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„+. "Cele mai multe grammâtici Române saii .câ se mâr- 
ginesc”'în generalitâţi, care se .pot” applica. mai: mult: saii 
“mal -puţin la ver ce limbâ, sai câ umblă se -preschimbe 
limba, cu totul. Dela.un seriâtori de grammaticâ, după 
„opinia măa, se cere, ca se arate limba precum este, se 
"explice formele grammaticale şi derivative, şi se reducă, 
acestăa 'la 'nisce reguli - generale, fiind-câ . numai după ce 
cundsce: cineva, ce are 'limba, pote se. se 'gândiâscâ la 'im- 
prumutare: de forme şi de:vorbe, care':lipsese”.:: Remâne 
-asupra, celor competenţi. in :matcria acesta se judece, pe 
-cât autorul a, correspuns la cele -mai sus expuse. . Dacâ 
metodul -va, fi:approbat, lesne :se 'va face o prescurtare, * 
care 'se se' dă: in mâna scolarilor, precum! şi celor: expuse 
“pe scurti, lesne li:se va:da' o :desvoltare mâl întinsâ. Ii- 
and .de-parte a'mi inkipui .câ lucrarăa +mia este perfectă, 
voii :fi recunoscâtorii .pentru ver ce observaţii: bazate pe 

. 
geniul limbei. : -.. | 

“Cât pentru ortografia întrebuințată însemnezii cele 
urmâtore: - 

Insemnâri despre ortografia limbei Române cu 
i litere Batine. 

. . a “ III . i 
- “Limba Română s'a scris şi se scrie în parte şi acuma, 

cu litere kirillice. Acâstâ scriere este însâ aşa de nepotri- 
„vită 'cu: geniul limbei, incât de:şine sintem siliţi a ave .re- - 
cursii la: literele Latine, mal cu semâ, când vom voi se re-: 
„ducem: limba la reguli grammaticale. Singura greutate este 
câ limba Latină, ca lunbâ mortâ, a remas 'stâtâtorâ, iar în 
limba 'Românâ, ca şi în cele-l-alte limbi Romane, s'a des- 
voltat, nisce 'sunete, pe care limba Latină nu le avăa, şi 
„din caiisa cârora. trebuie se facem şi noi ore-care .modifi- 
câri în alfabetul Latinii, precum a fâcut Franţezii, Italianii, 
și cele-l-alte naţiile Romane. Nici :o limbâ cultivată nu se 
scrie şi nu se pote scrie dupâ.;sistema: curat eiifonicâ» sai 
curat -etimologicâ. De.acsa şi: noi numai -printr'o. combi- 
nare:potrivitâ :a amendurora 'vom...pută.. ajunge la scopv;
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nostru. Se înțelege «de sine, câ nu potii pretinde, câ la 
cele zise la vale nu se pot face cu vreme multe indreptâri. 

Limba Latinâ are vocalele a, ei; o, u, y şi difton- 
gele a, a, au.-În limba -Românâ se aude curât pe lângâ 
vocalele de sus şi sunctele_, î, şi ca modificâri ale acestor 
vocale ă, 1, 6, 6. Diftonge avem multe, care se formeză 
-cele mai multe cu & şi î,-precum:. aă, ai,-5ă, ză,.6ă,:ei, îă, 
1, î5, îi, 0ă, ol; 3ă, şi.pe lângâ acestăa şi: ea, ia, oa. - -., 

Cât pentru vocalele kinillice' a, e, i, o, 5. nu avem de- 
cât se le scriem cu literele Latine «ae, îi, o,-u, fârâ a mai 
câiita, dacâ in limba, de unde s'a, luat vorbele, se serie tot 
cu acele litere. Oce 

Vocalu s sunâ, ca e întunecată. ; Atât; in: limba, Fran- 
țeză, cât şi în alte limbi se aud” sunete, care se appropiâ 
cu. sunetul lui , dar, fiind-câ, în aceste limbi terminațiile 
grammaticale nu are inifluenţâ: asupra -pronunţârii :consu- 
nândelor precedate, .se scrie cu e. . În limba Română su- 
netul 3 intrâ în.rendul: vocalelor celor. tari: 'a,:0, u, şi..de 
acta consunândele : gutturăle e şi g inainte: de. se „pro- 
-nunţă ca înainte de. a,'0, u,:iar nu ca inainte de e,.î. Um- 
blând a ne lua dupâ, origina lui, câsim câ provine din tote 
cele-l-alte vocale. precum vedem. din ;vorbele:: râpi apere, 
pâgânii paganus, vâlii celum, pâri pilus, râtundă rolundus, 
fântână, fontana , . lâcustâ .locusla; she; -: Se: întrebâ acuma 
cum se scriem acest suneti ? Pentru inlesnire :am pută. 
pestra pe z saii se punem un altă semnii simplu, şi am 
pută pestra pe 5 cu atât inai lesne, câ după forma luitot 
provime din a, şi nu .se pote -socoti.de literă Slavâ, fiind- 
câ nici într'o limbă Slavâ nu are valorăa grammaticală, 
ce are în limba Română, 'ci: numai: îni :limbile “Traciei, ca 
în c& Albanezâ, care nu este limbâ Slavâ. '. Voind. insâ: a 
lua 'o vocală Latinâ, trebuie se alergâm'lă â,:din care mai 

„de multe „ori şi provine. Dacâ: am .voi s6 scrieni pe z:nu- 
mai prm a, nu am put6 deosebi formele: grammaticals: 

“barbă, barba, lungâ, lunga, . lâiida. "ladă, :lăudâ,. lâidâm , , 8% Să A , , , 

f „de cade tonul precum. şi. 

“lâuidam, she., care sînt forte. trebuincigse, fiind-câ. din în- 
trebuințarea lor la, verbe vine; câ :putem:- vorbi: în limba 
Română, fârâ întrebuinţarăa: pronumelor, personale.  Remâ- 
ne dar se punem a cu vre. un 'semnii 'Masupră.:. Semnele 
sint convenţionale şi sa:pus în fiâ-care: limbă după, trebiu- 
ința, ce s'a simţit. Căncoul piine semne :pentru. a arâta un- 

ilungimăa,. unor. silabe ;!:. Latinul 
»une: semne. pentru -a; arâta;lungimăa,.. şi. scustimăa,. silabe= 
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„lor, şi fiind-câ tonul câde' mal mult asupia'silabelor: cslor: |: 
lungi, nu a'avut trebuințâ de vre un' semni arâtâtorii de. 
tonă ; Franţezul pune semne. pentru a :arâta, deosebitele: 
modificâri. cu care se pronunţâ' unele vocale şi: accentul, 
'circumflexă 'aratâ, pe lângâ lungimea silabei, câ sa lepâ-' 
dat 'o 'consunândă, iar de vre un semnii arâtâtoră de toni: 
nu a avut trebuintță, fiind-câ tonul cade asupra silabei ce-: 
lei: din urmâ; Germanul pune doâ| unctuii d'asupra lui a 
şi u, pentru“a arâta câ se. preschimbâ pronunția lor. Seri-: 
ind noi pe 5 prin acu vre un -semnii, nu voim se modi- 

_ficâm. sunetul lui a, fiind-câ acel sunetii se preschimbâ cu 
totul, nici nu avem trebuinţă se arâtâm lungimăa sai to-" 
nul, fiind:câ atât a, cât şi: pot” fi lungi şi scurte, pot fi: 
accentuate :şi neaccentuate, şi de acga dupâ analogie an 
pută' scrie pe-z prin a cu doâ. puncturi (î), dar fiind-câ în 
tipografiile nustre nu se gâsesc .aşa de multe îi; am luat 
pe â cu cireumflexul Franţezilor drept semnii conventio-: 
nali, câ a, se pronunţă ca m. O. neinlesnire ni se înfâțişă- 
zâ la acâsta. În grammatica Românâ avem trebuinţâ mai 

„mult, decât în tote cele-l-alte limbi Romane, de un 'semnii, 
" arâtâtoră -de' tonii, fiind-câ altfel nu am.pută deosebi for-" 
mele::. ârâ şi ară, vedem şi -ertdem, furnicâ şi ptdicâ, fri- 
sinii :şi pelinii, tresnetii şi pomttii,: she. Acăsta, -se întemplă 
şi cu 5, unde tot ar fi mai lesne 'se punem accentul asu-. 
pra .lul'ă, decât asnpra lui â.:. Ca se voim a scrie pe 7 

„accentuatii prin â şi pe 3 neaccentuatii prin ă, am fi în- 
- consequenţi, fiind-câ.la i şi îi acel semni aratâ câ acele 

vocale sint scurte, aci ar arâta câ se schimbă şi sunetul | 
lui a,-apoi dacâ am voi se arâtâm câ în cutare silabă a 
este scurtă, nu sciii cu ce semnii' am pută arâta. acâsta. 
Când .â este urmată de n de sine vine, câ se pronunţă - 
mai întunecat, din care caiisâ terminația participului pre- 
sentii cu. litere. kirillice s'a :seris :cu înd, iar nu cu sud. 
Acest participă: provine din Latinescul ando şi endo, şi de 
acea vor unii se seriă şi în limba Românâ nd şi end. 
Participele: „plecând şi tâcând, judecând şi ducând, legând 
şi alegând, strigând şi dregând“ sunâ tot un felii, şi dacâ 
am voi se facem deosebire la scriere, ar trebui se câiitâm 
de ce conjugare este, ar trebui se zicem câ, de şi ce şi ge 
se pronunţâ tot d'aunâ, ca, ue, ye, însâ, la, împrejurarea a- 
câsta îşi pâstrăzâ sunetul gutturalii, 'shc., afară dacă cine- 
va ar fi-aşa de-mare amătorii -al sunetelor u şi:p, în cât 

„se şi zicâ: tsuînd, dsuind, alegînd, dreyind, de vreme ce 
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VIII . 

soriind: ând, scâpâm de-tote preutâţile „precum. şi: Franţe»=! 
zul scrie:. „aimant, voyant, faisant, venant: cu tote. câ scie! 
câ "in limba Latinâ: sunâ:. amans,. videns, faciens, veniens ș; şi dacâ: in zida' de astâzi se, fac” „ceva. preschimbâri in or=, 
togratia; cs. pânâ. acum. întiehuinţată, . țintezâ tote: la, înles=, 
nirăa, iar nu „la îngreuierăa ei.. De multe ori. ,se aude în, mijlocul vorbelor un sunetiă neaccentuatii: despre. cure. nu; 
se :deosebesce curat de este e saii â, cala vorbele:: ni-i 
meri, pecătii,. serbi, me, se, she.. Dacâ am pretinde însâ, 
că urmezâ, neapârat. se le scriem cu .e, fiind-câ. în limba: 
Latină sunâ,: numerus, peccalum, sertare, me, se, atunci ar 
urma se -applicâm- acâsta și la cele-l-alte vocale şi: ne: am: încurea, întrun labirintii, incât la mii de vorbe.nu am scie: 
cu ce vocale, se le scriem, precum s. e. pradâ. praeda, va. 
ră, zer, vargă cirga, pară pirum, fată foetum.,  afarâ foras, 
greii gravis, negru niger, lega ligare, ceră coelum , imimâ; 
anima, pliniă. plenus, cinâ coena; limbricii lumbricus,: înnota, 
natare, vorbă. verbun, norâ, nurus, umbla ambulare, luntre; 
inter, nume nomen, shc.: Ca: se nu gândim, însâ câ aceste: 
preschimbiri s'a fâcut numa! în limba Românâ, vom arâta 
vre o-câteva exemple din limba. Franţezâ: rame. remus,; 
langue lingua, châir carnis, cher:. carus, .chien : canis,: nez.- 
nasus, cire cera, soir. sera, mois, mensis, poil pilus, :poire- 
pirum, She. şi ce ax zice orâ Franţezii de acela,,. care. ar. 
umbla se reducâ aceste vorbe la. sunetul, ce. are în limba. 

” Latin ? Scrierea vocalelor este. essenţială în terminaţii Şi, 
în forme. grammaticale, iar în mijlocul -vorbelor, le scriem, 
precum le pronunţă cei-ce vorbesc” limba, mai bine, şi.cu. 
îndreptarăa pronunţiei de. sine se va, îndrepta. şi ortografia. 

Vocala rilioă i se scrie cu î.- In”limba Română, a-, 
cest sunetii nu este decât sunetul întunecată al lui i. De; 
acâa de şi s'a scris cu litere: kivillice: kînd, kit, kile, rindă,- 
she. cu litere Latine urmăzâ se “scriem : când, cât, câine, 
gândi, fiind:câ dupâ natura, limbei e ŞI:g urmate de isar. 
ronunța ca su, pp, iar nu ca, k,r. Remâne dar a se între-: 

biința i: la scrierăa preposiţiei în; la vebele de a patra, 
conjugare, când prin unirăa lui â, o ȘI.U Cu Tr, vocala i.se 
întunecâ în î: tâbâri, omori, uri, she. când atunci ȘI par=. 
ticipul. presentii sunâ înd ;. la. sericrăa unor. forme Prono- 
minale: îl, îi, îmi, she; pentru a, le deosebi de îl, âiș la 
serierta diftonguluii îi: rii, friii, griă; a terminaţiei. mintii, + - 
pl. minte,:she. la; serierăa, unor. vorbe ca. vinză, riză, vinâ, >. 
sinii,; sint, şhc,,; în „care sunetul se apropiâ mai mult de i, - 
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-* „Nocalele 1 şi i se serie cu |, i; i se pune ca termi: 
naţia pluralului la, nume şi ca terminaţiâ de a doă per- 
sonâ la verbe: pomi, albi, prâzi, cruci, laiizi, taci, fugi, 
she.; iar ăi se pune ca, terminaţiă arâtâtorâ de .penă şi nu- 
meri la nume terminate în consunândâ şi în diftongi cu 
u şi la verbe ca terminaţiă, arâtâtorâ de ântâia, personâ â 
presentului: pomii, albi, boi, laiidiiy tacii, fugi, she. Prin 
acest îi deoschim în scriere participul trecuti, când se ia 
ca paiticipii și când se ia ca adiectivii,. precum: și adiec- 
tivul de adverbii, precum : pomul s'a cules; pomii's'a cu- 
les, pomele s'a cules, și pomul este culesii, pomii 'sint cu- 
leşi; pomele sînt culese; pomul frumosii înfloresce. frumos, 
she. | aromele acel, acest, she. nu se pune îi, precum 
nică în limba, Latină ile, hic, she. nu are terminația us, de 
acta când punem articulul pronominalii la dinsele - zicem 
acela, acesta, iar nu aceliia, acestia. Râti figurăzâ dar 
şi la numele determinate prin axticulii, urmăzâ se. seriem pomul, iar nu pomulii. a Da: 

„ Diftongul kirillicăi ca sai ea se scrie cu &'şi ca... Cu & se scrie ca terminația infinitivului. la verbele dela, a doa conjugare: „tâcă, vede, pute, la numele. feminine, care fârâ articulă se terminăzâ în s: „stă, vârgs, 'r5,* şi la vor- bele cu e accentuată în silaba, penultimâ, când drept; ter: minaţiă în silaba din urmâ sf â sai a: „negru-negrâ, sai negra, desti-desâ: saii desâ, alege-alegâ. Cu Ea. se serie ca: : terminația, numelor feininine în e, când sint; determinate 
prin articuli: erucăa, marăa, verdăajt şi ca terminația imperfectului la verbele de a. doa, și a treia, conjugare: 
vedăam, tâcăam, alegăam, zicăam.. Verbele” de a: patra, conjugare în imperfectii, se serie cu diftongul îă: 'auziam; pâtimiam, she, :. e 

„___ Diftongul „oa se serie cui 6 şi da.: Cu o. se. serie la vorbele cu o accentuatii în silaba penultimâ,. când drept terminaţiâ în silaba din urmâ stă î, a sai e: „frumosti- frumosâ sai frumosa sai frumose, portiăi-portâ saii porte. Cu Sa se serie, când la, numele feminine terminate în ş- prin mijlocirăa lur d se adaugâ articulul' feminini : „stea, Vârgsva, râda.+ Se înțelege de sine „câ cel-ce scrie stela, - Vârgela, nu are trebuință de acest diftongi. a Pentru diftongele &a, ia, Va am vorbit, şi serierăa diftongelor formate cu i şi i se înţelege de sine câ: este ai, au, îi, âă, el, ei. ii, îi, îi, îi, 0%, 0, ul. tii 
Vocala ș. se scria de Latinii numai la vorbele 

“r  



strâine, care în limba, din care era luate, se scrita cu d- 
câstâ, literâ şi nu era âncâ latinizate sai nu se putăa la: 
tiniza, precum trebuie se urmâm şi noi cu y, şi se pro- 
nunţâ ca i. - 

Consunândele limbei latine sînt: b, c, d, f, gh, ch, 
Î E lm,n,piqu, rs, v, x z. Pronunţarăa acestor 
“consunânde în tote limbile Romane despre o parte la u- 
nele s'a modificat, despre, alta fiâ-care. dintraceste limbi 
are nisce sunete pe care limba Latin nu le avăa. Sunete: 
pe care nu le avăa Latinii sînt: vu, ms E Za WU, şi 
imba Românâ mai are sunetele ki, ke, 7 pe care şi cele- 

l-alte limbi:Romane nu le are. Despre kipul cum se pote 
scrie limba Română cu literele de sus însemnâm:  . . 

