălis fiica lui Tantal, 1as6 prosatorii întrebuințazi aceste forme numai când e vorba de familil grecesci cunoscute, d. e. Atrides tiul lui Atreu, adecă A- -gâmemnon sau Menelaus și Ja plur. amândoi, Aeneades fiu sau scoborâtor din Aeneas, Thestiadea. fiul lui Testiu, Werzis fiica lui „Nereu, Thestias fiica lui 'Pestiu; Arnzis Eneida, poemă despre E- neas; Scipiădes (de la Scipio), ua Seipion, după imitarea formei. - grecesei, - - Ă 
2. Din adjective se formâză subtantive, cu ajutorul sufixelor : Si 

"ia, «tiu, <lăs, şi -tido, 
Ele esprimă ideea adjectivului sub forma de snbstan. tiv, d. e. grat-ia credit, grație (grat-us) audac-ia în: drăsnâlă (audac-s==audaz), mistria nenorocire (misăr) ; duri-tia vârtoşie, pigritia lene; reri-tas adevăr, lesă-tas,. uşurime, liber-tas libertate, variz-tas felurime, piă-tas evlavie ; alfr-tudo înălțime, aegrr-tudo bolire, (aeger), -. forti-tudo tarie: - -. | 

a Notă. Vocalele i ŞI & în duritia, pigritia, veritas. va- rictas, pietas ș. a. vin din slăbirea lui & de Ja tema ($ 26; cu deosebire despre -ie, v. Ş 25), - 

II. ADJ ZCTIVE DERIVATE 

A. Adjective verbale 

_*$ 198... Afară de adjectivele participiule, adecă parti- cipele present activ și trecut pasiv, întrebuințate ca ad- „deetive, şi din care se formâza, regulat adverbe şi era, deie de compârare,—precnm : Ifbens (ibenter, libentior, libentissimus), năcens, neglegens, patiens ; Lautus. (Inute- lautior, lautissimus), citus, Cautus, promptus, escnctus $, a.—se formeză adjective verbale (adjectiva verbalia) cu ajutorul sufixelor. | ” 
-blus, -bundus, -cundus, 
-Wis, -bilis, -az şi sălue. 

a) Sufixul -idus, cu care se formâză adjective mai cu samă din verbe intrânsitive în -€0, are, ca și -bundus



 ar-idus. us?at, hăm-rdus umed, 

d
 
a
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„Şi -cundus, însemnarea anui particip present activ d. e. 

Furt-bundus întartat, - „- gqueri-buiădus plângător,-ji-cundus plăcut (în loe de jozi- Cundus, -răa. Jăv=jiăv), Ter&-cund, 
" b)., Sufizele -s/is şi -bilis însamnă' Putinţă, parte cu înțeles activ, q. e, terri-bilis. îngrozitor (cel ee îngro- Zesce), stă-bilis statornice ; cele mai de multe ori înse cu ințeles pasiv q..e. Frăg-ilis fragil (cel 'ce se frânge),. "credi-bilis de credut, mo-bilis mişeător (cel ce se mișcă, în loe de mou-bilis, rădac, Oc), ămă-lllis 'de iubit (vrednic de iubit) ş. a. De asemine și sufixul -437:5 în 

S respectuos. 

Fer-tilis roditor, fic-tilis tacut de lut (tema 79). _€)... Sufixul -ax și” -ălus însamoa Plecare - spre ceva, d. e. pugn-ax bătăuş, aud-az cutezător, cred-ulus lesne „credător, gucriulus tânguitor, ; 

Notă. Mai rar întrebuințate sunt sufixele: cuus d, e. per- 
- spic-uzis străvădiv, lămurit, -mus d. e, dig-nus vrednic. mag nus 

mare, ple-nus plin: -tivua, d. e. .nă-tivus care se nasce, firesc, în- 
născut, cap-tîvus prins, fugi-âvus fugar [pe la rădăe. verb, pu, de unde partie, 

-rus d. e: pu-rus curaţ 
trec. pu-tus de la putare 

a curăţi; sufixul -rua este idenție cu -er (tema -rec=005), cum ein 
pig-er de la Pig-et 3..a.]. Da la teme .verbale se formeză şi am. 
îcua prietin, pud îcus rușinos, ” 

B. Adjective denominative 

- 
$ 199. Spre formarea adje:tivelor denominiative (ad- “Jectiva denominativa), şi anume: 
1. Din. nume apelative, slujesc sufixele ; 

- Gus, - us, 
-ănus,  -înus, 
“dis, aris, 
-îvus, -OSus, 

„lmus, - -ensis, 

-Icus, 

-Icius, 
-drius, 
-entus, 

-ester, 
a).  Sufixul -zus însamnă naferia din cure e fâcuţ ceve, d. e. aur.eus de aur, îgpi-eus de foc, pic-eus de - sin6lă, cintr-eus. de cenușă ș, a,
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b). Safixele -Osus şi -entus însamnă împlere, îmbelșu-- 
._gare*: ingeni-osus plin de talent, damn-sus. dăunător, 

“saltu-Osus păduros, zinol-entus beat, viol-entus iute, vio- 
lent, fraudul-entus şiret,. vielen. Sufixui -entuis „nu se 
anină nemijlocit la tema substantivului, ci la teme ad- . 
jectivice “formate din substantive d. e. din pesti-s s'au: - 

făcut pest-ili-s, pesti-lens [pesti-l-ent-s] şi apoi pesti-l-entus. i 
De asemiue ziiolentus, violentus; fraudulentas sau ior- 
mat din temele adjtetivice zin-olo, vi-olo, fraud-ulo. - 

c). 'Tote celelalte sufise însamnă ceea ce este-al cui- 
va, ceea ce privesce pe cineva sau cera, '0ri ceea. ce se 

vudesce Într'adevir cu cineva Bau cu cea, d. e. regius 
„ceea ce este al regelui, regese (ry-alis ceea .ce este de . 
fel. regesc), - patr-ius - pârintese, .Dell-icus - resboinie, 

cîv-Ycus cetâţănese ; mont-ănus. de munte, him-anus de: 

om, ominese ; făr-inus de fâră, măr-înus de mare, (din-. 
„potriva păter-nus de tată, măter-nus de mamă, &bur- 

nus de fildeș, zernus de-primâvară); patr-icius: de pa- : 
trician, tribăn-lcius” de tribun (insă rosă-ceus de trandă- 
fir; păpăl-ăris. poporan, salut-ăris mântuitor. Sutizul. 
-aris Sa facur -alis ($ 30) în Cere-ălis privitor la deita .. 