Consunândele labiale s,.n, «, 8; m, şi consunândele 
dintale n, h, p se scrie cu literele Latine b, p, f, v, mn, 

l, 1, care se pronunţă întocmai ea cele kiriliice: barbâ, 

pârinte, firă, vorbă, mână, nasii, limbâ, rade. În limba La- 
tinâ Grecescul « se serie cu ph, care ortografiă se pâzesce 
şi în limba Franţezâ, iar noi scriem ca . Italianii iilosofiă 

- 

şi. nu philosophiâ. Multe din aceste consunânde provin”. 
din alte consunânde Latine, urmezâ însâ se le scriem pre- 
cum le.pronunţâm.- Dar precum nu putem preschimba 

vorbele care, cum am zice, a dobândit cetâţenie în limba, 

şi trebuie se scriem şi se ziem faptă, lemnii, cu tote câ 

provin” din factum, lignum, asttel nu putem preschimba, pe 

cele 'mai de curând introduse şi urmeză se zicem „doc- 

torii, directorii, dignitatejk iar nu „doptorii, direptoriă, 

demnitate. - N pp - e 
„ Sunetele « şi n în limba Românâ nu sînt decât su- 

netele ţişnitore ale consunândelor gutturale k şi r, provin” 

din literele Latine c şi g şi urmezâ se se şi scriâ cu ace- 

ste litere. Aşa dar: - = | 
Consunândele gutturale e şi g, când sint urmate de. 

vocalele a, â, 0,0, n, i, “de vre un diftongi, care începe 

cu una din aceste vocale, de vre o consunândâ , precum 

şi când stâ pe la sfirşitul vorbelor se pronunță ca, literele 

 kirillice k şi r; iar când sint -urmate de vocalele i, i, e; & 

“saii de.vre un-diftongi, care începe cu,una din aceste 

„vocale, :se pronunţă cu literele kirillice vşi pt: nucă şi 

nuca, nuci şi nucile ; aci, ace; ducii, ducâ, ducând, duce 

duci; copilă ; cordâ; crapii; cepâ; — fagi, fagi; vagă 

„ vârgi; fugă, fuga; fugii, fugând, fuge, fugi, fugit; glodii, 

goli, gonâ; genâ, she, Întemplându-se îns se avem a 

—_ 

,
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serie în unele vorbe' strâine' i şi y îniainto de a, o,-u pu: 
nem un i dupâ c și g şi luâm atunci ci, gi, de o singură 
literâ, precum în_limba latinâ, qu se ia de o singurâ, lite- 
râ şi scriem: cianăcă, ciorâ, ciumâ, giabâ, giubs. Sunetul 
curat gutturali al lui c şi g urmate -de e sai i este cu 
totul strâinii în linba Română (vezi mai jos. la qu). Când - 
însâ literele kirillice k şi r sint urmate de e sai ii, are un: 
sunetii, pe care limba Românâ îl'are commun cu limba 
Grecascâ, când z şi ș (cappa şi gamma) sînt urmate de 
vre un c' sai i. Pentma serie g punem un h în urma, lul 
şi scriem: „ghemi, ghindâ, “ghiocâ, ghiumă, ghiarâj iar 
despre scrierta lui e vom vorbi la ch şik, - :- 

_ Cau şi k, astfel "și mw şi sk după natura, limbei Ro- 
mânâ sînt o singură, literâ şi: se scrie cu sc. Când. dupâ se 
urmezâ, «vocalele. a, îâ, o, u,'se pronunţă ca sk, iar când 
urmeză €, i se pronunţă ca nu: „gâscâ, pâsce, domnescii, 
domnâscâ, domnesel,  domnesee, crescii, crescut, crescâ; 
crescând,  cresce, cresci, cunoscând, ; cunoscinţâ, she. La, 
începutul vorbelor putem serie numai verbul scie, cu ki- 
pul acesta, jar vorbele ca „mirii, nzeviâ“ le scriem stirii 
sau ştiri, steviâ sai ştoviâ“. şi la nume proprie. precum 
este “Scipio se intelege de sine câ -nu putem pronunţa JIh- 
nio ui Suinio sai Slinio. Astfel şi terminația, imse o scriem 
cu iste saii işte: Tirgovişte,” porumbişte, she. de vreme 
ce „Bucuresci, Ploiesci she. le seriem cu se. 

Sunetul aspiratici slabe h s'a, perdut şi scriem: omii, 
orzii, umedă, she. Avem însâ trebuinţâ de acâstă, literâ ca 
se scriem sunetele gh, ch. sh, precum şi la scrierăa numelor 
strâine: Homer, Iloraţie, Hamilton, Herbert, Herder, she. 

Consunânda aspirat kirillicâ g se scrie ca în limba - 
Latină cu ch, (numai înainte de a;o, uşi h! şi se pro- 
nunţă ca Grecescul 7: chami' sai hami, chaos, haină, 
chorâ, chimie, chimerâ, -archivâ, -archiepiscopi, she, . În 
cele-l-alte limbi Romane, fiind-câ lipsesce sunetul 7 cu to- 
tul, ch se pronunță ca k sati ur.. Urme de sunetul guttu- 
rali al lui ch avem şi noi când zicem: cordâ, carte, cre- 
ştină dela, charta; chorda, christianus, pe lângâ care avem 
însâ si chartâ, chârtie, Christos. Nu înţelegi cuvîntul pen- 
tru care se voim se preskimbâm sunetul zi în sunetu ki, 
adicâ pentru ce se punem un sunetiă pe care] avem com- 
mun numai cu limba Grecescâ în locul altuia, pe care iăreş 
il avem commun numat cu acă limbâ, iar a voi se pro-  
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nunţâm .ch ca m, este cu totul absurd, dupâ-cum vom veda” 
la sunetul m. a e 

- Sunetul kirillică k urmati de-i și e se serie cu k: 
kirie, kimirii, kefii, kipi, kiorii, she. La vorbele Latiue cu 
cl, ca, la clavis, clamare, clare, musculus, înclinare, includere, 
geniculum, pediculus, oculus, auricula,. reniculum, lrunculus, 

"tin care din terminația, ul.se lspâdâ a, acest cl s'a prefâcut 
în limba. Română în-acest ;sunetii ki, ke. Voind se le scriem 
cu ch atunci pentru a nu amesteca acest sunetii cu cel de 
sus 7, trebuie se zicem, câ ch la vorbele, în care provine - 
din Latinescul cl se pronunţâ ca ki, ke, cu tote câ, fiind - 
uține,- am pută se le scriem şi cu litera k, cu atâta mai 
esne, câ, litera k, se aflâ în alfabetul Latină, de şi cu altă, 

“valore.. Astfel am pută serie vorbele 'de sus: cheiâ sati keiă, - 
chema saii kema, chiar sai kiar, muschii sait muskiii, în- 
china, sai înkina, închide sai inkide, genuche sati genuke, 
peduche sai peduke, ochii saii okiii, ureche sai urek6, 
riniche sai. rinike, trunchi sai trunkiii.. Latinii intrebu- 

_inţa.litera k numai la nume strâine, care în limba de unde 
era luate se seriăa :cu acistă literâ, şi astfel trebuie se ur- 
mână. şi noi la asemenăa imprejurâri. a 

“A . 

Litera, qu în limba Latină se pronunţă ca ce urmati 
de o saii u scurti. Chiar în limba, Patină, când nu se auzia 
acest-.o, 4, se seric-c, precun? vedem . din: pronumele qui, 

“ quae, quod, Gen. cujus, Dat. cui, - Ace. guem, quam,  qu0d, 

shc., de unde se înțelege câ literele qu şi c era totacelta, 
numai câ se seriăa, altiel, fiind-câ se pronunţa altfel. In 
limba Franţeză (case. nu vorbim şi de alte limbi Romane) 

- se .serie qu pentru ase exprima sunetul gutturală al lui c. 
urmată de i şi e: qui, que, qucrir, raugue, Plutarque, de 

unde vedem câ qu nu provine numai din qu, darşi din e 
ca la raucus. şi. din ch ga la Plutarchus. Intwacâstă limbă, 
nu variăză, ca în limba Română, nică la ' forniarăa plura- 

lului, nică la, conjugarta verbelor, ci, dacâ e are intro 

formâ sunetul gutturalii ca, co, cu, saii sunetul, țişnitorii 

ci, ce, chi, che, îl pestrăzâ şi în tote cele-l-alte forme, saii 
dacâ se schimbă, acâstâ schimbare se face dupâ regule | 
diverse. Astfel dacâ vom voi în limba Franţezâ se formâm. 

dela sec femininul zicem 'săcke dela sicea, coucher dela, col- 
locare fiind-câ, Latinescul ca se preskimbâ mai de multe 
ori în ch, dar dacâ s'a format odată verbul secher, coucher, 
ch-remâne în tote formele fârâ a mai lua sunetul guttu- 
xalii precum când zicem în limba Românâ : seca, seci, sece,.



Si a 
culea, culci, 'culce;:she., ba âncâ Fragţezul . în. conjugarta sa, este' silit se puiâ un semn pe'subt „e pentru a arâta, câşi pestrâzâ, sunetul: - aunoricer, annongani, she, și: prin urniare nu piutăa se sciiâ sunetul gutturală înainte de e ŞI 1, decât cu qu.: La noi.pronumele sunâ cine, ce şi ar fi absurditate. se. le scriem" cu qu, fiind-câ u stâ dupâ, q drept semnă, câ are sunetul gutturalii, precum, şi-dupâ g, când înaintăa 'de e şi i are' sunetul gutturali ; în limbile, care are acel sunetă, se punc-un u: guerre, guignon, shc.; pre-: cum şi Italianul,: la, care: ch are acel sunet, pronumele „de. sus Ie serie chi, che; de vreme. ce pune qz, unde il şi pronunţâ, precum: questo şi colesto, care amendoâ provine „din eccum istum, de unde Franţezul: are cef Şi Ol acest, De qu avem dar numai âtunci trebuinţă,: când vom voi se pestrâm sunetul: gutturalii: Ja: inele vorbe: de curând. im prumutate precum:: questiune sai : questiă, consequenţă, quittanţă, 'dacâ nu' vom .voi se le: 'seriem kestiâ, :kittanţă sa ciiestiâ, 'ciiittanțâ, conseciiențâ. La, sârierăa de nume proprie este de neapâratâ, trebiuinţâ': Quintus, Quicherat, Qui- net. La puţinele: vorbe: care. incepe cu gi. pentru limba Română, este tot: una' dacâ. vom scrie. qualitate sai calitate Sai cialitate, ee a „+ ”Dela 'consunândelă gutturale; vom. trece la cele. den- tale. Consunândele kirillice d, t se scrie cu d, i. Vedem insâ, câ la vorbele Latine, la care era urmate de vocalele scurte: i şi c,- sunetul “dentală -al ii “d 's'a preschimbat în limba; Românâ. în sunetul "şuierâtoră: z şi t în ţ cala: _ziue, opză, npsnză; pazi,. snăza“ dela, „dicere , . hordeum, : Prandium;: radius, :spodium;“- şi :„NaPz,. inca, vio “dela „terra, tenere, 'vilis “Vedem. incâ,. câ şi la: formarăa plu- ralului la nume şi la conjugarăa; verbelor sunetul lui d şi t trece în sunctul z şi tz, fârâ însâ;' a; sc pută da, despre acestă schimbare nisce reguli, fixe, precum s'a dat la lite- rele gutturale. Câci la formarăa pluralului la nume şi la văbele de ântâia conjugare d şi numai atuncăa 'se pre- schimbâ în z şi ţ, când stâ i „drept - terminaţiă:" spradâ, prâzi,: caldii, caldă, calde, calzi, frate, fraţi, multă, multă, multe, mulţi; lâuda,-lâudâ, laidâ, laide, 'laiidii, . lâădâna, 

7 

laiizi ; de vreme ce la verbele de cele-l-alte conjugâri în: general numai atunci d'şi-t pestrăză sunetul dentală, când stâ, e drept terminaţi : „vede, vedăam, vede, vâzii, vâzut, vază, vâzând ;. prinde; prindăam, prinzii, prinzâ, prinzând, aude, auzi, auziam, auzit: auzind ;: auzâ, auzi; scote,  
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scotăari, scoţii, seoţă, scoțând, simte, 'simţi, simţlam, sim- 

ţit, simțind, : simţă, simţi. Acestă preschimbare provine, 

câ în limba Latine presentul verbelor de a doa conjrgare 

se terminăză în co, jar la multe de a treia şi la tote de a 

patra în io. Astfel. zicem: „vâzii, riză, arzi, auzi, simţi, 

scoţiiyi she. pentru câ sunâ:: “„cideo, - rideo, ardeo, audio, 

senlio, ezculioi. şi. dupâ, analogie sa intins şi la acelăa, cu 

presentul în o ca:  creziij cază, roză, perzii, trimiţii, she. 

care sunâ „credo, cado, rodo, perdo, lansmillo& 

So întrâbâ acuma cum se scriem cu litere Latine su- 

netele z şi .ţ. Pentru ţ:nu incape îndoislă, și fiind-câ al- 

- fabetul Latinii pentru acest sunet nu are nici o literâ, şi 

fiind-că de sine se aude. câ este un sunetii compusii din t 

şi z, nu ne remâne decât. se scriem tz, saii se punem un 

2 micii pe subt t şi .se scriem ţ.:..Jax'dacâ am voi se ne 

mârginim :a, serie cup 'saii ţ numai, vorbele, la, care pro- 

vine din t, atunci. la fiâ-care din vorbele: . faţă (facies), 

braţii (brachium), laţii (laqueus), creţii (erispus), mustață 

(mystas), she. ar trebui se inventâm câte o altă literâ. I- 

talianul pronunţă: pe: Latinescul z-cam ca ţ,! şi Scrie şi 

zice: „aguz30,. anzi, Orz0, 36320, zufolare. cu tote câ scie. 

câ, aceste vorbe provin” din: -paculus, ante, hordeum, secius, 

su/flare& Fvanţezul nu are vre o literă deosebită, fiind-câ 

nu are acest sunetii. Dacâ sunetul z ar “proveni numai 

din d, atunci nu am avă decât se seriem dz saii se punem 

un z mici pe_subt d şi se scriem d. Dar fiind câ despre 

o. parte alfabetul: Latinti. pentru sunetul z are o literă pro 

pnâ, şi fiind-eâ avem şi alte vorbe strâine cu sunetul a- 

“cesta, ar urmase scriem tot acel sunetii cu semnele A şi z. 

Se punem insă pe cineva se ne scriâ vorbele: „botezii, 

turbezii, cutezi, aşeziiy mustrezii, crezii, purcezi, repezi: 

sai vorbele „zapisii, zace, zâvorii, zeru, zece, zori, zice, 

“zidarii, urzicâ, shot şi se pretindem. ca unde provine z 

din d se'l seriâ cu d, îar unde nu, se'l seră cu z, Soco- 

tescii câ şi pentru unul care a îmvâţat mai mult decât a 

serie şi a citi va fi cu anevoiă sai cel puţin: o se se o- 

prescâ pentru a se gândi de unde provine fiâ-care z. De 

acăa, este mai bine ca, sunetul z se' scriem ca 7,şiputem . 

face acâsta cu atât mai lesne, câ şi în limba Latinâ z este 

o literâ compus, din ds; precuni x este compusii din cs şi 

gs. Apoi şi  Italianul serie: orzo, mezzo, prafizo, ra330, ete. 
A 

cu tote câ serie câ acâste vorbe în limba Latin se scrie 

cu- d. Mulţi la.presentii dela: verbele de cele din urmâ trei
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conjugâri pestrază şi scrie dentalul d şi t: credă,: audiă,. 
Simti, she. însă atunci trebuie se zică şi: „credul, audul, 
"simtul fiind-câ aceste substantive. în limbâ Română, “se 
formăzâ dela ântâia person a presentului... ..: 

Consunânda x se serie cu j: jug, joci, jura, javrâ, 
jupânii, she. În limba Latinâ j se serie şi i, şi este semi- 
consunândâ, care se pronunţă ca; i trasi. În limba Româ- ' 
nâ scriem acest sunetii cu i şi provine mai de multe ori 
din lepedarăa, altcă litere: iepure leporem, f0iâ' foliumn, paiă, 
palea, meiii millium, femeiâ femella, ieri heri, icdii. haedus, 
Iunie lunius, she. La vorbele ei, el, &a, ci, ele, este, eram 
pronunţâm pe e ca cum ar fi precedatii de acest i, iar la 
alte vorbe, şi când acest sunet provină numai din e, scriem 
maibin ie: iâscâ dela esca, icpâ dela egua, ieşi dela, exire. 

Consunânda kirillicâ c se scrie cu s. Acests în limba 
„Latină, se pronunţă când ca.s când z, în limba . Română 
"însă tot daunâ ca s tare. a 

: Sunetul m lipsesce în limba Latină și de acâa limbile . 
"Romane sint silite a 'și ajuta cu litere compuse. În limba 
Franţezâ sunetul ur provine din ca şi. s'a pus: unh dupâ 
c drept semnii câ sa, modificat sunetul gutturală al. lui c 
în ch, ca la chair din carnis, chef din capul, chien din canis. 
Tot cu acest ch se serie şi sunetul grecescii 7, fiind-câ în 
limba, Latinâ se serie astfel ca la 'ehimie, she. În limba I- 
talianâ „sunetul m provine din sc precum se şi seric ca la 
scicnte; iar în limba, Românâ provine. din s şi de acâa ur- 
mEz, ca saii se punem un h după s drept semnii câ s'a 
modificat sunetul lui, şi se scriem sk sai se punem acest 
h pe subt s şi se “scriem ș: „ursii, urshi sati urși, lasâ, lashi 
sau laşi. . - Sa i 

Consunânda x în timpul vekiii se scrita cu £ Grecescăi, 
“mai pe urmâ șe desfâcăa în elementele sale şi se scriăa, sk, 
iar acuma, se serie de unii prin s saă ss. În mijlocul vor- 
belor sună mai de multe ori ş: .ţese tezere, frasinii frazinus - 
(ieşi ezire stâ singur). Astfel şi preposiţia ez sunâ ca si. 
sbura, ezcolare, spune ezponere, Avem trebuinţă, se ne im- 
prumutâm cu multe vorbe compuse cu preposiţia ez. .Ca 
se voim se exprimâm acest ez numai prin s nu putem, 

„find-câ s în limba Românâ a perdut sensul preposiţională 
şi. se pune de multe ori fârâ a proveni din z cala: „scurtă, 
sturză, scorță, sho.“ Pe lângâ, acesta vedem câ şi Franţe- : 
zul scrie vorbele de sus fisser, fraîne, ecoler, fârâ a pre- . 
tinde câ z este sunetii strâină pentru dinsul 'saii .câ ela : 

7 

N  
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începutul vorbelor provine numaf din ez.. Putem dar se 

pestrâm- şi noi-ez şi se. scriem: pexporta, expatria, exanii- 

na, she.“ şi socotescii câ, astfel 'se cunosce Inai bine origi- 

na lor, şi nu sînt mai cu anevoiă de pronunţat decât când 

am zice: yesportu, espatria, esamina. ':La nume proprie 

urmăzâ, se scriem x: „Xenofon, Xerxes, Alexandru“. iar ni 

„Senofon; Serses; Alesandru.t - 
'-% Lmuându-se în consideraţi. cele mai sus: zise putem 

serie limba Românâ cu urmâtorul alfabetii: 
a sunâ ca kirillicul a. EI 
âca s. 
bca 5 Si po î- 

e urmati de a, â, o, u saii de consunândâ sunâ ca k, iar 

urmati de e,icau.  -: a 

se urmati de a, â, o, u sunâ ca sk, iar urmati de €,i ca ur. 

d sună ca d. - N a ae | 

z ca z. 
e cae. 
f ca e. Sie a . îi 

g urmati de a, Â, o, u-saă de consunândâ sunâ ca r, iar 

mmati de e,ican. cc: 3) 

Di 

> 

"oh suâca re ri. 
k sună ca aspiraţia slabâ. 

i cai. | RR 

î caii, pi L 

jam. e
 

ea 

ch 'ca z, une ori ca ke, ki. - 

mean. , N i , i 

nica n. 

“tea t, 

yila nume strâine- cai. iei Di: 

ocao. i: i 

pean.i Dia 

qu ca gutturalul k5, ka. i: 

reap. - 

s ca €. 
sh sai ş ca 1. 

iz sai ţ ca yu. | | o 

We 

vea 

= ca ks. | IRR ret . . po. 
. a" .
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2 INORODUOŢIĂ, 
Li pi 

„_ Caztăa, din care învâțâm a vorbi şi a scrie o: limbâ 
conform -cu nisce. regule trase din natura, acelei limbi, se 
numesce. Grammatică. Partăa gramimaticii, care se occupâ 
eu fiâ-care vorbâ, în parte, se niimesce Etimologie, iar par- 
tea, care se occupâ cu compuneria acestor vorbe, se.nu- 
mesce Sintaxă. | | i i 

Ş 1. Când vorbim, arâtâm csa-ce simţim Şi c6a-co 
cugetâm prin vorbe. Cu unele vorbe numim pre persone- 
le saii lucrurile, care sînt, fac” sati pâtimese” ceva, şi cu- 
alte arâtâm' câa-ce sînt, fac” sai pâtimese”, - Numind vre o 
personă sai vre un lucru, și spuind co este, ce face saii 
ce pâtimesce, formâm o. proposiţiă 'saii propunere. . Vorba, 
sau. vorbele, prin care numim pre. persona sait lucrul, de- 
spre care Soubim, în grammaticâ” se numesce subieclă , și 
vorba saii vorbele, prin care arâtâm' căa-ce este, face :saii 
pâtimesce acel subiecti, se numesce predicată.. Astfel când, 
am zice: - „Scolarul este silitori. Alexandru cel Mare a, 
fost eroii. . Aceste mese sînt râtunde. Ţeranul arâ ţtrina 
sa. Florile plac” fetelor. “Timpul trece. Bă: sînt copilii. 
Voi sinteţi de trebâ. PFurul. se va pedepsi: am format 
proposiţii, şi vorbele „scolarul, Alexandru cel Mare, aceste : 
mese, ţeranul, florile, timpul, eii, voi, furul“ sînt subiectele 
lor, iar vorbele „este silitori, a, fost eroii, sînt râtunde, arâ, 
țerina sa,. plac“ fetelor, trece, sînt copilii, sînteți de trebâ, 
se va pedepsi“ sînt predicatele lor, ”. 

„Notă. Copilul, învâţând limba. sa pâriutâscă, învaţâ a de- 
clina şi a conjuga. Scopul Grammaticii homâne nu pâte fi dar, 
ca sc'l învâţâm acest mechanismă, precum se învaţâ înur'o limbi strâină, ci se'| l[acem se inţelegâ, pre cât îl va ierta virsta şi în- 
telegerăa sa, pentru ce se fac“aceste schimbări în vorbe şi cum 
se le întrebuințâm. Îndată dar-când scolarul va scie se citâscă - şi se înțeleg câa-ce citesce, invâţâtorul: îl „va pune : se. cităscă 

| | 
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Ş 2. 2. | 

o proposiţiâ din carta sa de citit, şi prin întrebâri potrivite i 

“sa deprinde: a gâsi subiectul şi predicatul, lărâ a câtita mal ântâi 

ce pârţi ale cuvîntului sînt, şi de sînt formate dintr'o singură sati. 

“din mal multe vorbe. După acga îl -va deprinde a găsi verbul 

şi încet-încet şi celglăle pârţi ale cuvîntului. Întrebârile se vor 

îmmulţi cu înuimtarăa în Grammatică, - | 
p 

. S . 

2. Proposiţiile se formeză din vorbe, şi vorbele din 

silabe şi litere. Intrebuiţâm unnâtorele litere: a A, 4Â, 

bB, cQ, sc, dD, d sai zZ, cE, fF, sG, sh, hH, ch 

Chi îl, îi, 3, E LL, mM, n N, 00, pP quQw ek, 

sS, ş.saă sh Ş, tT, ţ.sat tz, uU, vV,xXyyY. 

Aceste litere se împart în sunânde şi consunânde. - 

Litere sunânde saii vocale se numesc” acelăa, care se pro- 

nuanţă prin mai mare sai mai micâ, deschidere a gurei, fâ- 

ră a conluera la acesta şi alte organe, precum sînt: a, Â, 

e, i, î,.0, Yi iar consunânde sau consonante. se numesc 

tote cele-l-alte, la, a câror. pronunțare „aven trebuinţă de 

“organele gurei, adicâ, de: buzele, de gâtul și de dintii, din 

_ care catisă se şi împart” consunândele în buzale sai la 

biale: b, p, Vi fm; în gutturale: e, k, qu, 8 gh h, ch; 

în limbale: dt sine Când zicem: lupă, 

lupi, bunii, buni, tacii, taci, atumcă. vocalele din umâ u și 

i abia se aud” şi se numesc” scurte, dim care calisă se şi 

seric cu semnul prescurtârii * pe dasupra. Vocalele e și 

'0, câid,se pronunță, prelungite se "scrie € şi 0, şi se pro- 

"nunţă cam ca ea, oa fârâ ase pute lua de diftonge: portii, 

portâ, negru, nâgrâ. Doâ vocale pronunţate de odatâ, însâ,. 

astfel că sunetul amândurora, se se auză, se numesc” dif- 

tongii. Diftonge se fowmiăză mal.cu sâmâ, cu i şi 5, pre- 

cum: ati, ai, Âi, îi, eii, că, îi, îi, îti, îi, 05, oi, ui, ca la: 

- dai, dai, râu, râi, zeii, zei, ţii, ţii; fetă, urii, boi, boi, tâ- 

cui, she. Alte difionge sînt: ca. ?a, da, ca la: tecăa, auzia, 

stoda. Când o vorbă saii silabâ începe cu i, şi urrnăză Yo= 

cală, atuncă i este semiconsunândâ, precum se şi pronunțâ, 

iepure, îaii, iei, tâiâ, fuiorul, 'she. La vorbele 'eii, el, ei, &a: 

ele, este, e, eram, e sc pronunț ca ie. i 

| Note. a) Despre pronunţarăa literelor de sus am vorbit în 

precuvintare. - . | . 

b) Consunândele se pot” împărţi încă în consunânde mute, 

care are un sunet mat puţin simţitorii, ca: c (k, b ch qu); s (sh); 

1,:d, p, b; şi'în -semi-vocale, care are un sunetit mai mult sim- 

țitorii şi mal asemânatii cu sunetul vocalelor, ca: |, m, n T; j,



5, $ v, [. Din consunândele mute c, g, cind sînt urmate dee 
suii i ja sunetul ţişnitori sati şuierâtorii, precum şi t se schimbă 

"în $, d în z, s în ş.  Consunândele |, m, n, r se numesc“ liciii= 
de, pentru-că se combină lesne cu alte consunânde. Din .consu= 
nândele mute c, p, t se numesc” tari tenues, g, b, d se numesc” 
mol mediae şi h, ch, v! f se numesc” aspirate, . 

„ $ 3. Despre vorbele, care se pronunţă cu o singură 
deschidere a gurci, zicem câ sint deo singurâ silabă, pre- 
cum: a, ei, pre, boii, dat, seris, fript, sters, she. Peste tot 
o vorbâ; are atâta silabe, câte vocale sati diitonge diverse. 
are. Silabele se despart altfel în silabisire și citire, şi 
altfel la invâţâtura Grammaticii.. La silabisire. avem de 
bazâ, câ o consunândă între doâ vocale -se ia-cu silaba 
urmâtoră ; din” doâ consunânde intre vocale, una se ia cu 
silaba de mai 'mainte, şi căa-l-altâ cu silaba urmâtorâ, când 

„cu ele împreună nu pute începe o vorbă Română, s. e. ta- 
tâ, mu-mă, ma-sâ, o-mul, lu-pul, ai-rul, flo-re, a-u-zul, strâ- 
i-nul, tâ-ce-re, lap-te, vul-pe, lem-nul, dor-imi, va-drâ, so- 
ceru, ta-blâ, vor-be-sce, cu-no-scu-se, she. În Grammatică 
câiitâm, care este râdâcina şi care' sînt terminaţiile vorbe- - 
lor, 'și le'am despârţi: tat-ă, mum-â, om-ul, flor-e, auz-ul, 
tâc-ere, lapt-e, vulp-e, soer-u, vorhb-esce, cunosc-use, she. 

- PARTEA ETEIOLOGICĂ 
4 Despre pârţile de cuvintă în generalii. 

1. Despre Verb. 
* 

$ 4. Luând în mai de aprope consideraţiă vorbele, * 
„din care se “compune o proposiţiă, gâsim câ se deosebesc“ 
atât dupâ forma, cât şi dupâ sensul lor. Vorba co mai 
neapâratâ. dintr'o proposiţiă este predicatul, de unde se șI 
numesce verbii. (vorbâ). . Pentru. a afla, verbul dintro pro- 
proposiţiă câiitâm vorba, înaintăa câria putem pune: una . 

n vorbele ei, tu, el 'saii ca, noi; zoi,-ei saă ele. Când 
am_avă dar proposiţiile: „Învâţii limba latin. Când ai ve- 
nit? Omul va muri. Adâpaserâm caii. Mai "nainte scriăați 
mai bine. Fetele cântarâ la clavivă.i lesne înțelegem câ, 
verbele ale acestor proposiţii sînt: „învâţii, ai venit, va nu- 
"1 adâpaserâm, scritaţi, cântarâ,t fiimd-câ' putem zice: „ci 
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invâţă, tu ai venit, cl sati 6a va muri, noi adâpaserâm, 

oi seritaţi, ei sati ele cântarâ;“. şi când scim verbul nu 

avem decât sâ întrebâm : cine face lucrata exprimată, prin 

acel verbii? pentru a afla şi subicetul proposiției, Astfel 

la proposiţiile de -sus am întreba: cine învaţă? cii; cine 

a venit? tu; cine va mii? omul: cine adâpase? noi, cine 

serita? voi; cine cântâ,? fetele. Când subiectul se subtîn- 

telege din terminația verbului, atunci de multe ori un sin-: 

gură verbi-pute forma o proposiţiă întregâ. 

Note. .a) Predicatul nu se exprimeză tot daunâ printrna 

singurii verbii, ci de multe or! prin alte vorbe, pre care le le- 

gâm cu subiectii prin verbul este, sint, shc. Când zicem: „Sco- 

Îavul este silitori. Florile sînt frumâse. Pomul este înfloritii. 

Bâieţii sînt de trâbâ. Aceste cârţi sint “ale mele,“ adeveratele. 

predicate ale acestor proposiţii sint: „sihtoră, frumâsc, înfluritiă, 

de trâbă, ale mele şi prin peste, sînt,“ am arâtat numal ra- 

portul în care stâ aceste predicate cu subiectele lor, precum a-" 

râtâm acect raportii: prin terminaţiile verbelor, când zicem: sco- 

_larul se sil-esce, she. La asemenăa împrejurare vorbele „este, 

sînt, she.& se numesc” copulă saii legâturâ, fiind-câ legâm 

“prin diusele predicatul cu subiectul sâii. Verbele, care singure 

pot” torma predicatul unci.. proposiţii, se numesc” verbe predi= 

calive. | a a | 

“b) Când zicem: „plugarul arâ, paserăa cânță; flâr&a mirose, 

masa este râtundâ“ vorbim de o singură persână şi de un sin- 

gurii lucru, Acest kipii de a vorbi în grammatică se numesce 

siugularii sait numerul singuritii; când zice: „plugarii ară, 

pâserile cântă, flurile mirâs6, mesele sînt râtunde,“ atunci vorbim 

de mai multe persâne şi de mai multe lucrari, şi acest lipi de 

a vorbi se numesce pluralii saii numerul îmmulţitii. Când pu- 

tem pune îndintăa unul verbii drept subiectii vurba et, zicem că 

este de ântâia persânâ, tu de a doa şi el sii da. de a treia per- 

sânâ dela singularii; asemene şi la pluralii este noi de ântâia, 

vol de a doa şi el sali ele de a treia persână. . , 

- c) Prin verbul putem exprima şi timpul. Câna am zice: 

“sînt, catitii, oftezii; văzii, zicii, spargi, faci, dormii, vorbescii,: 

me ducii, voim se se îuţelăgă, câ acuma sînt şi se fac”. aceste. 