Ceres, şi apoi: privitor la grâu, mort-alis de - morte, 

muritor, reg-ălis; frăg-alis cumpâtat la masă. liber-alis -. 

ş. a. zăr-îlis bârbâtese, puer-ilis copilârese, săn-ilis be- 

_ trânese : (abatere face hiim-ilis - cu Y scurt, umilit), de 

- asemine şi fade-lis .eredineios, îribă-lis de acelaş trib ; 

agr:ărius, de câmp, ordin-iirius obicinuit ; 'aest-irus de 

vară, furt-îvus pe ascuns, fini-limus vecin, .leg-i-limus”. - 

“legiuit; 7ăr-ensis de far, castr ensis de lagăr ; ped-ester 

pedestraş, equ-ester calâreţ, .tenr-ester pămtntese,. camp- 

esler de șes, 

- Nota I.. Trebue să 'se deosebâscă adjeetivele verbele în - - 

cxlia de adjectivele denominative în «îliz (eu î lung). “Adjectivele 

fi-delia şi tribulie sunt în loc de fideilis tribui-ilis,  Pedester și 

equeste» vin propriu din pedit-ter, cquit-ler (după $ 30). Celelalta 

“adjective în -ester pot fi numai indoite formațiuni, ast-fel -ester e 

din -ens(i)-ter - (campusc=camp-ensis==campes-ter,; de asemine și, 

agres-tia, coeleatis). 3 ” e 

. Nota 3. Adjectivele cu formă de. particip în «tus, sunt. 

„hones-tus (de la. honor) cinstit, “angus-lus (angor)  ângust, strins,
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sarac, fănes-tus (făius) de morte, jalnic, ănua-tus încarcat, r& tus-tu3 vechiii. | Modes-tua modest, şi măles-tus = supărăcios, pre-- supun temele modes (eompară moder-ari) şi “moles. Das asemine : . barbă-tus” bărbos, guiâ-tus liniştit;- „cornă-tua cornut, - crâni-tus pâros, aegro-tus bolnar; formate ca de la verba denominative cu teme rocalice. -. i a 

2). Din nume, proprii. și anume: 

__ Din nume de persâne romane se :formâză adjective: 
în : - nus, :-înus, -iânus, d. e. JMari-ănus ce privesce pe 
Mariu,. Verr-inus ce privesce pe Verre, Ciceron-iăânus: ce privesce pe Cicerone. -. pa 

b). Din nume de orașe, cu ajutorul 'sofixelor:i 
„nus, -înus, -ensis, -as genit. -ătis” (numite nomina 
gentilicia), d. e. Romă-nus, Roman, 'Puscul-ănus din: 
Tusenl: Zarent-inus din 'Tarent ; Canne-nsis din Cane,. 
Carthagini-ensis din Cartagine; Arpin-as din Atpin. 

„. 6). “Din nume de popdre (daca ele nu au deja ca. 
Lătinus, Graecus, formă adjectiviea), cu sufixele : jus, 

-ieus, d. e. Thrac-lus din. "Tracia, Pers-icus - persienese.. 

Notii. Pentru adjectivele formate din ntme proprii yrecesci 
se păstreză. sufixele grecesc; pentru nume de persone, sufixele 

* icus și -Zus d. e, Platon-Xcus-ceen ce privesce e “Platone,. Aris- . ş p . totel-eus ceea ce 'privesce pe „Aristotele ; pentru. nume de oraşe--ius,. 
“îmnus, -aeus d. e. Corinthius din . Corint, Cyzic-ânus din Cyzie,. 
Emyrn aeus din Smirna. Adese se pun și sufixele latine -ensis „şi 

„"anus, d, e. „4theni-ensis Atenian, Thel-inus Teban, | 

„UI. VERBE DERIVATE. 

„A. Verbe:verbale 

$.200. Verbele care derivă din alte: verbe (Ver-. 
“ba verbalia) sunt: Sa i 

în 21). Verbe iterative sau freccentative (verba . ite- 
- rativa vel fpequentativa), -care însamnă repetarea ace- 

„_lejaşi luerări, şi se formâză cu. ajutorul sufixului -tare 
„ (la temele consonantiee.uneori cu vocala ansiliară =itare)- 

și a sufixului -ti-tare, care este.o indoire a celui întâi.
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“Când sufixui, de supin -tum se face -Su, atunci şi su- 
- fixele -faze și tătare se fac -sare şi -sitare, d.e. dor- 
„-mă-tare' a. durmi în mai multe rânduri, a picura de somn, 

no-tare, dic-tare, trac tare, tu-tari, pul-sare, pen-sure, 
'ces-sare, cur-sare; de' asemine vee-sare (tezare) u nă- 
căji, de şi sup. e zec-tum; fug--tare, ag-i-tare; guaer- 
i-tare, terri-tare, pollici-tari (eu slăbirea lui e de la 
tema, $ 127, Nota 2), şi după acetași analugie: domy- 
tare a domestici, a supune, clam!-tare a răeni, mini-tari 
„a tot amenință; cu -fitare: ventitare a veni des, dic- 
titare a spune des, a tot spune, /uie-sitare a se opri;. 
pen-sitare a cumpăni cu îngrijire, cur-sitare a tot a- 

 „lerga ș. a. - 

Notă. Dacă aceste cerbe derivate esprimâ numai întarirea ideei verbale simple, atunci ele se numesc intensive (rerba ine tensiva), precum: capto prind, guasso sguduiii ş. a. Verbe in- „ tensive formEză şi sufizul -esso şi -18s0 (&re) d. e. cap-esso apuc, -.„» ac-esso îndeplinese, lac-esso bârţuese, înce-sso (da Ia cedo) atac, pet-ess0 şi pel-îsso doresc, arcesso (de la ac-cio) ehem,. încip-îsso. 