„Dmcrâră, şi. zicem câ. verbul stă în timpul presentii; când am.. 

zice: pam lost, am câutat, am ollat, am vâzut, am zis; an spart, 

am fâcut, am dormit, am vorbit, van dus“ voim se se înţelegă, 

câ în timpul trecutii a fost şi s'a.făcut aceste “Imcrâri şi zicem 

„că verbul stă în timpul perfectii; şi. când am zice: „voit fi, 

voii câtita, voii olta, voii vedă, voiii zice, voit sparge, voii 

face, voii dormi,.voit vorbi, me voiti: duce“ voim 'se se înţe- 

"16şă, câ în timpul viitorii sînt se fiă şi se sc lacă aceste lucrâri 

şi zicem, câ verbul stă in timpul viitorii. Aceste trei timpuri,-
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adică presentul, perlectul. şi viitorul se. numesc” timpuri. 
absolute, fiind-câ pot” sta de sine.şi nu urmăzâ neapârat se zi- 
cem şi alt-ceva.' Când am zice însâ „Cântam, cântasem, voii fi, 
cântat“ lesne se. înţelege câ urmâzâ se zicem sati se fi zis şi alt- 
ceva, ce stâ în raportii cu cele. zise. Pe lângă cele trei timpuri: 
absolute, avem dar :şi irei timpuri relative, câroru în Grammaticâ: 
li s'a-dat iar deosebie numiri. Forma verbelor prin care expri-: 
mâm, câ lucrarăa arâtatâ era presentâ, când sa făcut: altâ lucra=. 
re, se numesce presenltii relstivii sai impertectii, precum: când. 
am zice: (cînd'ai venit) „eram,. câiitam, oftam, vedăam, zicăam, 

- spârg&am, fâc&am, dormiam, vorbiam,. me ducăam;* forma :ver=. 
„belăi, prin care exprimâm, câ lucrarăa. arâtată era trecută, câud: 

s'a fâcut altă lucrare, se nnmesce perfecti relativă. sati. plus-: 
quampertectii, precum când am zice: (când ai venit) „fuse-=: 
sem, câiitasem,. oftusem, vâzusem, zisesem, “spârsesem,. fâcusem,. 
dormisem, vorbisem, me.dusesem:* iar forma verbelor, prin care. ) 

3 , exprimâm, câ lucrarea va fi trecută, când se va face altă lucrare,: 
se numesce viitorul relativii sai viitorul trecutii, precum 
când am zice: (când vei veni) „voit fi fost, voit .fi câtuar, voii. 
fi ohat, voii fi vâzut, voit fi zis, voiii fi spart, voii fi dormit, 
voii fi vorbit, me xoiti fi dus. În limba Românâ avem “pe lângă. perlectul absolutii şi o alâ formâ pentru a exprima cele de cu- rând întimplate şi pentru a istorisi cele de mult întîmplate, care 
se numesce perfectul simplu sati perfectul istoricii, precum: 
când am zice: „;fusei sai: fut, „câiital , oltai, văzul, zisei, spârsel,. fâcui, dormii; vorbii, me-dusel.« - a 

d) Sensul verbelor: se .pâte exprima în deosebite kipuri: . 
sai moduri.. Când arâtâm „d'a dreptulii ca-ce se face, ce s'a (â-! 
cut şi ce se va face, zicem câ verbul stă în modul indicativii; când arâtâm câ ar pute, câ ar trebui se fiâ sati se se facâ ceva, 
zicem câ. verbul stă în modul coniunctivii; când arâtâm câ 
am dori se se facâ ceva, dacâ nu ar mijloci Srâ-care împrejurări, 
zicem câ-verbul stâ în modul optativii;. şi când arâtâm, câ: 
poruncim se se facâ ceva, zicem câ verbul stă în motul imp e- 
rativii. Modul indicativii are forme deosebite pentru a se ex= 
prima acele şapte timpuri, despre care am vorbit mai "nainte, a- 
dicâ pentru a exprima: presentul, imperfectul, perlectul absolută, 
perlectul istorică, perfectul relativii, viitorul - şi „viitorul relativii. Modul coniunctivă are doâ forme, una pentru timpul presentii şi 
viitoră, precum când 'am zice: „se fiii, se caiitii,, se oltezii, se vâzi, se zicii, se spargi, se faci, 'se dormii, sc vorbescii, se me 
ducii; alta pentru timpul” perfectă, precum când am zice: so fi fost, se fi.câtitat, se fi oltat, se fi. văzut, se fi zis, se fi spart, se” fi făcut, se fi dormit,:'se-fi vorbit, se me fi dus.“ Modul op=. tativii. are asemenăa doâ forme, una „pentru: timpul present şi viitorii, precum când. am Zice:. „aş fi, aş câiita, aş ofla, aş vedă, aş zice, aş sparge, aş lace, aş, dormi, aş vorbi, m'aş duce;“ şi 

,  
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alta pentru timpul perfecti, precum când am zice:. păş fi fost,. 

aş fi câtitat, aş fi oltat, aş fi vâzut, aş fi zis, aş fi spart, aş fi fă- 

cut, aş fi dormit, aş fi vorbit, m'aş li dusi.“ Modul imperativ 
a 

oltăzâ, vezi, zi, sparge, fă, dârme,. vorbesce, du-te,“ Aceste pa- 

tru moduri, adicâ indicativul, cobiunetivul optativul şi impera- 

tivul se_numesc” moduri personale, fiind-că putem pune îna- 

„are numai o singură formă, precum când-am zice: „fii, fiţi, caiitâ, 

int&a tutulor formelor una din vorbele urâtâtăre de persâne: eii, 

tu, el sai &a, noi, vol, el:saă ele.“ Pe lângâ modurile .per- 

sonale mai sînt şi alte furme, care se. numesc” participale, 

fiind-câ în pârte se pot” lua şi ca alte pârți ale cuvîntului. A- 

ceste forme participale sint: infinitivul, participul tre- 

cutii şi participul presentii. Când -xom lepâda dela tim-. 

pul viitorii vorba voiii, ne remiăe forma care în grammatică se 

se numesce infiinitivi, precum: „li, câina, olta; vedă, zice, 

sparge, face, dormi, vorbi; când vom lepâda dela perfectul ab- 

solut vorba am, ne remine forma care se numesce participul 

trecută, precum: „fost, câtitat, oltat, vâzut, zis, spart, tâcut, 

dormit, So rhbiLşte şi când vom adâiiga la verbul terminația ând 

sai ind avem forma, care se numesce paiticipul presentă, precum: 

stiind, câtiând,. oftând , vâzând , zicând, spârgând, făcând, dor- 

mind, vorbind.“ -- NR , o 

e) . Formele verbelor, care înkipuesc” o singurâ vorbă, şi; 

care se fac” cu ajutorul unor terminaţii, care se adaiigă pe la 

sfirşitul verbelor, se numesc” forme simple, precum sînt: cântă, 

cântain, cântal, cântasem, cîntă, cânta, cântat, cântând; iar for- 

"mele care se fac” cu ajutorul. unor vorbe, care se pun” înaintăa 

verbelor, se numesc” [urme compuse, precum sînt; „am cântat, 

_xoit cânta, voiii fi cântat, se cântii, se fi cântat, aş cânta, aş fi 

cântatui* Vorbele care ne ajută pentru a forma unele timpuri şi 

î 

moduri, precum sint: sam, voit, voit îi, se, se fi, aş; aş 

„fite se numesc” vorbe ajutâtâre şi se ia impreună cu verbul 

de o singurâ vorbă, fiind-că exprimâm prin dinsele şi prin ver- 

bul. o singurâ lucrare, 0 singură ideiâ. . ” 

2. Despre Substanlivă. = 

Ş 5. Afară din verbi gâsim  întro proposiţiă, şi alte 

vorbe, care se deosebesc” şi ele atât dupâ- forma, cât şi 

după sensul lor. Vorbele prin care îumim pre personele 

saii lucrurile, despre care zicem. ceva, se numesc” substan- - 

tipe. Când afâm pre aceste persone sai lucruri prin Sim- 

"urile nostre, zicem câ, sint substanlive concrete, precum: 

_itatâ, mumă, ţeranii, leii, vulpe, casâ, ferii, pomi, Alexan-' 

dru, Marie, Românie, Bucuresci, Craiova, Dunere, Pente- 

leii; « iar când le aflâm: prin cugetarăa nostrâ, zicem câ
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sint substanlice abslracle, precum: „tâcere, rugâciune, ere- 
dinţă, frâţie, bunâtate, laudâ.* Substantivele concrete, prin 
care putem numi numai o singură personâ saii un singurii 
lucru, se numesc” substantive proprie, precum: „Alexandra, 
Marie, Craiova, Dunere; iar substantivele, prin care nu- 
mim ver ce persinâ saii ver ce lucru de felul arâtatii, se 
numesc” substantive commune, precum : jtată, mumâ, ţ6- 
ranii, casâ, pomii.;, | 

Note. a) ' Când numin prin vre un substantivii o singură 
persână sait un singurii lucru, zicem câ stâ în numerul sin gu- 
lară, iar când numim prin dinsul mai multe persâne sait mai 
multe lucruri. de felul acela, zicem câ stâ în numerul plurali,. 
precum: țeranii, ţerani, pomii, pomi, masâ, mese, she. .. 

b) Despre substantivele prin care numim .persâne. saii :alte 
viâtzuitâre de sexul bârbâtescii, precum : „socru, Îrate, tată, ar- 
gintară; lupii, leii, câine, she, zicem câ sînt de gennl mas- 
„culinii; iar despre substantivele, prin care numim persâne saii 

„ alte viâţuităre de sexul femeiescii, precum: „săcrâ, sorâ, croito= 
resâ, lupoicâ, câţăr zicem câ sint de genul feminini. În um- 
bâ s'a dat unul din aceste doâ genuri şi substantivelor acelora, 
„care; dupâ natura lor nu sint nici bârbaţi nică femei. Pentru a 
afla genul acestora, ne putem ajuta cu vorbele un, o, doi, doâ şi 
zicem: „de genul masculini sint substantivele înaintăa câ- 
rora putem pune în numerul singularii-vorba un, şi în numerul 
plural vorba dor,“ precum: sun pomii, doi pomi;, un nucii, doi 
muci; un mârâcine, doi mârâcini; uu ochii, doi ochii; un pari, 
doi. pari; un cârbune, doi cârbuni; un pasii, doi paşi; un munte, 
doi munţi; .de genul feminimii. sînt substantivele inaintăa cârora putem pune în numerul singulară vorba o, şi în numerul pluraliă - 

„vorba doâ, precum: „0 prună, doâ prune ; o casâ, doâ case; o 
"biserică, doâ biserici; o carte, doâ cârţi; o plasă, doâ plâşi; o. 
stă, doâ stele; o para, doâ parale; she.“ Mai avem multe sub-= 
stantive care la singular siut de genul masculini, şi la pluralii de 
genul feminini, pe care le putem numi substantive eterogene (de 
genii diversii) sai substantive neutre (de nici unul din cele doâ 

- denuri), cu tâte câ în alte limbi se numesc“ neutre nisce, sub- 
stantive, care, atât la singularii, cât şi la” pluralii, are terminaţii 
diverse de terminaţiile substantivelor masculine şi feminine, - A- 
semene substantive sint: „un arcii, duâ arcuri; un gândii, doâ 
gânduri ; un stâgii, doâ Steguri ; un aci, duâ acc; un vasii, doâ 
vase; un toiagii, doâ toiege; un pogonii, doă pogâne.i 

3. Despre Adiectirii. A 
. 

„-$6. Nu ne mulțumim totdaunâ se zicem numai: 
ntată, um, bâiată, fată, leii, pasere, pomii, casâ, vasii, * 

x - - . , 
.  
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she ci de multe oii voim se arâtâm şi ce" qualitâţi arc 

aceste substantive, şi de vorbim de unul, de doâ, de multe, 

de puţine, “she. Vorbele, prin care arâtâm cmalitatia sub- 

stantivelor, “se numesc” adierlice qualificalice , și vorbele, 

prin care arâtâm câtimta, saii quantitatia lor, se numesc” 

adiective quantitative. Fiind-câ, adiectivele se pun când pe 

lângâ substantive :masculine, când pe lângă substantive 

feminine , de acăa mai tâte are doâ, forme şi zicem pentru 

genul masculini: „buni, caldii, negru, ologii, râii“ și pen- 

tru genul feminini, „bună, caldă, năgrâ, ologâ,rc; numai 

“unele puţine terminate în €, are o singură terminaţiă pen- 

tru 'âmendoâ genuri, precum: „mare, verde, mole, dulce, 

she. Astfel unind: adiective qualificative cu substantive -am 

zice: „bâiatii buni, fatâ bunâ, bâieţi buni, fete bune; leit 

frumosi, pasere frumisâ, Lei frumoși, pâseri frumose ;: pomii 

mare, casă, mate, pomi mână, case mai; vasi Negru, vase 

negre; şi cu adicctive quantitative am zice: „un bâiati, 

0 fatâ, doi bâieţi,. doâ fete; mulţi lei, multe pâseri, unii 

pomi,. unele case, putini Umeni, puţine femei, she. 

N Notâ. Adiectivul şi ver ce,altâ vorbâ; prin care sc deter- 

minăzâ mai de aprâpe vre un substantivii, se numesce şi ăttri- 

Dbutii, find-că auribnâm, însuşim substantivului cele. exprimate 

prin aceste vorbe, şi urmszâ se luâm substantivul cu attributele 

lui împreună, fiind-câ exprimâm prin' dinsele o singurâ ideiâ. Mai 

tăte adiectivele pot” sta însă în proposiţiâ şi drept predicatii, u- 

dicâ formâm cu ajutorul los o judecată, şi zicem prin dinsele ceva - 

despre substantivul, când stă drept subiectii al proposiţii. Astfel 

când'am zice: „bâiaui înţeleprii, lată frumâsă, pomii verde“ a- 

diectivele „înţelept, frumăsâ, verde“ sint adiective attributive, şi 

formăâză cu substantivele pe lângâ care stâ o singurâ ideiâ; iar 

când am zice: ,,bâiatul este înţeleptii; fata este frumăsâ , pomul 

“este verde, atunci acele adiecuve sint adiective predicative, fiind 

câ cu ajutorul copulei cste am format judecâţi, şi zicem -ceva 

despre subicetele ale acestor proposiţii. ai 

s 
bă 

4, Despre Pronume. N 

Ş î. Când am zice: că, lu, cl sati ca, noi, toi, ei 

sali ele nu numim pre nimine, ci dâm numai se se in- 

țelăgâ despre cine vorbim.: Asemene dacă am fi vorbit 

mai 'mainte despre vre o personâ saii despre vre un lucru, 

şi am zice pe urmâ: „al meii, al tâui, al lui, al nostru, al 

vostru, al lor, al sâii; âsta, la, acesta, acela, care, cine, 

cet iareș nu:am numit “pre persina sai lucrul, despre 

.
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care am vorbit, ' ci am exprimat tunat raportul în care 
stă vorbirăa nustrâ, cu acă persină sati cu acel lucru. A- 

 ceste vorbe, prin care. exprimâm raportul celor zise, se nui 
mesc” pronume (fiind-câ stâ în locii de nume saă substan= 
tive),- şi când. stâ, singure, . precum cele de sus, le numim - 
pronume substanlicale. Afarâ din pronumele „ei, tu, el; noi, 
voi, ci: care se numesc” pronume personale , fiind-câ 'ard- 
tâm prin dinsele: mai “de multe.. oră raportul -personelor; 

„cele mai multe pronume 'se pot“ uni, ca, şi adicctivele, cu 
substantive, pentru a le determina”mai de aprope, precuni. 
când am zice:. calul meii, casa ta, cârțile nostre, pârinţii. 
lui, cârțile- ei, averia, lor; âst omii, âl calii, acest condeiă, 
acel copili, care pârinte, ce mumâ, she. şi atunci pronu- 
“mele „mei, ta,: nustre, lui, ci, lor, âst, îl, acest, acel, care, 
ce, she. se numesc” pronume adieclicale sai. pronume al- 

dributice.  . DR ie 

„» „Notă, Din cele. zise la nota din $ 6 se înţelege că pronu: 
mele. se pot” lua şi ca' pronume. predicative, N 

5. Despre Arlicula, ii i | . -i . . . .. . - ... Di pi a ! 

„..$ 8. Precum la verbele nu ne mulţumim totd'aună se 
- zicem, numai „vorbesce“ şi se subtinţelegem pronumele „el 
Sai, Ea“ şi „vorbesc“ şi se. subtinţelegeră. pronumele „et 
sati. ele, astfel: și la substantivele Şi adiectivele. de multe 
ori. trebuința, cere se. determinâm sensul lor. mai de aprv- 

e. Spre 'sfirşitul: acesta, ne slujim tot cu pronume, însă în 
ocii de a, zice: îl lupă, âi lupi, a casâ, île case, punem 