2). Verbe incoalive (verba inchoativa, $ 166). 
3u. Verbe desiderative (verba desiderativa) care 

însamnă dorință, plecare ; ele se formeza de la partie. 
viit.. activ. în -î0, d. e. cenatiir-io «m poftă de a cină, 
Partir-io sufăr de facere, îsur-io am poftă de a mânecă, 
:$. a. In deobştie aceste verbe sunt puțin întrebuințate 
(afară de eşurio şi parturio). . _ 

| 4). Verbe deminutire (verba deminutiva) care se 
foreza cu sufixul -iilo (are) şi sunt puţine la număr, 
d €. cant-illo cânt încet, conserib-illo scriu reu. 

B. Verbe denominative 

$ 201. Se numese rerbe denominatire (verba de- 
nominativa) acele care se fac din substantive şi adjective, 
Ele sunt; i 

a). Parte trausilire după conjugar=a T-a şi a IV-a 
parte întrausitive, după conjugarea a [l-a, q. e. turtăre
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a turbură, regn-ave a domni, oner-ăre a încărca; matuy- ăre a grăbi, lăv-are:a ușură, custod-îre a păzi, pun-ire. (poena) a pedepsi, fin-ire a sfârşi, len-ire a îmbiândi, a-- potoli, moll-ire a moleşi, flor-zre .a înflori,. luc-âre a. străluei, alb-zre a fi alb, cân-zre a fi înalbiţ (bătrân). 
b).  Deponentele denominative în ari (derivata din. substantive), însamna îndeletnicirea eu lucrul, d. e. ne.- Joli-ări a face negoţ, pabul ari a pasce, Philosoph-ări.. a vorbi filosofie, pise-ari a pescui, făr-ări a fură, 
Nota 1. Din câteva verbe intransitive se- formâză prin: schimbarea conjugărei ($ 153), uneori sehimbând eantitatea vocalei „de la temă, verbe transitire, care însamnâ resultatul lucrării espri— mate prin verbul intransitiv, astfel: - - 
pendeo sunt atârnat - — pendo căntăresc*) a candeo sunt aprins ac-cendo ) aprind l 

IN-Cenao - : Jăceo 2nc, stau jos - Jacio arunc, fac să cadă . Pareo mă ivesc părio scot la lumină : : s&dleo sed | sido mă pun, mă aşed . . stdo (-are) fac să șadă, liniştese- plăceo plae . plâco (are) împae, liniştese făgio -(&re) fug figo (-are) fugărese. - 
Nota 2. Verbe ca sedare, placare, fugare so numesc în: particular și cauaative (causatira). 

CAP. XIII. FORMAREA CUVINTELOR PRIN COMPUNERE 

Compuse improprii 

| $ 202, Prin compunere se face din două curinte- un DOU curent, care.se numesce compus, și a căruea în- țeles result din cele dous cuvinte împreunate. Comnu-- sele sunt de done feluri: impropril. şi propri), 
$ 203. Un cuvânt compus este impropriu, cână: dout cuvinte care se unese Spre a axprima Împreuna o - singură idee, nu-și perd prin această unire legătura lor „sintactică, ci: fie-care avwâne ca cuvânt a parte, sub o. formă gramaticală deosebita, Onvintele compuse de a- —————_ 

*) Pendo la Înnceput. însema a alirna, apoi a atârna de o cumpănă. adecă. a cântări. - - , . 

0 
(9
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„cest so'u sunt formate: dintr'un substantiv şi un ad- 
- jeetiv,.care amendoue “se deelină, d. e. 'res-publica stat,. 
(propriu :- lueru public), jus-jurandum Inrâment, ros- 
marinus rosmarin ; sau dintr'un genitir care e compli- 
mentul unui alt cuvânt, d: e. senatăs-consultum decret 

al senatului, senatusconsult, zerY-sYneilis- "asemănator cu 
„adeverul, agri-cultura, agiac-ductus -apad ue, pater-fa- 
miliag. i. Ia . | 

„Cuvintele astfel împreunate pot: fi uneori despăr- 
“țite, mai ales prin: gue şi te, d. e. resgue publica, se- - natusve consultum (res. vero publica). Câte o data chiar | . 
își schimbă şi locul : jurando jure (Plaut.).. N 

" Compusele improprii se-pot forma și din împreuna- 
rea altor cuvinte, d.e. manii-mitto dau drumul, desrobese, 
-usu-capio câştig prin usucapiune, satis-do dau chizăşie ş.a. 

- Compuse proprii | Ş 

$ 204. „Un cuvânt compus este propriu când dous 
cuvinte” care se unese, spre a esprima împreună o siu- 

" „gură idee, își pierd prin acâsta unire legătura lor sin- 
tactică, şi nu .mai remâne fiecare ca cuvânt aparte, sub 

-0 formă gramaticală deosebită. a 

-De compusele proprii se ţin : 
1). -. Tote verbele compuse. cu preposiţiuni despăr- 

țite şi nedespărțite ($ 188). - | 
„- 2-2). "Dâte substantivele și adjectivele compuse cu. 

preposițiuni despărțite şi nedespărţite, precum: și eu 
unșle numerale, d. e. de-dăcus ruşine, necinste, in- 
ler-rez interege' (cel. ce'stă vremelnic pe tron, păbă la 
alegerea unui rege), Vi-duum timp de out dile, : per-. 

..„ amplus. f6rte întins, per-magnus forte mare, dif-ficilis 
greu, Yn-imicus dușman. Din împreunarea substantivelor 

“cu preposițiuni sau 'numerale es în deobștie numai ad- 
jective d, e. con-covs, dis-cors (cor),. af-finis vecin, în- 
rudit, ez-pers fără parte, lipsit, ez-sors- fără. noror, 
con-călor, By-frons cu dout franți, W-pes cu două pi-.: 

- «cidre, bi-măris între doue mări, Să-mestris (în loc de
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sez-menstris), guădri-vium respinteai (unde se întâlnese: 

"me, neînarmat, în-fămis cu nume reu, sub-urbinuş ve- 
cin-eu oraşul, trans-pădănus de dincolo de riul Pud (Po). 

3). Compusele ezite din: impreunarea unui nume. „(substantiv san adjectiv) cu_un verb şi anume: 
3). . Verbe. de acest tel sunt :'ampli-frco mârese, graty: 

ficor, (-ari) daruese, tergi-tersor (-âri) cotigese, Delly. 
„găro (-âre) port resboiu, aedifico (-are) elădese ; dinpo- trisă anim-adeerto, dupa $ 21. 