* pronumele prescurtatii în una substantivelor. şi a adiecti- 
velor, și. zicem câ 'am' pus, arliculă (membru, fiind-câ se 
întrupesc”) la dinsele, precum când am zice: „lupul sâlba- ? . Li] 

ticăi sai sâlbaticul lupă, lupii „sâlbatică „și „sâlbaticii. lupi ș. 
casa, frumosâ şi frumosa casâ, casele fiumose și frumosele 
case.“ : La substantivele şi adiectivele masculine de nume- 
rul singulară: terminate în e, se pune din -caisa eufonicâ 
drepti axticulii /e, și zicem: „fratele, marele bârbatiii: Când 
trebuința vorbirei cere, ca se punem articulul înaintea sub- 
stantivelor şi. adiectivelor, atunci sunâ,: al, a, ai; ale. pre- 
cum când am zice: al ţeranului cală; ai ţeranului cai, 
a țeranului casâ, ale țeranului casei așa şi al meii,. ai 
mei, a, mea, ale mele“ she. Fiind-câ acest articulă se pu- 
ne mai de multe ori în urma -saii înaintea. substantivelor  
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şi a, altor. vorbe luate: în sensii de substantive sati nwne, 

se numesce: arliculă nominală. Când zicem :: „bâiatul cel 

bunii, bâieţii cei buni, fata că bună, fetele: cele bune“ a- 

tunci prin . pronumele cel, ceă, că, cele“ am. determinatii. 

mai de aprope adiectivul buni, și fiind-câ aceste vorbe se 

pun”. mal de multe ori înainta adiectivelor. şi înaintăa al- 

tor vorbe luate in sensii de attribute, se. numesce articulă 

adieclicală saă atlribulivă.. Când zicem: „acesta, ' acăsta, 

acestuia, acesteia, acestia, acestora, unuia, altuia, unora, al- 

“toraj* atunci acel a, care se pune în urma pronumelor și 

“a multor adiective quantitative de ver ce genii și numeri, 

“se numesce arliculă pronominală.: Când în cele din urmă 

zicem: „un bâiatii, o fatâ“ atunci prin adiectivele” quanti- 

tative „un, ot dâm se'se înțelegă, câ, vorbim de un bâiatii 

* şi de o fată în generalii, fârâ. a determina de care, bâiatit 

şi de care fată, din care „catisă vorbele „un, o se pot: 

numi articulă nedeterminalivă. e 

“Notă, Când am avă proposiţiile: „Eii vorbescii. Scolarii 

învaţă limba latinâ, Palatul prinţului este frumosii. Cârţile Irate- 

lut meii sînt frumăse, Învâlitârăa casel sa stricat. —dirletul lu- 

ilor nu place câlâtorului, Tu af trimis fetelor flori. $ Jocul este 

lâcut bâieţilor,: Muma iubesce pre: copii. sâl. Dumnezeii a zidit 

“umăa.ce şi am întreba: cine sai ce? am respunde: „cit, scolarii, 

"palatul, cârţile, învâlitârăa, urțetul, tn, jocul, muma, Dumnezeii€ 

şi zicem câ vorbele, care respunde la întrebarea cine saii ce?:stâ 

în casul no'ininativii; când am întreba: al cul? a cui? al cul? ale 

cui? am respunde: „prinţului, fratelui, casti, lupilor:* şi zicem câ 

„vorbele, care respuade la întrebarea al cui, ai cui, acui,ale cui? 

“stă în.casul genitivii; câud am întreba: cui? am respunde: 

* câlâtorului, fetelor, bâieţilur“ şi zicen, câ vorbele, care respun- 

de la întrebareă cul? stă în casul dativii, când în cele din ur- 

"mă am întreba: pre cine saii ce? am respunde: “,,liwba latină ; 

flori, pre. copil sâl, lumea“ şi zicem, câ vorbele, care respunde 

la întrebarăa : pre cine sati ce? stâ în- cusul accusativii. Vor- 

bele de casul nominativii stâ în iproposiţia drept subiectii, vor- 

bele de cusul genitivii stă drept auribută, fiindii-câ determinâm 

prin dinsele mai de aproape sensul substantivelor .pe lingâ care 

“stâ; şi vorbele de casul accusativă şi dativii se. numesc”, com-, 

pliniri, fiind-câ cu ajutorul lor. se . complinesce: sensul predi- 
A 

estului, însâ cele de casul. uccusativii 'se numesc” compliniri . 

directe, iar cele de casul dativii compliniri indirecte. . 
a: : ăi iai a 

„6. Despre Adeerbi. ; i i 

_.. $.9. Sensul “erbelor se pute determina, mai. de apră-
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pe prin'nisee vorbe nesupuse la nici o schimbare, prin care 
axâtâm locul unde, timpul - când: şi modalitatea : saă kipul 
cum și cât se -face.ceva. Aceste vorbe se numesc” adoerbe 
(fiind-câ stâ mai de multe:oră pelângâ verbe). Astfel când - 
am zice: “unde ai fost, aci ploâ, acolo ninge, este sus;: * 
cade jos, vine aprope, merge departe, se întorce indârât, 
she. vorbele „unde, 'aci, acolo, sus, jos, aprope, departe; 
îndârât“ sint adverbe arâtâtore de lock când. am zice: 
„când te întorci, acum învâţii, mâine 'me ducii, ieri a ploat, * 
mult întîrziăzâ,* vorbele „când, acuma, mâine, ieri, mult“ 
sint adverbe arâtâtore de timpi; şi când ami 'zice: „Serie . 
frumos, mânâncâ, lâcomesce, sunâ tare, cântâ bine, aşa îm! 
place, abia umblă, iar plânge, negreşit se întorce, nu vine, 
vorbele - „frumos, lâcamesce, tare, bine, aşa, abia, iar, nc- 
greşit, nu sint adverbe arâtâtoe. de modalitate; Prin u- 

„nele adverbe putem. determina, mai de aprope .şi sensul 
adiectivelor şi al altor adverbe. Astfel când am zice: „pri 
buni, forte buni, tare buni, numai bunii, și pre bine, forte * 
bine, :tare: bine, she. : prin adverbele „pră; forte, tare, nu- . 
măi” am determinat adiectivul buni şi adverbul bine. Atât 
adverbele, cât -şi alte vorbe luate în sensii Ac adverbe se. 
numesc” adeerbiale. i . : 

„7. Despre Preposilzia. 

: - $ 10.:Scim câ prin substantivâle numim pre personcts 
şi lucrurile despre care zicem ceva. De multe ori nu avem: 

„numai trebuință a le numi, ci a arâta şi alte diverse ra: | 
porturi în care stâ, adicâ locul, timpul, modalitatăa, caiisa; 
shc. 'Vorbele care ne ajutâ pântr a,arâta, aceste diverse 
raporturi. se numesc” 'preposilzii (Bitd câ se.pun” înaintăa; 
substantiveloj. Astfel când am zice: '„legiii de masâ, puiii 
pe sobâ,.,me ducii la țerâ, viii de la vinâtore, se află în - 
cerii, am ieşit din scălâ, se duce spre casâ. sati câtrâ casâ, 
se ascunde dupâ uşâ, a, câzut lângâ grâdine,: trece peste 
gârlâ,: zace - subt pati, vorbele „de, pe, la, dela, în, din, 

spre, câtrâ, dupâ, lângâ, peste, subt,« sînt preposiţii cu a- ' 
jutorul: cârora prin 'substantivele, : înainta: cârora stă, arâ- 
tâm locul; când am zice: „sosesce de' sărâ, îi plâtescii pe 
lunâ, vin6 la prinzii, începii dela Pasce, isprâvesci în sâp- 
tâmina, viitoră , -me scoli câtrâ zisă, .plecii după wiasâi 
vorbele „de, pe, la, dela, în, câtrâ, după“ sînt prepoșiliă, 

x 

s 
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cu ajutorul cârora prin. substantivele inaintea cârora stă, 
„arâtâm timpul; când am zice : pcântâ de nebunie, vorbesce 
pe limba ta, a plecat în mânie, este cu minte, mânîncâ fârâ 
mâsurâ sati peste mâsurâ sati. cu mâsurâ, se purtâ după 
modâ, m'a înşelat prin prefâcâtoria sat. vorbele. „de, pe, 
în, cu, fârâ, peste, dupâ,; prin,“ sint preposiţii 'cu ajutorul 
cârora prin substantivele inainta, cârora stâ arâtâm mo- . 
dalilatea sai . nipul cum se face ceva; şi când am zice: 

- -serapâ de necazii, pâtimesce din stomachii, lucrez pentru 
copii sâi, umblă dupâ câstigu“, vorbele „de, din, pentru, 
dupâ“ sint preposiţii.cu ajntorul cârora prin substantivele 
înaintăa,. cârora stâ, arâtâm caisa, i 

„Note a) Fiind-câ prin cele mal multe substantive precedate 
de prepaosiţii arâtâm nisce raporturi de loci, de timpii şi de mo- 
dalitate, ca şi prin adverbe de acâa le luâm şi de adverbiale, 
numai când arâtâm alte diverse raperturi, le luâm de compliniri - 
"indirecte, Une ori stâ şi ca atributii, irielii de alirii, omii cu. 
minte, she. ÎN aa aa Da o 

b) Cu ajutorul unor preposiţii se pâte modifira şi determina 
şi sensul adverbelor, precum? „de' sus, pe sus, din sus, în.sus, 
de. ieri, de cu serây she: a a a 

Ş 11. În vorbirăa, nostrâ se intimplâ adesăa se. unim 
(dă sati mai multe .proposiţii. “Pentru a arâta raportul în 
care stâ aceste proposiţii sai pânţile lor între sine, avem 
iar nisce vorbe diverse, pe' care le numim coniunclzii .(fi- 
ind-câ Jlegâm cu ajutorul lor aceste "proposiţii sai pârțile 
lor). Când am, ave. praposiliile : „Asest scolarii învaţă şi 

3 se portâ bine. Nu vă sâ scie nici de mine, nici de tine. 
Aş dori se seriti, dar nu am condeiii. Voiii. se inveţi, saii 
se te apuci de altâ meserie. ' Pucia s'a încheiat, deci bu- 
catele se vor ieftini. . Me superi de nisce asemefie vorbe, 
câcă nu-se cade” se vorbesci astfel. - Sciii câ- esci silitori. 

pi 

8: Despre Coniunclzii. - 

- Dorescii ca scolarii se fiă silitori. Voiii veni, dacâ.me va 
ierta, timpul. Nu invaţă, fiind-câ este leneşi. . Nu a venit 
de şi fâgâduise.. Atunci prin coniunctziile: „si, nici, dar, 
sai, deci, câci, câ, ca, dacă, fiind-câ, de şi,“ am- legat pre 

_ aceste proposiţii între sine şi am aritat raportul lor. -Între= 
buinţarăa coniunctiilor se învață in sintasă, - 
(. 

. 

E | 
N,
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"9. Despre Inleriectzii. ... .. .. 

Ş 12. Omul simţind fârâ de veste vre o bucurie, du- 
rere, mirare, saii vre o altâ affecţiă a sufletului, scote nisce 
sunete, care nu stâ în-nici -un raportii cu cele-l-alte vorbe, 
precum sint: ji, a, aă, val, o, e, she. Aceste sunete sati 
exclamaţii se numesc” interiecţii. Drept îinteriecjii se: pot” 
lua şi alte vorbe, precum când am striga: Dumnezeul mei! 
Domne! sârăcul. de mine!.tâcere! la o parte ! she. .. 

. -. LR DRE „i e i i . .- Note, a) Avem dar noâ diverse. [eluri de :vorbe, . care se 
“numesc” 'cele .noâ pârţi ale cuvîntului, precum: verbul, substan- 

- tivul, -adiectivul, pronumele, articulul,: adverbul, preposiţia, 'con- 
iuncţia şi interiecţia. aaa Sa 

b) Pânţile -principale ale unei proposiţii: sint subiectul şi 
„predicatul. : Subiectul saii ver ce: substantivă 'se 'pâte. determina 
„Prin atribute, şi-predicatul saii ver ce alt verb şi adiectivii se 
„pâte determina prin compliniri şi adverbiale. a - 

AY] 1. Drept subiectii păte sta: substentivele, adiectivele luaie 
„în locii de substântive; pronumele. substantivale, infinitivul pre= 
cedatii. de articulul a, precum.şi ver ce altâ parte de cuvîntii saii . 
şi o proposiţiă întregâ,' când respunde la întrebarăa cino 'sai ce; 
precum: „Scolarul scrie. Silinţa se resplâtesce, Înțeleptul nu se - 

„turburâ,. Cel drepiii de multe. ori pâtimesce. Altul s'a pus în lo- 
cul lui. : Unit 'nu sînt fericiţi. Eu sint, mulţumită. “Acesta nu'mi 
place. A minţi cste pecatți Aci este. adverbii. ” La. aratâ locul. 
Dacâ nu auzi bucuros. Sefvede câ af ultat.: Este ide trebuinţi 
ca, omul se măr. -- - a e 

2. Drept âuributii pâte sta: adiectivele, pronumele adiccti=. 
vale, substantivele. luate în sensii de adiective,: substantivele de „ casul genetivii, substantive infinitive, "adverbe şi adverbiale pre= 
cedate de preposiţia de şi luate cu lipul acesta în sensii de-ad- 
jective, precum: „muma busâ, florile . (rumâse, 'calul cel mare, 
unii Dâieţi, câte-va fete, mulți bani, acest pârinte, sora mea; loan 

, grâdinarul, Stana 'spâlâtorăsâ; grâdina fratelui, lumina lunei, masă 
de lemnii, turnii de biserică, dorinţa. de a. petrece, odâile de sus sait „cele de jos, aripa d'in driptâ sati că d'in dr& tâ, odaia de- 
spre-uliţă sai .cs despre uliţă, she. Cele mar multe: vorbe care 
pot” sta drept attribută, pot“ sta şi ca'predicatii,; când se: unesc” 
cu subiectii prin copula este, '- cr 
„38 Drept compliniri siâ: însâ drept 'complinire 'directâ sab: 
stantive de' casul accusativii şi proposiui. adiecuve, precum: „ua bescii. pre „fratele mcii, vâză silinţa ta, vâzăi câ iesci silitor; drept complinire indirecte: substantive de casul . dativii şi precedate “de preposiţii, precum: florile plac” fetelor, scolarul silitori este vrede ei de laudă, . Da a -. . 

d  
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4. Drept adrerbialii stă adverbele şi ver ce vorbe luate în 

în sensii de adverbe. 

“31. Despre pârţile de cuvinti în specială. 
e - . 1: Despre -Verbă. 

$ 13,' Vorba, prin care zicem despre “o personâ' saii 

despre un lucru că Ii se cuvine 'drâ-care qualitate, 'se nu- 
mesce cerbă. Când cu verbul arâtâm numai câ este se se 
raporteze o qualitate asupra subiectului, precum când an 

zice: „pomul este verde, tzeranii sint muncitori,“ atunci 

este, sînt (verbul fi) se numesce. verbă abstraclă  fimd-că 

nu' arâtâm cu dinsul nimic alt, decât câ există, câ se aflâ 

în: fiinţâ qualitâţile -„verde, muncitori ; “ iar când cu ver- 

bul arâtâm tot deo datâ şi qualitatia, ce dâm subiectului, 

verbul. se numesce verbă: predicalivi, precum când am zice: 

„pomul inverz-esce,; ţeranii munc-ese”.“ . Raportul pe care 
'] am arâtat mai sus prin verbul abstractă îi, la verbele : 
predicative se .âratâ prin terminația lor... - 

-" Notă, Când am zice: „omul slâb-esce, slăb-fa, slăb-i, slâb- 

ise, a slâb-it, va.slâb-i“ şi „primâvara “plac-e,' plăc-ăa, plâc-u, 

plâc-use, a plăc-ut, -va plâc-&,“ atu 
Ya, i, ise, a-it, vai“ am arâtat în ogippori stâ predicatul slab 

cu subiectul sâii o mii, şi prin terniifiaţiile „e, &a, u, use, a-ut, 

va-â% am arâtat în ce raportii stâ predicatul plac 'cu subiectul: 

săi primâvară. Când iusă în locul verbelor slâbi, plâcă, 

-
 

nCk prin terminaţiile: „esce, : 

am pune drept predicate adiectivele slabi, plâcutii, atunci a-, 

ceste raporturi se arată prin verbul abstractă fi, şi am zice: 

„omul este slabit, era. slabii, fuse slabi, fusese slabi, a fost 

slabi, va fi slabit“ şi „primăvara este plâcută, era plăcută, fuse 

plâcută, fusese plâcută, a fost plăcută, ya fi plăcută. 