„D). Nume de acest fel sunt: tibi-cen trâmbițaș, înse itibi-cen (pentru că! vine de la tibia, în loe. de tibii-cen)! ..- “Hautist, /ani-ger lanos, allY-sănus resunător, sacri-legus, căleător de lueruri. stiate, signi-fer stegar, arti-fex lu-:. crător, artist.. GpY-fez făeator, lucrător, aat-ceps [în 'loe” de ar(î)-ceps] priudetor - de păseri, miini-ficus darnic - --(eompară .neut, pl. miini-a), frăgi-fer şi fructi-fer ro- .“ditor, lăpi-cida tăetor. de piatră, hămi-cida _omoritor, Zarri-cida. ucigător de părinți;: totuşi magi”'animus, după $ 21.—Din dou verbe se formâză mai multe com- puse ale verbului facio: cale-facio; made-facio ud, com- -mone-făcio sfâtuese, - .. A 
- Nota 1. Vocalir (scurta) la stârşitul cucentului întăi sau ! face parte din temă, ca în arli-fex, muni-jicus, aedi-fico ş, a: sau „6 slăbirea vocalelor temei a, o; u,; precum: din tăla tubi-cen, din lana lani-ger, din temele 33910, Sacra, - grato s'au făcut signi-fico, ”- sacri-fico (în limba veche sacril-jico), sacră-legus, grati-ficor (în - Trâji-gănă a sa slabit în 1); u de la temă. sa slăbit “în Y în Fnicti-fer, corni-ger, mani-pulus (îu loc. de mani-plus, cu vechea vocală “ausiliară 4 între consonante, "ca în col-u-men, teg-u-meu - Aesc-ii-lăpius). In. lapi-cida, homi-cida, ca şi în sangui-siga (lin "- pitore), culny-ficus (rănitor), consonanta finală a temei a cădut (ia. loe de Zapid-, homin-, sanguin-, vulnes-); din potrivă parricide în loc de patr-i-cida. După cum s'a putut vedea în csemplele d- mai sus, cuvântul determinâtor se pune obieinuit întăi, ear eurân: „tul fundamental în urmă ; astfel d. e, în alti-sonus lapi-cida cu. . vintele sonns (sunet) şi 'cida (omoritor) sint . mai de aprâpe de- -.. terminate, cel întai Prin altus, și cel al 'doile priu lapis, 
Nota 2.  Decomposite (decomposita), adecă compuse „încă odată, sunt d, e, super-injicio arune pg deasupra, recognosco „visitez ; drept. rârbind şi con-surgo mă ridic Împreună, ads-condo . „Aseund, ș.a, 

No ” ie - — S . 

“patru drumuri), în-formis fară formă, incermis fara ar- ! , 

2 

!



CATALOGUL ALFABETIC AL VERBELOR 
A 

adeo Ş 114, nota 1, 
'abnuo Ş 131, E) nota 2. 

accendo 
accidit Ş 1 
acuo Ş 118,3; 
Pra c Ş 161, 
adnuo Ş 160, 1. 
adolesco Ş 166, LĂ 
age $ 110, 6, notă, 
agedum Ş 10, 6, notă, 
agesis $ 110, 6, nota. 
agnosco Ş 151, 1, nota 2. | 
ago $ 130, 2, a; $155,1,a. 
ajo Ş 110, 2. . 

adolesco $ 1 
Ş 2 

72, e
 

i
 

1, 
L 

Sa 1. 

" algeo $ 159,2 d. 
alo $ 162, 8,8, 

. ambio $ 169, 2, notă. 

amo S 148 $ 134, Ş 151,1. 
dmplector $ Ş 161, II 

-ango $-155, 2, d. 
annuo v, adnuo. 
apage S, 10, 6, notă, 
aperio Ş 133, ,Ş 162, 3. 
ardeo Ş 137, 2 2, 
ar€o r. aresco. - 

aresco $ 166 1, a. 
arguo $ 131, 1, nota 
assentior $ '161, 
attingo SS 150, 4, nota 2. 
audeo $ 167. N 
audio $ 133, Ş 139, 8.151,1, 
augeo $150,3.Î;$ 153, 1;$ 155,22. 
aze $ 110, 6. 

2; $ 160,1. 

-B 
dibo $ 166, 6, 
-dandior $ 144. 

caedo Ş 150, 4; $ 

      
  

C . 

cado Ş 150,4; Ş$ 157, 3 
15 

cano $ 158. , IN 
capesco Ş 165, +. a. 
capio 8 132 ; Ş 13; $ 119,5; 

Ş 150,2, a $ 151. 3 $ 104,4. 
carpo $ 150, 2 2  Ş 15 42. 
caveo $ 160, 2 2, 
1. cedo S 132, c; 3157, 2, 
2. cedo Ș $ 170, 6, notă. 
cello Ş 151, 4 notă. 
censea S 130, nota 1. 
cerno Ş $149,'2 2, d; Ş 1605. 
cette s 170, 6, notă. 
ciev v, cio, 

cingo $ 155, 2, 8. 
cio $ 362, 3, 

“claudo $ 157,2. 
clepo. Ş 153, 2. 
„coalesco Ş 6, Id, 
coepi Ş 1%0, 
eolo Ş 162, 2 d 
comminiscor Ş 161], V. 
como, $ 158. 
compeseo SS 162, A c. 
concino $ 162, 2, 
concupisco $ 166, I d: 
conducit $ 172, 2. 
congruo Ş Ș 160, L 
conireo, Ş 136. 
coquo $ 152, d; s 165, adat. ă 
consenesco $ 166, 1, a. 
constat Ş 172, 2. 

 conaulo Ş 162, 2 d 
consuevi Ş 110, 7, nota 2: 
contemno Ş 159. 
conticesco $ 166, |, a 
contingit Ş 172, 2. : E



contremisco $ 100, 1, a. 
contalesca Ş “cu „d. 
convenit $ a, A 
erepo $ 153, 41; Ş 102 2 1, a. 
cresco S 19, 5 $ 153, 9; Ş 164,9. 2 
culo $ ? 16% a, vedi şi -czmdo, 
cudo $ ş 15%, ae 2. 
-cuimbo $ 1:19, 
cupio Ş 162, po. 
curro $ 9149 i $ 150, 4 ibid, nota 

2; $ 151, i, notă; $ 938, 

D 
__cdecet $ 13 1, c. 
de, endo $ 150, 24 $151,3;$ 157,1. 