-*S'14. După forma lor verbele se pot” impârţi în verbe 

primilice şi verbe deritale, precum şi în' verbe simple şi 

verbe compuse. Despre verbele: „da, afla, vede, zice, prin- 

de, bate, dormi, simţi“'.zicem câ sint: verbe - primitive, fi- 

ind-câ nu putem; se le derivâm din alte vorbe Române; 

iar despre. verbele: „lâcrima, lumina, umbii, pâşi, scurta; 

negri,“ zicem câ, sint -verbe 'derivate, fiind-câ le am format 

din substantivele şi' adicctivele  „lacrimâ, huminâ, umbră, 

pasii, scurti, negru“ Verbele de sus, atât cele, primitive, 

cât şi cele derivate se numesc” verbe simple," fiind-câ sînt
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formate dint'o singurii vorbâ; iar verbele „bine-voi, bine- 

"cuvinta, aduce-a-minte, bate-jocii, she. “se numesc” verbe 
compuse, fiind-că sint formate din doâ saii mai multe vor- 
be, arâtând cu tote acestia o singurâ lucrare, o singurâ 
ideâ. Verbe compuse se formăzâ mail ales cu preposiţiile: 

“min, des, de, re saii rez, stre, pre, pro, sub,“ precum: în: 
- noda, desneda, încrede, deslega, depune, denumi, 'resuna, 
rezplâti, streluci, prevede, preumbla, produce, substerne, sho.ii 
Despre. verbele derivate şi compuse vezi mai în urmâ, 

$ 15. Verbele predicative,. dupâ sensul ce are sai 
care li se dâ, se pot” impârţi: în -vexbe transitive,, intran- 

sitive, passiye, reflexive şi impersonale.- 
„1. Verbe transilice sati slremulâlăre se numesc“ ver: 
bele predicătive, la care putem întreba pre cine sa ce? 
şi la care spre complinirăa. sensului lor putem pune ac- 
cusativele pre cineva sai -ceca.. 'Accusativul care respunde 

la. întrebarăa, pre cine sati ce? se numesce complinire' di- 
rectă. sau obieclă pâtimitoră, fiind-câ asupra acestui obiectii 
„privesce: lucrarăa exprimată prin verb, lui i se face. ceva, 
el pâtimosce ceva,. Astfel verbele „iubi, bate, adâpa, apuca, 
încâlzi“ : sint verbe transitive, fiiind-câ, putem zice: „iubi 

“pre cineva, sală ceva, bate pre cineva, săi ceva, adâna pre 
cineva sa ceya, apuca pre cineva, sai! ceva, încâlzi pre 
cineva, saii ceva. Când am avă dar proposiţiile: „Sco- 
larul .bunii iubesce pre învâţâtorul sâii. : Vizitiul a adâpat 
caii. Muma bate -pre copii neascultâtori. . Soldaţii apucarâ, 
armele. Focul încâlzesce odaia şi ne am propune între- 
bârile: de sus, gâsim câ obiectele pâtimitore sai complini- 

"rile directe ale. acestor proposiţii sint: „pe invâţâtorul 
'sâi, pre, copii neascultâtori, caii, armele, odaia.“ ' Verbele 
transitive se numesc” și verbe active, fiind-câ subiectul lor 
„este activi, face ceva. , i a 

„2. Verbe intransitite sati nestremutâtăre se numesc“ 
verbele predicative prin care arâtâm o simplâ lucrare, şi 
la care prin urmare nu putem pune ăccusativi „ca compli- 
nire directă sai ca ' obiectii. pâtiinitorii, Verbele” „trâi, 
dormi, muri, sta, şedă, zâcă, „Curge, sâri“ sint. verbe. în- 
transitive, fiind-câ lucrarăa, arâtată prin 'dinsele se Mârgi- 
nesce în a, arâta, o simplă lucrare a subiectului, -şi nu pu- tem zice: „trâi pre 'cineva sai ceva, dormi pre cineva sait 
ceva, she. Multe verbe. intransitive pot” ave pe lingâ sine drept coînplinire indirectă vre un. dativii sai vre un sub-.  
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stantivi” precedafii de vre o preposiţiă, precum: „invâţâ: | 

tura 'place 'scolarilor, Dumnezeii ingrijăsce de .Umeni.“ De: 

şi putem complini. sensul unor verbe intransitive prin nisce 

accusătive de sensii analogii cu sensul lor, şi sâ zicem: 

„trâiesci o viaţâ, dormi un somnii“ aceste verbe 'tot se 

ia de verbe intransitive,'fiind-câ nu puten» pune pe lingă 

dinscle şi alte acousative, precum verbele transitive se în ' 

de transitive şi atunci, când in vorbirsa nostră, nu punem 

'aceusativă pe .lingâ dinsele. Unele verbe se pot” lua: când 

ca transitive, când ca intransitive precum când zicem: 

„dorescii pre: cineva şi de cineva. Când vorbim de verbe 

active inţelegem mai cu sămâ pre. cele transitive şi atunci 

în raportiăi cu verbele active şi passive, verbele .intransiti- 

ve se numesc” verbe ncitre (nici una din 'doâ). a] 

-. 3. Verbe passive se. numesc” verbele piedicative, la 

__gare subiectul se. arată ca, pâtimitori, ca unul “care pâti- . 

nesce, cta-co' arati verbul, 'câruia, prin lucraria expri- . 

matâ i se face ceva.. În limba Română nu avem vre o 

formâ diversâ pentru a arâta verbele passive, ci le for- 

mâm de la verbele transitive, puind vorba se. (râdâcina 

verbului este, sint, se) inaintăa persnei a treia dela sin- . | 

_gularii şi plurală a verbelor. transitive. Cu kipul acesta 

obiectul pâtimitorii al verbelor transitive, se preschimbâ 

în subiectii. pâtimitoră ș şi. când cere trebuinţă se punem 

și subiectul verbelor transitive, iil punem pe lângâ .passi- 

vele “ca, complinire indirectă cu preposiția de saii de câlră. 

Astfel când am ave verbele transitive: „iubescii pre cine- 

va, bată pre cineva, facă ceva; zică ceva, am adâpat caii, 

tormâin vorbe, vom:purta resboiii, Romanii învinsâră pre, 

Grecii, Durinezeii a zidit lumăa, focul incâlzesce odâia“ şi 

vom voi sâ le preschimbâm in verbe passive, am zice: 

„cineva, se iubesce, cineva se bate, ceva se face, ceva se 

zice, caii sa adâpat, vorbele se formdză,, . resboiul 'se va, 

purta, Grecii se învinserâ de saii de :câtrâ Romani, lumăa, 

Sa zidit. de sait de câtră Dumnezeii, odaia se încâlzesce 

de foci Vorba. se ca vorbâ ajutâtorâ pentru a formu 

verbele passive, înipreunâ cu verbul transitivă, se “ia de . 

un singură verbii, de o singurâ vorbă. i 

Note. a) La. $ 13 am arâtat câ, predicatul se pâte arăta prin 

verbele predicative sai prin alte. vorbe : legate cu ;subiecriă prin 

verbul abstractii sai prin: copula îi Deosebirăa este câ prin ver= - 

bul predicativ arâtâm qualitatăa subiectului în “forma unei -lu- 

-
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crâri, fiă active saii passive, când prin verbul abstractii putem a- 
râta numai când şi cum se cuvine subiectului Grâ-care qualitate; 

„fără a se pută exprima: prin diesul şi lucrarăa. De acâa când am 
> zice: „via este culăsă, casa este zidiiâ,“ nu putem lua peste. cu- 
„lesă, este ziditâ de passivul verbelor, enlege, zidi, find-câ 

aci din participele trecute ales, zidit am formatii adiectivele 
qualilicative cute sii, ziditii, şi se pun” cu .copula fi drept 
predicate, precum am pune frumosi, buni, când am zice: 
„via este lrumâsâ, casa este bunâ;“: iar passivul adevâratii prin 
care se aratâ şi lucrare este „via s'a cules, casa s'a-zidit - .; 

b) În limba Pomână la multe locuţii - verbul e (este) ex- 
- primăâzâ sensul passivii ul verbului transitivii ave, când atunci, 

ca şi la celelalte passive, obiectul pâtirnitorii se face subiectii pâ- 
timitorii, iar subiectul verbului transitivă se exprimâză prin da= 
tivul “personali. Astfel locuţiile active: „am frigii, am somnă, at 
fâme, avem sete, are frică, are dori,“ sar exprima în sensă pas- 
sivăi prin: „mi e frig, 'ml o: somnii, ţi e (me, ne e sete, le e 
fricâ, le.e' dorii, she. Ie E: 

„4. Verbe reflezive se numesc” verbele transitive, când 
punem înaintăa, lor pronmnele personale me, te, se, ne;: 
ve, se, pentru a arâta câ în sensul acesta, le luâm "drept 
verbe intransitive.. Când la verbele transitive punem drept : 

_ complinire direetâ saiă drept obiectii. pâtimitori” pronumele 
» personale, zicein saii putem se zicem, fârâ a, se sminti sen- 
» sul: „pre mine me, pre tine te, pre sine se, pre noi ne, 
„pre voi-ve, pre sine se. Zicând dar: „me pricepi la ceva, 
me rogi de cineva, me silescă la învâțâtur, îme lasi de 

) nebunii, me câiesci de faptele -mele, me ducă-a, casâ, me 
, gândesc la tine, me temii de cineva, me certi cu cineva, 
„me faci bogatii, me aflu sânâtosii, she.“ lesne se înţelege 
"câ la aceste verbe pronumele personali nu s'a pusi ca 
obiecții pâtimitoră, ci numai ca vorbâ ajutâtoră , pentru a! 
arâta câ aceste verbe în sensul acesta urmâză se se: ia 
drept verbe intransitive, din care caiisâ pronumele împre- 
unâ cu verbul se ia de o singur vorbâ, iar nu ca com- 
plinire directâ. Ai 

„ Note. aâ) De multe ori este 'cu anevoiâ a gâsi linia des 
pârţitâră, când un verb prin unire cu aceste pronume îşi schin- 
bâ sensul, şi se face verbi curat reflexivii, şi când aceste pro- 
nume se pot” lua ca obiecte pâtimităre şi verbul transitivii se ia 
namai în sensti de: verbi reflexivii. Unele se pot” lua în imândoă 
sensuri lârâ a se sminti înţelesul. Precum dar pentru a deosebi: 
verbul transitivii de verbul reflexiv, “încercâm de “putem întâri 
sensul acestor pronume prin: „pre mine, she, şi se zicem:: „pre 

1704 >    a  
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mine me laudă, pre tine te defaimi, pre sină se iubesce, pre noi: 
ne omorim, pre vol ve înşâlaţi, pre sine se adapâ;* ast-fel pen- 

iru a deosebi la a treia persânâ verbele reflexive de verbele pase 

sive, nu avem de cât se ne întrebâm de face subiectul lucrarăa 
exprimată prin verbii, sai de pâtimesce şi i se face ceva. Când 
am zice: „bâiatul se duce la scâlă; sora măa se; silesce la învâ- 

ţâturâ“ atunci subiectele „bâiatul, sora: măa'* fac” -cera, şi ver- 
bele, „so duce, se silesce“ sint verbe reflexive; iar când am zice: 
„scolarul se pedepsesce de, învâţâtorul -sâii, silinţa ta se laidâ de 
toți“ atunci subiectele „scolarul; şilinţa ta“. pâtimesc” ceva, li se 

face ceva, şi verbele „se pedepsesce, se luiidâ“ sint verbe pas- 

sive. PersOna ântâia şi a doa dela passivele: „me laudi de ci- 
“ meva,.te lauzi de cineva, ne lâiidâm de cineva, ve lâiidaţi de ci- 
neva“ se gâsesce numai în grammatici, iar în viaţa communâ zi- 
cem: „me luiidâ cineva, te latidă cineva, ne laiidă cineva, ve laiidâ 

- cineva. - o 

b) Când la verbele passive nu arâtâm de câtrâ cine se face 
lucrarăa, putem se le luâm de verbe reflexive. Astlel când am 

„zice: „corabia se mişcâ“ şi am înţelege .„curabia umblâ“ atunci 

se miscâtt se ia de verbii reflexivii; iar când am înţelege: „co- 
3? 3 3 Dv » 

-vabia se pune în mişcare de vintii saii de alt cineva,“ atunci „se 

mişcâte se ia de verbii passivii. Aşa şi când zicem: „pâmintul 

se învîrtesce, sărele se întunecâ, nori! se înalţă, she. | 

| c) Când zicem: „copii se bat”, câinii se muşcă, cercurile 

3; ating” (unul pe altul), atunci zicem câ am luat aceste verbe 

. sensii reciprocii, fiind-câ lucrarăa se face din amendoâ pârţile. 

î$ d) Verbe reflexive se pot* forma şi cu dativul personalii, 

- precum când zicem: îmi ulii: de cevă, îmi aduci a minte de ci- 

neva, îm! rezbună, shc. a 

4. Morbe impersonale se numesc” niste verbe (transi- 
tive. intransitive, passive sai reflexive), care sai tot da- 

, ph Fi Ă 

ună, sati în Orâ-care sens, sati după idiotismul limbei se 
întrebuințăzi numal în a treia personă şi la al cârora sub- 
iectii saii ny ne gândim, 
nedeterminată, o proposiţiă, intrâgâ. 'Asemene verbe sînt: 

'a) Verbele prin care osprimâm fenomenele naturei, 
precum: ploa, ninge, tuna, fulgera, grândina, îngheţa, vis- 
coli, se intuneca, se înnora, se insenhina, însera, se lumina 
de zioa; she. ,| E 

"b) Verbele passive prin care esprimâm csa-ce aflâm 

prin simțurile nostre” şi prin care intârim ceva, când are 

de subiectii o proposiţiă formatâ cu particula câ, precum: 

a 
î
n
 

“ 
s
a
 

4 

1
 

GC
 

*,
. 

saii câ are de subiectii un ce . 

se vede, se aude, se simte, se pare, se zice, se vorbesce, 
se crede, se 'încredinţeză câ... she... , a 

c) Multe verbe din. care unele tot Maunâ, altele nu-
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mai în Vrâ-care sens se întrebuințăză numai în a trera 
personâ, și care pot” avă de subiectii o proposiţiâ formatâ 

“cu particula, ca, precum: trebuie, se cade, se pute, se cere, 
se pâsesce cu cale, şade bine, stâ bine, vine la socotâlă, e- 
ste cu cuviință, este de trebuinţă, este bine ca... . 

„ d) Unele verbe unite cu accusativul sati „dativul per- 
sonali, prin care exprimâm nisce simţiri, precum : me dore; 
me usturâ, me mânincâ, me r0de, imi pase, îmi place, imi 
pute, mi se plâcâ, 'mi e bine, mi e râi, she. _ 

$. 16. Când arâtâm diversele raporturi, în .care pote 
sta un verbii, adicâ de este de numerul singularii. sati plu- 
ralii şi in care din cele trei persone ale fiâ-câruia numeri 
4 notâ b), de este de timpul present, imperfectii, per- 
ectul istoricii, perfectul. relativii , viitori, viitorul relativii 

($ 4 notă, c), de este de modul indicativii, coniunctivii, op- 
tativii saii imperativ şi în care timpii: dintr'aceste patru 
moduri, sati de este vre o formâ participalâ, adicâ infini- 
tivul, participul trecutu,.saă paxticipul present ($ 4 notă, 
d), zicem câ conjugâm verbul. În limba-românâ avem pa- . 
tru conjugâri, care se deosibesc” prin terminația infinitivu- 
lui. Când infinitivul unui verbii se terminăză în a, zicem 
câ este de. ântâia, conjugare, ca:. cânta, lega, lumina, mâ- 
nia; când se terminăză, în & (e lungii) dea, doa, ca: .plâcă, 
vede; când se terminezâ în 5 (e scurtii) de a treia, ca: 
duce, frige, face; și când se terminăzâ în i-saii î de a pa- 
tra, ca: dormi, veni, mâri, omori, uri, - 

Notâ. De conjugare primitivâ putem lua a treia, de unde 
“vine că tâte verbele de acâstâ. conjugare sint 'de origin latină, 
Tot de originâ latinâ 'sînt şi cele puţine, pre core le avem de 
conjugarăa a dou. Cele mal multe verbe însă, mal cu sâmâ tâte 

„cele derivate şi streine, se conjugă după întâia saii a patra con- 
jugare. . Celor de mult formate Îi s'a: dat mal -mult terminația a 
dupâ conjugarăa a patra (se vede prin influenţă slavâ), iar celor 
ce. lormâm acuma le dâm terminația a, dupâ ântâia conjugare. 

Ş 17. Forma cs primitivâ a verbelor este infinitivul, 
fiind-câ prin dinsul exprimâm. sensul verbelor întru un 
kipii mai generalii, De şi am pute deriva dar tote cele 
lalte forme dela, infinitiv, tot luâm pentru înlesnire trei 
forme de forme primitive, adicâ infinitivul , presentul dela 
indicativă şi participul trecutii, din care putem forma mai 
lesne pre tote celelalte timpuri şi moduri, luând de bază  
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râdâcina lor. Gâsim râdâcina înfinitivulul când vom le- 
pâda litera caracteristic sai litera care dâ vorbelor ca- 
racterul de a fi de cutare saii cutare .conjugare. Când am 
av infinitivele : „ara, lâida, purta, cina, plăct, vede, duce, 
curge, cuce, face, crede, cresce, fugi, minţi, omori, "zori, 
uri, şi am Jepâda literele „caracteristice, - ne remâne drept 
râdâcină :. „ar, lâid, purt, cin, plâc, ved, duc, curg, coc, fac, 
cred, cresc, fug, min, omor, vorb, ur; i asemene pentru 
a gâsi râdâcina presentului lepâdâm terminația î ii, ezii, escii, 
precum : ar-ăi, laud-ii, port-i, cin-ezii, plac-ă, âz-u, due-t, 
curg-ii, coc-ii, fac-ă, crez-ii, erese-ă, fug-i, minț-ii, omor-i, 
vorb- -escii, ur-âscii. Participiul trecuti se pâte lua întregii 

„si la vorbele de sus sunâ: arat, lâidat, purtat, cinat, plă- . 
„cut, vâzut, dus, curs, copt, făcut crezut, crescut, fagit, min- | 

ţit omorit, vorbit, urit. a 

Notâ. Pentru deprindere la gâsirea acestor trei forme pri- 
mitive vom înşira mal multe „exemple, mârginindu-ne a pune forma 
ce simplă a verbelor, fiind-câ pentru a arâta infinitivul unul verbii 
passivii sait reflexivii nu avem decât sâ punem se înainte şi zi- 
cem: se lâida, se vedă, se rade, se iubi, se ruga, se prinde, se 
sili, pentru. a arâta ântâia person a preseniului “dela verbele re= 
flexive punem me şi zicem: me rogii, me prinzi, me silescii, la 
verbele passive punem se cu a treia persână şi zicem: se laudă, 
se vede, se rade, se iubesce; iar participul trecuti se îa singurii 
şi zicem: lâudat, vâzut, ras, iubit, rugat, prins, silit, 

1. La ântâia conjugare paricipul treculit sună totd'aună ca 
infinitivul când se adaiigă t la dinsul. Aci însennâm: 

a) Verbe la care râdâcina presentului sună ca râdâcina in- 
finitivului, precum: ar-â, âr-ăi, arât, aşa şi: întreba, pleca, freca, 
culca, judeca, vindeca, încurca, apuce, uda, lepâda, lega, striga, 

“ alerga, umfla, sufla, umbla, :spâla, chema, derîma, suna, mîna, în- 
china, rezbuna, surpa, astupa, apâra, intra, uita, asculta, ajuta, 
certa, muta, cruța, învâţa, aşeza, boteza. 

b) Verbe la: care din catisa accentului râdâcina presentulul 
are a şi râdăcina infinitivului â, precum: câlc-a, cale-ii, câlcat, 
aşa şi: împăca, îmbrâca, câsca, lâtida, scâlda, râbdu, bâga, de= 
tâtma, adâp=, scâpa, crâpa, câra, lâura, lâsa, vârsa, apâsa, îngrâ- 
şa, îmbâra, sâlta, câiita, acâţa, she. 

c) Verbe căre la râdâcina presentului are 0, şi la râdâcina 
infinitivului u, precum: puri-a, port-ăi, purtat, aşa şi: ruga, tur- 
na, sbura, juca, însuru, muta, scula, resturna. 

d) Verbe care la presentii are terminația ezii, precum: arm-ă, 
arm-eză, armăt, aşa şi: sârba, strimba, | învia, îndestula , urma, 
lâcrima, cina, lumina, întrîna, ierna, arvuna, lucra, uşura, visa, 
pisa, scurta, (alte. verbe în ezi vezi mai jos).



ou as 
: 2. La verbele de a doa conjugare participul trecută se ter- 
minăzâ în ut (afarâ la remână care are remas) şi formele pri- 

„„mitive a verbelor 'de acgstâ conjugare sunâ: plâcă, plăci, plâctit; 
tâcă. taci, lâcul; zâcă, zacii, zâcut; câdă, cazii, câzut; scâdă, 
scazii, scâzut: şede, şâzăi, şâzu; vedă, vâzii, văzut; umplă, um- 
plu, umplut; încâpă, încapi, încâput; pute; potii (pociii), putut; 
țină, bu, $nut; remână, remâiii, remas; şi la verbul impersonal 
duri, dâre, durut. : „ - - 

3. La cele mzi multe verbe de a treia. conjugare participul 
trecutii se-terminăzâ în s, la unele în t cu consunindă înainte şi - 
Ja altele în ut ca la a doa conjugare. e 

2) Verbe cu participul twecutii îns (formatii dela perlectul 
Latinii) sint: duce (aduce), ducii, dus; târce (stârce, întârce),. 
torcii, torsii; zice, zicii, zis; rade, rază, rus; purcede, purcezii, 
purces; ucide, ucizii (ucigii), ucis; închide (deschide), închizăi, - 
închis; râde, roză, ros; ride, riziăi, ris; prinde (aprinde, coprin- 
de), prinzi, prins; întinde; întinzii, întins; ascunde, ascunzi, as-, 
„cuns ; tunde, tunzi, tuns; respunde, respunză, respuns; petrunde, 

ciruuzii, petruns; arde, arzii, ars ș—trage, tragi, tras; lege: (a- 
ege, culege, înţelege), -legii, -les; drege, dregii, dres; adatige, 

adaiigii, adaiis; mulge, mulgii, muls; smulge, smulgă, smuls; în- 
cinge; ineinşii, încins; linge, lingă, lins; ninge, ninge, nins; a- 
tinge, atingii, atins; stinge, stingii, stins; împinge, împingii, îm- 
pins; învinge, învingii, învins; . plânge, plângi, plâns; strânge, 
sirârgii, sirâns; unge, ungii, uns; punge, pungii; puns; ajunge, 

" ajungă, ajuns; merge, mergi, mers; sterge, stergii, sters; curge, 
curgii, curs; — scrie, scrii, scris; pune (apune, spune), puii, „|: 
pus; trunite, trimiţiă, trimis; scâte, scoţi, scus; sumete, sumeţii, . 
sumes, 

„b) Verbe cu participul'trecutii în i cu consunândă înainte: 
ierbe, fierbă, fiert; câce, cocii, coptii; frige, frigi, fript; înfige, 

înfig, înfipt; suge, sugii, supt; frânge, irângi, frânt; sparge, 
spargi, spart; rupe, rupă, rupt. A aa 

c) Verbe cu participul trecutii în ut, cala a daa conjugare: 
„fâce, 'lăcii, fâcut; trece, treci, trecut; nasce,: nascii, nâscut; 
pasce, pascii, pâscut; cresca, crescii, crescut; cunăsce,. cunoscii, 
cunoscut; scie, sciii, sciut: . crede, crezi, crezul; vinde, vinză, 
vindut; pierde. pierzi, plerdut; geme, gemii,: gemut; teme; temii, 
temut; screme, scremii, scremut; cerne, cernă, cernut; 'asterne, 
asteruiă, asternut; începe, începi, inceput; pricepe, pricepi, pri- 
Ceput; cere, ceiii, cerut; câse, costi, cusut; ţese, ţesii, ţesul; 
bate, bată, bâu, 0: Ia | 

4. La verbele de a patra conjugare participul treculii sună 
todaunâ ca infinitivul adâtigându-se t la dinsul: 

a) Verbe cu infinitivul în i şi presentul în i: sorbi, sârbii, 
sorbit; fagi, fugii, fugit; asverli, asvîrlii, asvirlit; dormi, dormi, dor= 
mit; veni,- viii, veni Cuveni,. cuvine, cuvenit; peri, pri,perit, sâri | 

pati 0 Ce 
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saiii, sârit;. acopeii, acoperii, acoperit; suferi, suferii, suferit; 
muri, mori, murit; mirosi, mirosii, mirosit; ieşi, iesi, ieşit; pâţi, 
paţii, pâţit; înghiţi, înghiţi, înghiţit; puţi, puţă, puţit; ascuţi, 
'ascuţii, ascuţit; simţi, simţi, simţit; minţi, minţi, minţit; auzi, 
auzii, auzit; repezi, repezi, repezit; slobozi, slobozi, slobozit; 
râgâi, râgâii, râgâit; sui, suiii, suit; trebui, trebuie, trebuit, . 

b) Verbe cu infinitivul în i şi presentul în escii: câi, 
câiâscii, câit; trâi, trâiescii, trâit; grâi, grâiescii, grâit; iubi, 
iubesci, iubit; vorbi, vorbescii, vorbit; luci, lucescii, lucit; 
suci, sucescii, sucit; porunci, poruncescii, poruncit; sâdi, sădescii, 
sâdit; zidi, zidescii, zidit; dobindi, dobindesci, dobindit; bârti, 
pârfescii, bârfit; amâgi, amâgescii, amâgit; mugi, mugescii, mugit; 

margi, murgescii;, murgit; tângi, tângescii, tângit; necâji, necă- 

jescăi, nccâjit; vrâji, vrâjescii, vrăjit; câli, câlesci,- câtit; beli, 
belescii, belit; pirli, pîrlescii, pirlit; li, jâlescă, jâlit; numi, nu- 
mescii, numit; pâtimi, : pâtimescă, pâtimit;: ricni, ricnesci, 
ricnit; întâlni, întâlnescii, întâlnit; spoi, spoiescii, spoit; resboi, 
resboiescii, resboit; topi, topescii, topit; sterpi, sterpescii, sier- 
pit; zâri, zârescii,, zârit; nutri,. nutrescii, nutrit; cosi, cosescii, - 
cosit; dosi, dosescii, dosit; alurisi, afurisescii, aturisit; cerşi, cer- 
şescii, cerşit; linguşi, linguşescii, linguşit; citi, citescii, citit; clinti, 
clintescii,. clintit;: ameţi, :ameţescii, ameţit; amorţi, amorţescii, a- 
morţit; ivi, ivescii, ivit; privi, privescii, privit; urzi, urzescii, 
urzit; trezi, trezescii, trezit; plumbui, plumbuiescii  plumbuit; 
pâlmui, pâlmuiescii, pâlmuit.: . i 

6): Verbe cu infinitivul în î şi presentul în ii: omori, omori, 
omorit; coborî, cobori, coborit;.dobari, doborii, doborit; po- 

_gori, pogorii, pogorit; dogori, dogorii, dogorit; vâri, vâră, vârit; 
tâbâri, tâbâri, tâbârit, - o 

“d) Verbe cu infinitivul în î şi presentul în âscii: amâri, a- 
mârâscii, amârit; ocâri, ocârâscti, ocârit; hotări, hotârâscii, ho- 
târât; isvori, isvorâscii, isvorit; bori, borâsci, borit; tiri, tirâscii, 
trit; pîri, pîrăscă, pirit; uri, urâsci, urit. . ::: 

$ 18. Din cele trei forme primitive. ale verbelor pu- 
tem. deriva tote- modurile şi timpurile cu persinele lor dupâ 
kipul urmâtoriă : a a a 
1. Dela ântâia personă a presentului: adap-i, lucr-ezii, 
zac-i, trag-ii, dorm-ă, vorb-escii şi dela verbele reflexive : 
me rogii, me prinzi, me silescă formâm: 0... 
____a) a doa şi a treia personâ dela singularii şi a treia, 
dela plural ; insâ la a doa punem drept terminaţiă i şi 
zicem : adapi, lucr-ezi, zaci, tragi, dorm-i, ' vorb-esci, te 
rog-i, te -prinză, te sil-esci; la a treia pentru întâia con- 
jugare â, şi pentru celelalte e şi zicem: adap-â, lucr-&zâ, 

: Za0-e, trag-e, dorme, vorb-esce; se rog-â, se prind-e, se și- 
Pa , 

. 
..: . 

tu .
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lesce, precum şi la: verbele passive: se laud-â; se ved-e, 
se iub-esce; a treia persânâ dela pluralii se formăză tot 

„ca a treia, dela singularii, cu deosebire câ, e' dela cele din 
urmă trei conjugâri se l&pâdâ şi punem semnul * în locul 
lui: ei adap-â, lucră-zâ, zac”, trag, dorm”, vorbesc, se 
rog-â, se prind”, se silesc şi la passivele: se laud-â, se 
ved”, se trag”, se iub-esc. Ca a treia personâ dela singu- 
lariă sunâ a doa personâ a imperativului şi când:poruncim 
zicem: adap-â, lucr-Ezâ, 'zac-e, trag-e, dorm-e, -vorb-esce, 

„rogâ-te, prinde-te, silesce-te.: a | 
b). Dela, presentii se formezâ, şi aceste. patru persone . 

ale presentului dela coniunctivii, puindu-se vorba ajutâtore 
se (cum se vede din sit ca aş din esse) înainte: şi drept 
terminaţiă pentru a treia personâ dela singulară şi pluralii 
se pune la verbele de ântâia conjugare e, şi la celelalte 
tri şi zicem: (ei) se adapi, se lucrezii, se zacii, se tragii, 
se dormi, se vorbesc”, se me rogi, se-me prinzi, se me 
silescii; (tu) se. adapi, se lucrezi, se zaci, se tragi, se dormi, - 
se vorbesci, se te rogi, se te prinzi, se te silesei ; şi (el 
sai ei) :se adap-e, se lucr-eze, se zac-ă, se trag-â, 'se dorm-â, 
se vorb-&scâ, se se roge, se se prinzâ, se sc silâscâ, se se 
laude, se se vază, so-se razâ, se se iubascâ. 'Tot aşa sună, 
şi a treia persinâ a imperativului, şi când poruncim des-: 

re una saii mai multe persone lepâdâm numai vorba .a 
Jutâtoră se. şi zicem: adape, lucreze, : zacâ, tragă, dormâ, 
vorbăscâ, ruge-se, prinzâ-se, silâscâ-se, laude-se, vazâ-se, 
razâ-se, iubâscâ.se. 