«deleo Ş dou, 135, Ş 15, 1, 
deliliuo S 160, 1. 
delitesco Ş 166, 1, a. 
demo Ş 158, 
depso $ 159, 
desino $ 147, 1, nota 1. 
dico Ș 150, 2, 4; $151,9;s147, 

; $ 155, 2 a; Ş 168, 8. 
dimică Ş 162, I, a. 
disco $ 150, 4; ibid, nota 3, $155,3.. 
divido $ 137, abat, 1. 
do Ş 130, 4, nota 2;$ 153, 5; $ 163. 
doceo $ 130, nota 1. 
doleo Ş 158. 
duco $ 147, 5; $155, 2, a;$ 168,8. 

FR 
edo Ş 151, „3; $ 157,1; $169,4. 
effervesco $ 166, 1, a. 
emo $ 131; $ 137;$151, 4, notă; 

Ş 158. 

eneco $ 162, 1, d, 
co $ 169, » 
evanesco $ oa, ÎI. 
evenit $ 172, 9. 
ezardesco $ 165, 2 d 
exceilo Ş 162, 
ezhorreseo Ş "e, “ d 
ezolesco $ 166, I, d. 
erpedit $ 172, 
expello $ 150, > nola 2, 
ezpergiscor Ş$ 164, LI, abat. 
experior Ş 161, V, 
extimesco 166, I, a. 
ezuo Ş 160, 1.     

FR 

Jacio Ş 147, 5; $ 151, 2, $ 155, 
1, a, $ 165,8; $ 16955. 

fallo Ş 15i, 4, notă; $ 158, ureia $ 152, d; 155, e. 
Jari $ 170, 3. 
“fateor. $ Ş 161, AY. 
fazeo Ş 100, 
fero $ ut iso, 7 și 8; $ 169,3. 
ferveo $ 100, 2 
fido $ 167. 
fieri ră fo. 
figo Ş 151,2, c. 
Jindo $ 151, 3, 
Jinge Ş 147, 2, c; $155,9,3. 
fio $ 109, 5, . 
“lecto $ 14), 3; $ 151,2,0;$157, 2. 
-figo $ 155, 3, a. 
Jluo Ş 156. 
adio Ş 150, 2 2 a. Ş. 157, 1, 
Joveo Ş 160, 2. 
frango $ 149, 2, c; 3 155. 1,3, 
Jremo Ş 159, 3; Ş "162, 2, a. 
frendeo $ 157, 1 . 
frendo v. 5 fren'leo, 
Frico $ 162,1, 3. 
Jrigo ă 155, 2, a. 
fruor $ 101, 4, nota 2; $ 161, III, 
fugio $ 150, 2, a; $.155, 1, a, 
Julcio Ş 155, 2, , 
fulgeo $ 155, 2. 
fulgurat $ 1 (72, 1, a. 
fulminat $ 112, 1, a, | 
fundo $ 149, 2, c; $ 157,1; 
fungor $ 161, VL. 

G 
gaudeo Ş 167. 
gemo S 162, ?,a; 
gero Ş 158, . -. 
gigno “ş 149 G; 
gradior $ 161, 1V. 

1 

“
n
 

_
 

2
 

I
N
 

DN
: 

*- S 

haereo Ş 158. 
haurio $ 158, 
have v. ave. 

horreo v. erhorrtsoo, 
hortor Ş 141,



220 

îco $ 155 „1, a; $ 155 abat, 9 ; iHucescit Ş 12, i, a. 
îmbuo Ş 160, 1. 
îndulgeo $ 155, 2, d, 
înduo $ 160, 1, 
ingenitco $ 166, I, a. 
îngravesco Ş 166, UI, notă. 
2aanolesco ş 166, 
înquaan $ J10, 1, 
înterest $ 172, 9. 
inveterasco Ş 166, 1, d, 
îmvetero v. înveterasto, „ 
îrascor Ş 149, t 
ire ț. eo. 

Jungo Ş 155, ?, 
Juvo $ 151, aL nota 9; 

s 172, 

lador Ş 143; 
$ 161, 5 

lacesso $ 162, 4, 
laedo $ 152, ce; $ 157,2 
lamdo $ 154,9. 
laro Ş 151,:4, nota 2; 160, 
lego $ 150, 9, a; Ş 155 |, a, liber $ 172, 1, c. 
licet $ 112, 1, e.. 
-licio $'155, adat. 1 
-ligo $ 155, abat. 1 
lingo $ 155, 2, b 
lino Ş 149, 2 a; $ 153,3; $164,] 
liquet Ş 112, 1, c, 
loguor $ 161, VII. 
luceo $ 155, 8, a. 
ludo $ 151, 3; Ş 157, 8, 
lugeo Ş e 2, a. 
luo $ 151, 4, nota 3 2, $ 1600, 1. 

M 
malle v. malo. 
malo Ş$ 169, 6 
1, mando $ 157,1, 
2. mando $ 163, nota 2. 
maneo $ 151, 4, ziotă; ş 168, 6, 

„misceo '$ 130, nota Zi 

| 153 
- maudgeo $ 151, 

  

166, II. maturesco $ 

“memini $ io; 
mentior Ş 144, 
mereo' v. mereor, 
mereor $ 16, 
mergo $ 151, 22. 
metior $ E, 
meto ş' p 105 
mezi Ş to, ", 
mio $Ş Ie, Il, a. 
minuo Ş Ş 160, 1. 

$ 150, 
notă. 

misercor $ 130, nota |. 
"mireret $ 112, 1. 3. 
mitto $ 140, 1; 153, e; Ş 157, 2. 
molo Ş 162, a a ” 
moneo $ 130; $.136; 

notă; Ş 158. 
mordeo $ 157, 3, 
morior $ i $, nota 2; $ 
moveo $ 160, a, 
miuleeo $ 

Ş 154,1 

165, 6., 

-mungo $ 153, 

nanciscor $ $ 161, HI. 
nascor Ş. 151, 4, nota 2 
neco. $ 162, A d. 
necto $ 149,3; $ S151, 2,a; $ 
9, 

negueo $ 169, 2 Ra notă. 
ningit Ş 155, 2, 4 ŞI, 7,a. 
nitor $ 161, IV. 
nolle v. î0lo. 
nolo $ 169, 6. 

153, 

nosco 1 49, 4; Ş 164, 
nori Ş 147, 1, nota ?; Şizo, 7, - 

nota 2, „ .- 
nulo $ 15], 2 

0 . 
obdormisco * $ 149, 4; SŞIc6, 1,2 
obduresco $ 166, 1. 
obliviscor $ 161, VII. 
oimutesco Ş 166, II. 
obsolesco ş 166, 1. 
obstupesco $ 166, IL. a. 
occido $ 150, 3, nota 1, 
occulo $ 162, 3 e,



  

odi $ ŞI 7: 
operio $ 162, 3. 
oportei %S 172, 
ordior $ 161, 
orior $ 151, 4 ate 3 2; 
vuare Ş 170, 

2 
paciscor $ 161, 1, abat, 
pando $ 157, l. 
pango $ 1550 1,3,2 
parco $ 150, 4; £ 15 

132,-d; '$ 155, 3,. 
pareo $ 158. | 
pario Ş 150, 4; $ 15 I, 4, nota 

1 şi 2; 158. 
patco $ 164,2, 
patior $ 161, IV. 
pareo Ş 160, 2, 
pecto SI 151, 2, ai $ 155, > c, 
pello -Ş 149, 1; $'150 4 Ş 151, 

4, notă; Ş 58, 
peudeo $ 1 3; $ EPA nota 1. 
pendo $ 150, 4; g 157, 3 
percelle Ş 155, 
perdo $ 163; $ 169, 9, notă, 
pereo $ ata, 3 2, notă. 
perpendo $ 150, 4, nota 2, 
pertuedet $ 172, 1, d. 
peto $ ŞI. 3; ş ai, Î, nota 1; 

62, 4, 
viget Ş 1î2, 1,3. 
pingo $ 150, 2, ; 
pinso 8 139 
placet Ş 1 
plango Ş ai , 
plaude, Ş i57, 8 

Re C și. notd, 

şi 3. 
1, 2.0; $ 

o
n
,
 

&
*
 

lecto $ 149, 3; Ş 131, 2,a; $ 
e 135, 2, 

“plico $ 162,1, a, 
„ Pluit Ş 160, 1; $I2,1,a 
“Pocnitet Ş 172, 1, d 
Pono $ 165, 6. 
Posco 3 150, 4, şi nota 2; $ 153 
Possum Ş 18, notă; $ 121. 
Draestat $ 172, 9, 
Prdesto:$ “51 4, nota 2, 
Prandeo s 137 1, 
Prehendo $ 157, 1. 
Premo $ 168, 
Proficiscor $ 149, 4; Ş 161, |, 

ga
 
A
A
 

$ 169,1. 

  

  

a 
premo $ 158. 
psallo $ 158. 
pudel Ş 112, 1, d. 
pungo Ş 155, 3. 

Q 
qitaero $ 162, 4, 
quaeso $ 110, 3, 
quatio $ 152, c; $ 157, ala. 1. queo $ 169, 2, notă. ' 
queror $ 101, VL. 
qtiesco Ş 164, 2. 

R 
rado $ 150, 2 . d; $ 157, 
rapiv $ “$ 162, 
redeo $ 117, 1 Lita L 
referi 3 179, 2 

i) 

ego $ 152, 5; $ 155, abat, 1, relinguo $ 155, 1, d | reor $ 168, 6. 
repo $ 130, 2 2,5; 151,1; Ş 154,2 2, repuertisco $ 166, 1, not, . resipisco $ 166, 1 ” - restat $ ie, 2 
revertor $ 167. 
reritisco $ 166, I, 3, 
rideo $ 157, a. - 
rodo $ 152, Fă Ş 157, 2 2, 'rudo Ş 162. ' 
rumpo $ 192 60; $154,1. 
ruo $ 151, 4, nota 2; Ş 160, 1. 

S 
sacpio $ 153, 1; Ş 154, 2, salio $ 151, 4, notă ; 5 169, 3, sailo Ş 151, 4; Ş 158, 
salue $ 170, G. | 
sancio Ş 155, 2 2,3, 

scando $ 150, 2, 5; $ 157,1. acindo $ 137,3. .: 
scio v, seisco. 
scisco $ 166, I, d. - 
scribo $ 131; $ 150, 2.0. 
sculpo Ş 154, 
seco $ dsr, 4, otă, 2; $162, 17 
sedeo” Ş 15 1, 
senti, 1; Ş 157
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sepelio $ 151, 4, notă; $ 162,3, 
VL sequor $ 161, 

1. sero Ş 163, 2 2, 
2. sero $ 165, 6. 
serpo Ş 154, 
sido Ș 157, căt, 2; v. îi sedeo. 
sino Ş 149, 2, a; Ş 164, 
sisto Ş 150, 4 nota 1; Ş 08, 
soleo Ş 167, | - 
solo $ 160, 
80n0 $ 151, Zi nota 2; Ş162,1,a. 
spargo $ 151, 2 2, îi $152, d $Ş 

155, 2, d. 
sperno $ 165, 
-spicio Ş 55 abat. |. 
spondeo Ş 150, 1, notă, $ 157, 3 
spuo $ 100 
statuo $ Ş 160, 1. 
sterno Ş 163, 
sternuo Ş 160, 1. 
sterlo Ş 62 2. 
slinguo $ 135, 9, 2, d, 
sto Ş 150, 4, nota 1 şi a nota 2; 

% 153, 5; E 16$. 
strepo Ş 162, 3 2, c. 
strideo “3 15%, abat. 2, 
strido v. strideo. 
stringo $ 155, 2, dă 
struo $ 136. 

suadeo Ş 157, 3. 
suesco $ 164, 2. 

"sugo Ş 155, 2 a. 
sum $ 119. 
sumo $ 158, 

T 
taedet $ 172, 1, 3, 

" tango Ş 155, 3, - 
lego Ş 155, abat. 1. 

_temno $ 149, 9, 8. 
tendo $ 157, 3. 
teneo Ş 130, nota 1. 
dergco LA tego. , 
tergo $ 151, 2 2, î; $ 155,2, d. 
tero Ş 163, 
terreo Ş 158, 
tezo $ 159, 
tinguo Ş d 7; Ş 160, 2,     

toilo $ 1-19, 4; Ș 158; Ş 165, 7. 
tondeo $ 17, 3 . 

tono $ 162, 
1; a. , 

torgueo S 152, d; $ 155, 2.d, 
torreo Ş 150 nota 1. 
traho Ş s 132, &; Ş 156. 
tremo Ş 162, 5, e ” 
iribuo $ 131; $ 151, 1; $ 160,1 
irudo $ 157, 2, - 
fuudo $ 157, 3. 
turgeo Ş 155, 2, 

U 
15 $ 161, 1]. 

Î, a; impers. 17%. 

ulciscor $ 1410, 
ungo Ş 155, 2, d, 
urgto $ 139, 9. 
uro $ 158. 
utor. Ş 161, IV, 

YV 
vado $ 153, = 
vale < 170, 
veho $ 156. 
vehor $ 161, IL. 
velle v. volo 
velo Ş 151, 4, notă; $ 158. 
vendo $ 163; $ 169, 3, notă, 
veneo Ş 174, 2 notă. 
vento $ 149, 's; $ $ 151, 4, notă, 

Ş 133, 1; $ 158, 
vereor Le, 
erro $ 151, 4, nota 1; 
zerto Ş 137, chat. 2, 
veto Ş ae, a a. ” 
vesperascit Ş 166, II, nota; $ 

172, 12 ca 
video $ 149, S; $ 150,2, a; Ş 

1 Ş 157, 1. 
vineio Și 153, 1; 8 155, 2 d. 
viuca Ş LE >, e; $ 150, 2,9; 

$ 159, 1,%, 
iso Ş 159, 
vio Ş 156. . 
volo S 169, 6. 
vomo $ 162, 2, a. 
volto $ 160, 2. 
voveo $ 160, 3 >, 

P
a
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$ 155.: 

$ 153 

n



TABLA MATERIILOR 
Paragr. Pagina 

Introducere .. De 
ETIMOLOGIA . PRR L 3 

I. FONOLOGIA: | 
Cap. LL Literile . . „9 3 

Imparţirea literilor... Vocale. Consonante 3: 4. 
Rostirea literilor, , l2 5 
Semne particulare în scriere şi semnele 

" interpunețiunii. . 13. 7 
Cap. ÎL. Cantitatea silabelor. Intonarea cu. 

vintelor. Ortografia. . . . .14 8 
Iutonarea cuvintelor, 15 9 
Ortografia. e 16 10 

Cap. II. Legile eufoniei Pa 1 
„1, Legile “eufoniei pentru vocale. Sincopa 18 12 

Aferesa. Apocopa 19 13 
Contragerea . . 20 14 
Sineresa 8, Siniseza. Elisiunea, Sinalefa, 

Hiatul . e . 21 15. 
Compensarea .. 299: 15 
Asimilarea vocalelor, . ., 23 16- 
Acomodarea vocalelor . . . . . . 94 16 
Disimilarea vocalelor . 25 17 
Slăbirea vocalelor . ., „26. 17 
Urcarea vocalelor. . ., . „27 19 

2, Legile eufoniei pentru consonante. Asi- 
"milarea consonantelor. ; . .-. 28 19 

Acomodarea consonantelor, . , , .'99 20 
Disimilarea consonantelor ee. e, 30 20



224 

Paragr'Pagina i 
Slăbirea consonartelor . . , „4 20 
Caderea consonantelor . . . . , .32 91 
Intrepunere de consonante, , , , „88 22 
Lepădare de consonante . . . . 34. 22 
Metatesa . 35: 929 
Oonsonante de la începutul, din laun- | 

trul şi de la.sfirșitul cuviutelor - 36 93 
II. MORFOLOGIA 

Cap. IV. Clasele şi Flesiunea cuvintelor 
Olasele cuvintelor . . . , , . 37 24 
Plesiunea cuvintelor. , . . . . . 38 25 

A. FLESIUNEA NUMELOR 
Cap. V. Declinarea substantivelor. 

Genuri. Numere. Casuri. Deelinări . . 39 26 “Genul firese al substantivelor . ea dh 27 
Declinsrea 1... 45 99 
Forme grecesci.., . e - 46 31 Genul substantivelor de declinarea I-a 47 31 Declinarea a Ia .,. 48 392 
Forme grecesei . „i, i 50 34 
Genul substantivelor de declinarea all-a 5l 35 
Declinarea a Ill-a . , 52 385 
I. “"eme eonsonantice | 

d. Teme licide , e 56 37 
B.. Teme nasale. . . a. 58 88 0. Teme sfârșite în şuevilorea s. ..60 33 
D.: Teme Sfârşite în mute . . . . Gl 40 

II. "Teme vocalice | 

1. "Teme vocalice în... . , . 69 44 
2. Teme vocalice în u .'. . . 63 46 

Genul substantivelor de deelinarea a Ill-a 64 46 
Forme grecesei la declinarea. a Ill-a 65 „49 
Genul substantivelor grecesci de decli- 

parea a ]lla , , . . . . „66-51



„225 

" Paragr. Pagina 

Declinarea IV-a . --. e GI Bl Genul temelor în 4 a. 68.58 Declinarea V Ceea. 69 By Genul temelor în e... „70 55 
Anomaliile tuturor dcelinărilor 71 55 

Î. Nume defective 

a. Nume indeelinabile a 72 
„b. Nume defeetive de easuri .. , 73; 

€. Nume defective de număr... 74 a
a
a
.
 

z
a
 

“II. Nume abundante 

a. Nume abindante în declinare 75 59 „b. Nume abundante în gen . .76 00 
«Alte particularităţi ale numelor 

a. Nume neregulate în declinare 77 60 
b. Declinarea -unor substantive 

compuse. 
e. Despre ceasul locativ și sufixele 

lecale, . „19 Gl 
Cap. VI. Declinarea adjectivelor 

18 Vl 

Impărțirea adjectivelor... - 80 02 a. „Adjective cu tema în a şio (1) S1 62 
b.  Adjeetive cu tema consonantieă 83 64 

. €. Adjective cu tema vocalică i 86 64 Gradele de comparare ... : , ... 88. 70 
Comparativ și superlativ .:. . . . 90. 10 
Declinarea comparativelor şi a superla- 

tivelor a 94 12 * Comparare neregulată . . . 196.79 Comparare prin circumseriere . .. „97 74 "Comparare defectira , 98 74 
Cap. VII. Despre pronume. - 

„Impărțirea pronumelor. ,„ „99 77 JL. Pronumele personale , ... . „100 78



226 

Paragr. . Pagina 

II. Pronumâle.posesive . . . . . 102 
III. Pronumele demonstrative  . . . 103 

Deelinarea pronumeler demonstrative . . . 104 

Cap. 

Cap. 

IV. Pronumele relative . . , . . 105 
V.  Pconumele întrebătâre .:, ; . 108 
VI. Pronumele nehotărite . . . . 107 

VIII. Numeralele. 

Impărțirea numeralelor, , . , . „108 
Dabela numeralelor . . . . . . . 108 
Alte nume și adverbe numerale. , . 113 

B. PLESIUNEA VERBELOR 

IX. Idei generale asupra flesiunii > 

verbelor 

Observări întroducitâre. . . . .: . 115 

Cap. 

Conjugurea verbului ajutător esse . . 119 
Compusele: verbului sum . „ .. . „ 120 
Conjugarea verbului possum , . . . 121 

X. Conjagările 

Patru conjugări deosebite , . . . .„ 122 
Sufixele personale și vocalele ausiliare 193 
Temele primitive ale celor 4 conjugări 12% 

1. Genul actiy. 

Conjugarea I sau a-temelor în a : . 128 
Conjugarea II-a sau a temelor în e . 129 
Conjugarea IIl-a sau a temelor conso- 

nantice şi înu 18) 
Conjugarea a IV-a su a temelor în i 133 

II. Genul pasiv. 

Conjugarea I pasivă .s. a temelor în a 134 
Conjugarea II-a pasivă s. a temelor în e 13: 
Conjugarea Ill-a pasivă 8. a temelor 

consonantice şi a celor în 4 . . 131 

79 
80 
S1 - 
s3 
-86. 
s6 

90 
92 
99 

101 
105 
106 
107 

108 
109 
11 

112 
114 

147 
120 

192 
124 

126



Conjugarea a IV-a pasivă s. a temelor 
ÎN 

"Verbe deponente . 
- Conjugarea verbelor deponente. 

Conjugarea 1 deponenta s.a temelor în a 141 Conjugarea a l-a deponentă s. a te- | melor în e... ee e 149 Conjugarea a III-a deponentă s, a te. 
melor eonsonantice şi în + „143 „ Conjugarea a IV-a deponentă s. a te. i __ melorîni , 044 „ Obserrări particulare asupra verbelor | deponente eee e 145 Conjugarea perifrastica activa şi pasivă 146 Conjugarea perifrastică activă 146 „II. Conjugarea perifrastică pasivă . .' 146 “Forme prescurtate în conjugare . „147 Forme vechi în conjugare. .., 148 

Formarea temelor primitive din tema 
verbala. - 

I. Pormarea presentului . . 149 II. Formarea trecutului |. . e. 1150 II. Formarea sapinalui . . . 151 Schimbări eufonice la formarea trecu. -- , tului și a supinului. . + „ 152 Schimbare de conjugare . 4 153 
Tabela verbelor după caracteru 

. temei. 

Teme sfârșite în labiale ,.,, 154 Teme sfârşite în gaturale. . .  . 155 Teme sfârşite în spirantele 4 și o. , 156 Teme sfârşite în dentale . . . “ei 157 "Teme sfârşite în nasale şi licide , , 158 Teme sfârșite îns, ,, + 159 Teme sfârșite în u (0). , . o. 160 
" Deponente ă E ae 

IL. Teme labiale . ,,. . . s 161, 

„139 
„1 140 

227 

Paragr. Pagina sia 

128 
129 

130 

131 

142 - 
143 
145 

„146 
147 

148 
149 
153 - 
154 
157 
159 
159 

160



228 - 

II. “Teme guturale .. 
III. Teme în d şi 2 

Paragr. Pagina . ——— N aBlna 

„161 
161 19. Teme dentale e 161 _V. "Teme nasale și licide- "161 VI. 'Pema în + venită din s.., . 161 VI. Temeînu, ... aa 161 - Zadela. verbelor care schimbă Conjugarea 162 Schimbare de conjugare în urmarea re- duplicarei . ai 163 Schimbare de conjugare prin creseeres temei presentului , 164 „Verbe. incoative î 166 I. Incoative serhale. 166 II. Inccative “nominale AR ei 166 

a _ | Schimbavea de gen a Verbe semi-deponente „167 Verbe neregulate. . 168 Verbe defeetive 
„170 Verbe im personâle ae 11 

: C. PARTICULELE 
“Cap. "XI. Adverbele, Preposiţiunile. Cou-: - juncţiunile.- Interjceţiunile.. ' |. -Adverbe adjeetiviee 173 

1, "Adeerbe: nominale 
a). Adverbe-aaji etivice..-. 14 Compararea adverbelor . 176 b).  Adverhe substantivice a 17 e), Adverbe verbale: ... „181 
2. “Aderrde provoininale. , „182 

* 2 “"Pabelu adverbelor" prononiivale 181 ” Prepositiunile Si i 183 ocul preposițiuuilor „187 Preposiţiuni nedespârțite -... „188 ŢII, Conjuneţiunile | , , 189 „IV.  Interjeeţiunile . 190 

160 
161 
161 
161 - 
161 
161 
162 

165 

166 
167 
168 
169 

169 
170 
180 
185



229 

, | Paragr. Pagina 
III. FORMAREA CUVINTELOR 
Cap. XII. Formarea cuvintelor prin derivare 

„Observâri întrodueatâre. . . „ 191 205 
]. Substantive derivate 

A. Substantive verbale e . 196 206 
B. Substantive denominative , . 197 208 

II... Adjective derivate 

A. Adjective verbale . .. . , 198 210 
-B. Adjective denominative. , . 199 211 

III. Verbe derivate 

A, Verbe verbale. , ., „ + 200 913 
B. Verbe denominative , . „ . 201 214 

Cap. XIII. Formarea cuvintelor prin com- 
punere 

Compuse impropril . , . , , 902 215 „Compuse proprii . . . . . 904 216. 
—————— 

Catalogul alfabetic al verbelor. 218 

    

  

SILITE 
OTU CESTI 
    