Note. (. Întâia şi a doa persână dela pluralii se formszâ 
regulat dela infinitiv, - i 

„2. Unele verbe sint neregulate a conjugarăa lor, vom în= 
şira cele mai însemnate, puind presentul - dela indicativ şi con= 
iunctivii, imperativul şi participul presentiă: a 
da, daii, dat. Pres. ind. dai, dat, dă, dâm, daţi, dâ, Pres. coni, 

se daii, se dul, se dă, se dâm, se dați, se de. Imp. dă, ds. 
Part. p. dând. i. 

sta, stai, stat şi stâtut, P. ind. stai, stai, stâ, stâm, staţi, stă. P. . 
„_ coni. se Staii, se stal, se 'stă, se stâm, se staţi, se stă. Part. - 

p. stând. i Da : a a 
la, la, lâut. P, ind. leii, lai, 14, lâm, laţi, 1â. P. coni. se laii, se 

la, “se 8, se lâm, se laţi, se 16. Imp. 14, 16. Part. p. lând. * 
lua, iai, luat. P. ind, iai, iel,:ia, luâm, luaţi, ia, P, coni. se iai, 

_se'iei, se ia, se luâm, se luaţi, se ia, Imp, ia, Part.p. luând. 
âvă, am, avut. P..ind. am, al, are, avem, aveţi, are sata, iar ca 
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verb ajutâtori: am, af, a, am, aţi, a”. P. coni, se am, s8 
al şi se albi, se aibă, se avem, se avâţi, se albă. Imp. arbi, 
aibă Part, p; având. 

bă, bsi, bâut. P. ind. băi, bel, bă, bem, “bey, b5. P, coni. se 
bsi, se bei, se bă, se bem, se beţi, se bă, Imp. bă. Part. pe 
bând. 

vră, -vr&ă, vrut. P. ind. vrâă, vrei, vră, vrem, vreţi, vră, p. coni, 
se vrăi, se vrei, se vră, se vrem, se vreţi, se vră. Imp. vr6. 
Part. p. vrând. 

voi, voiii şi voiescii, voit. P „ ind. voii şi voiesci, vel şi voiesci, 
va şi voiesce, voim, voiţi, vor şi voiesc”; iar ca verbiă 2ju- 
tâtorii: voiii, Vel, va, vom, veţi, vor. P. 'coni. se voiă Şi vo- 
iescii, se vel şi voiesci , se va şi voiâscă, se voim, se voiţi, 
se voiăscă. Imp. voiesce, voiâscă. Part. p: voind. 

scrie, scrii, scris. P. ind. scrii, scrii, scrie, scriem şi scrim, 
scrieţi şi scriţi, scrie. P. coni. se scrii, se scrii, se scri, 
se scriem şi scrim, se scrieţi şi scriţi, se scriă. Imp. scrie; 
scriă. Port. p. scriind, 

sci, sciti, sciut. P. ind. sciii, scii, scie, scim, sei, scie. P. coni. 
„se sciii, se scil, se sciă, se scim, se sciți, se sciâ. Imp, : — 

sciâ. Part. p. sciiud. - 
ieşi, iesi, ieşit. P. ind. iesi, ieşi, iese, ieşim, ieşiţi, ies”. P. coni. 

se iesii, se icşi, se” iâsă, să ieşim, se ieşiţi, se iâsă, Imp, icşt, 
ies, Part, p. ieşind: 
La verbele mânca, mânâncăi, mâncat; usca, usticii, uscat, nu- 

mal formele primitive, sînt neregulate, i lar conjugarea lor este re* 
gulatâ.. 
“3. La unele verbe neregularăa stâ între a se muia n şi r în- 
tre duâ vocale în i şi când n este e precedatii de i se. lepâdă, 
precum: 
remână, remâii, remas. P. ind. remâiă, rem X, remâne, remânem, 

remâncţi, remân”. .P. coni. se remâili, se remâi, se remâiă, 
se remântm, se remâncţi, se remâiâ. Imp. remâne, remâiă, 

„Part. p. remâind.. 
țină, ți, ţinut. P. ind. ţii, ţin, ţine, ţinem, ţineţi, ţin”. p. coni. 

se si, se ţii, se ţiă, sc ținem, se ţinâţi, se ţiâ, Imp. ţine, 

țiâ, Part. p. ind. 
spune, spuiii, spus. P: ind. Spuiă, spui, spune; spunem, spuncţi, 

“spun”. P. coni. se spuiii, se spui, se spuiă, se spunem, so 
spuneţi, se spuiâ. Imp. spune, spuiă. Part. p. spuind. 

veni, vi, venit. P. ind. vă, vii, vine, venim, veniţi, vin”. P, coni. 
se viii, se vii, se viă, se venim, se veniţi, se vi â. Imp. vino; 

xiâ. Part. p. viind. ARE 
__cere, cei, cerut. P. ind. cerii şi ceiii, ceri şi cei, cere, cerem, 

cereţi, cer”. P. coni, se cerii şi ceiii, se ceri şi cet, se cârâ 
şi câiă, se cerem, se.cereţi, se cărâ şi « câiă, Tp. cere, cerâ 
Şi câiă, Part. p cerând,
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peri, peiii; perit. P. ind. perii şi peiii, peri şi pel, pere, perim, 

periţi, per”. P. coni, se perii şi peiii, se peri şi pel, se pără 
şi ptiă, se perim, se periţi, se pârâ. Imp. pere, părâ şi pâiă. 
Part. p. perind.. Sa : D= 

'sâri, sai, sârit, P. ind, sarii şi sait, sâri şi sât, sare, sârim, sâ- 
„rii, sar”. P. coni. se sarii şi snili, se sârl-şi sâl, se sară şi 
„sală, se sârim, se sâriţi, se sarâ şi saiâ. Imp. sare, sarâ şi saiâ. 

Part. p. sărind, ia 
4. Neregulâri la a doa persânâ :a imperativului sînt încâ câ | 

zicem: fâ, du, zi, taci, şezi, vezi, dela verbele face, duce, zice, 
- tâcă, şede, veda. Când tâgâduim punem la tâte verbele nu cu 

infinitivii: nu cânta, nu şedă, nu face, nu dormi. PE 
"5 La verbele de a patra conjugare cu presentul în âscii din 
caiise fonetice zicem: hotârâscii, hotârâsci, hotârasce, hotârâsc”, 

 hotârască, iar la cele-l-alte forme stâ îi în locii de i. , | 

2. Dela infinitivul: lâud-a, purt-a, lucr-a, zâc-e, trag-e, 
“auz-i, vorb-i, se ruga, se prinde, se sili formâm: n 
a) Antâia şi a doa person a pluralului dela: presen- 

tul indicativului şi coniunctivului, însâ la întâia, conjugare 
cu terminaţiile âm, aţi, la a doa cu m, (ţi, la.a treia cu 
em, eţi, şi la a patra cu im, iţi şi zicem: lâud-âm, lâud-dţi, 
purt-âm, purt-âţi, lucrâm, lucr-âţi, zâc-tm zâctţi, trigem, 
trâg-eţi, auzim, auz-iţi, vorb-im , :vorb-iţi, ne rug-âm, ve 

„rug-iţi, nc prind-eni, ve prind-eţi, ne silim, -ve siliți. Ca a. 
oa personă sună şi a doa personâ a imperativului dela, 

plural şi când poruncim la, mai mulţi zicem: lâudaţi, pur- 
taţi, lucraţi, zâeâţi, trageţi, auziţi, vorbiţi; rugaţi-ve, .prin- sl i Sh Bi . 9 pg i deţi-ve, siliți-ve. II aL 

b) Imponfectul indicativului cu vorba, ajutâtorâ am care 
se adaiigâ la infinitivii, insâ, la conjugarta, - Ântâiâ din doi 
a lâuda-am, se lepâdâ unul, la a doa şi a treia, din 5 e! 
ŞI a: zecâ-am, trage-am, se foimăzâ diftongul ea, şi la a, 
patra din işi a: auzi-am se formăză, diftougul ia şi zicem: 
âud-am, purt-am, lucr-am,. zâc-tam, trâg-ăam , auz-iam; 
vorb-lam, me rug-am, me prind-tam,.me sil-fam. Pentru a. 
forma celelalte persone punem în locii de am la a doa ai, 
la a treia a, în plurală la a întiia 'personâ am, la a doa. 
ați, şi la'a treia a. 'La verbele în î se lăpâdă, i şi zicem: 
hotâr-am. La verbele reflexive punem me, te, se, ne, ve, 

se, și la verbele passive se înainte, . e 
- 6) Participul presentă se formăzâ dela râdâcina infi- 
nitivului puindu-se la cele dântâi trei conjugâri drept ter- 
minaţiă ând, iar la a patra, ind, precum: lâăd-ând, purt- | pp  
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- la: scriind, remâind, ţiind, viind, shc. . « E 
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ând, luer-ând, zâc-ând, trâg-ând, âuz-ind, vorb-ind, iar la 
verbele reflexive şi passive se adiugâ, u eufonicii: 'rugân- 
du-me, rugându-te, rugându-se, rugându-ne, rugându-ve, 
rugându-se aşa şi: prinzându-me, silindu-mâ, liudându-se, 
iubindu-se, she, | 

Note. 1. Am arâtat mal sus când se formăză neregulat ca 

Ă . l , 
„2. Întwrebuinţarăa principalâ a participului presentii este în” 
.proposiţii participale, pentru u urâta timpul când, caăsa pentru 
care şi. modalitatăa cum se. face ceva, precum când, zicem: Co- 
pilul, spuind (când spune) adevârul, nu se pedepsesce.; Auzind 
(când, am auzit) câ nu.vine,. ani plecat, luvâţând, (Bind=câ ul în- 
vâţat) bine, vei fi resplâtit.  Alergând (de şi am alergat) din tâte 
puterile mele, tot nu am putut se'l ajungă. Stă asteptând (şi u- 
Stâptă, ca unul care 'astâptâ).“* Une.ori, dar rar, participul pre- 
sentii se ia ca adicctivi, când atunci i se dă şi terminaţiile ad- 
iectivale: apă curgândâ, mână tremurândă, haine lâllâinde, "valuri . 
sunânde. DT AI 
8, Acest participă nu provine din părticipul Latinii, ci din 
“ablativul Gerundiului. - Da e 
! . , 

4) Timpul viitorii se formezâ cu vorba ajutâtoră coiă, 
care se pune înainta - infinitivului 'şi zicem : - voii lăuda, 
„oii purta, "voii lucra, voiii. zâcă,: voii trage, voii auzi, 
voii vorbi ;: me voii ruga, me voii prinde, me voiit sili. 
Pentru a forma cele-l-alte: persone punem la a doa-zei, 

“Ja a treia ca: în plural. la ântâia personâ com, la'a .doa 
, ? 

veți şi la a, treia tor, fârâ a se face la infinitivii vre o 
schimbare. Vorba ajutâtorâ, se pote pune şi în urmă şi 

y zicem: lâuda-voiă, lâuda-vei, lâuda-va, lâuda-vom, lâuda- 
veţi, liuda-vor, she. (însâ rar dar şi mal rar ruga m6-volii). 

“. e) Presentul optătivului. se formeză, - cu, vorba ajutâ- 
tOrâ aş, care se. pune inaintea infinitivului ,. și : zicem : . aş 
Iuda, aș.purta, aş lucra, aş zâcă, aş trage, : aş auzi aş 

- vorbi, m'aș ruga, m'aș prinde, nvaş sili. Pentru a forma 

cele-l-alte. persone punem .la a'doa ai, la a treia: -ar, în 
plurali la întâia am, la-a doa aţi, la a treia ar, fârâ a se 
face la: infinitivi vre o schimbare.. Vorba .ajutâtoră se 

pote pune şi în' urmă, când: atunci din caiisă grâmâdirei 
vocalelor, unirăa lor se:mijlocesce prin. r eiifonicii şi .zi- 
cem : lâuda-r-aş, ltuda-r-ai, lâida-r-ar, lâuda-r-am , lâiida- 
v-aţi, liuda-r-ar (însâ rar. dar. şi mal rar :ruga-naş, rUga- 
Pol she pa zi 

N
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„8. Când inaintăa, infinitivului punem: articulul: a; se iu 
ca substantivii verbalii şi poțe sta ca, ver” ce parte de pro- 

“posiţiă, unde pote sta altii substantiv cu :deosebire câ, 
neputându-se declina, diversele râportuil. se aratâ' cu aju- 
torul preposiţiilor de, spre, pentru, prin; fârâ, înaintăa de, 
she. şi zicem: „A. muri: pentru, patiiâ, este o morte fru- 
mosâ. A minţi este a înşâla. Invâţii a citi. Am uitat a 
vorbi. Me silescă a învâţa limba latinâ. Am venit pentru 
a te vede. Me gpâtescu' spre-a-pleca.: Am isbutit prin a 
tâcă.. Acest omu are darul de a strâluci,- facultatăa de a 
vorbi şi înlesnita de! a serie bine. Se duce fârâ: ami 
spune ceva. Sa sculat mai 'naintăa de a veni ei. Infi- 
nitivul. luat ca substantivii verbali, mai cu sâmâ când este 
precedatii de preposiţii se numesce şi cu vorba latinâ Ge- 
rundiu. La, verbele reflexive .şi passive 'zicem:. a 'se ruga, 
a se lâuda; she. i i i 

- Notă.  Trebue sâ ne ferim.a amesteca substantivele in're, 
derivate de la verbe, cu infinitivul luarii ca substantiv. Ca se fi 
o vorbi vorbâ participalâ, urmăzâ sc aibă spre complinirea sa 
casul ceare verbul. Infinitivele „a vorbi, a adâpa,“ sint adevârat 
participale, fiind-câ zicem: „a vorbi adevârul, 'a adâpa caii“ 
dar când avem substantişele: -„vorbire, adâpare“ zicem::vorbi- 
r&a-adevârului, adâparăa cailor,“ şi: aceste, substantive nu are 
aliii amestecii cu:verbe, de cât câ sint derivate dela. dinsele ca 
şi-ulte multe substantive cu diflerite terminaţii, .... aaa) 

„. ; 8 Dela participul trecuti: lâudat,. purtat, lucrat, zâ- 
„cut, va..at, făcut, auzit, vorbit, tras, ras, dus, frînt, copt, 
formâm: ..., 2 a a 
„„, 8) Pertectul istorici puindu-se drept terminaţii la pau: 
ticipele terminate în at, ut, it terminaţiile ai, ui îi, la cele 
îns se adaiigâ ci, sati mai bine sri,. dar fiind-câ un sin- 
gură s.se pronunţă tare, este de prisosii ale scrie cu doi 
şi la cele în t cu consunindâ înainte, pe lingâ adaugarăa 
terminaţiei sei, t se lepedâ, şi zicem: lâud-âi, purt-ăi, luer- 

„Ai, zâc-ti, vâz-tă, fâc-iă, auz-ii, vorb-ii, trâs-sti, râs-sti, 
dus-sci, frin-sci, cop sei. Pentru a forma cele-l-alte -per- 

„s6ne punem la, cele în âj, terminaţiile: îşi, â, irâm, drâți, 
drâ; la cele în til: uşi, d, tirâm; drâţă, tr; la cele în îi: 
iși, i, irâm, irâţi, irâ; şi la cele în.că: eși, 6,:erâm,; erâţi, 
eră. La verbele reflexive zicem: me rugai, me silit, me 
prinsci, şi la passivele: se lâudâ, se rase, se iubi, she. 

1. 
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Notă, î. Dela avut avem av-uf şi avus-&i, precum. şi dela 
fost avem f-ul şi. fus-6. : Dela dat avem ded-ci, dela stat şi stâ: 
tut aveni stât-ul.: N a Ma DR 

„*. 2. Terminaţiile perfectului istoricii sînt imitative după ter= 
minaţiile latine: ul dela avi, ui dela ui, îl dela ivi şi et, sei dela 
i şi si. la pluralii s'a. adâiigat terminaţiile pluscpuamperfectului 
latinii, fiind-câ .alilel la cele în a şi iL nu s'ar' deosebi de ter- 
"ninaţiile presentulut, 

3. Am pute lua de firmă primitivă şi acest perfecti. şi se 
derivîm din dinsa cele-l-alte forme. Dar fi'nd-câ se. întrebuin= 
ţeză mai rar, am luat participul,. din care derivațile se fac” şi 
mai lesne. lar a lua-amentoâ lormele este de prisosii. 

„b) Perfectul relativii se formâzâ tot cu kipul,. cum se 
formizâ, perfectul istoricii, puindu-se drept terminaţii: sem, 

- dsem,isem, s6sem şi zicem: lâud-isen, purt-4sem, lucr-isem, 
zâc-uisem, vâz-tisem, fâc-tisem, auzisem, vorb-isem, trâs- 
sesem, râs-stsem, dus-stsem, frin-stsem, cop-stsem. Pentru 
a forma cele-l-alte persone punem la, cele în sem termina- * 
țiile: iseşi, se, dsem, iseţi, se; la cele în tisem: 1iseşi, 
use, tisem, tiseţi, Wise; -la cele în fsem: Iseşi, ise; isem, 
iseţi, ise; şi la cele în €sem: dseşi, (se, 6sem, €scţi, se, 
La plurali gâsim și. terminaţiile: ascrâm, aserâţi, aserâ; 
userâm, userâţi, userâ; iserâm , iserâţi, iserâ; eserâm, 
eserâţi, eserâ. La verbele reflexive zicem: me rugasem, 
me silisem, me prinsesem, şi la passivele se lâudase, se 
râsese, se, iubise, she. _. SI i 
„*c) Pertectul absolută se formeză cu vorba, ajutâtoră, 
am. ai, a, am, ați, a, caxe se pune înaintăa participului 
trecutii, fârâ a. fi şuppusii acesta -la nici o schimbare, şi 
zicem: am lâudat, am purtat, am lucrat, am zâcut, am 
vâzut. am fâcut, am auzit, am vorbit, am tras, am ras, am 
dus, am frânt, am copt. Pentru a forma persona a doa, 
punem ai, pentru a treia a; în pluralii pentru persona 
întâia am, pentru a doa ați. şi pentru a treia a. Vorba 
ajutâtoră se pote pune şi în wma paiticipului şi zicem: 
lâudat-am, purtat-am, lucrat-am, zâcut-am, vâzăt-am, fâcut- 
am, auzit-am, vorbit-am, tras-am, ras-am, dus-am, frânt-am; 
copi-am; lâudat-aj, she. La, verbele reficăive zicem: m'am 
rugat, m'am silit, mam prins, la passivele: s'a; 'lâudat; s'a, 
ras, s'a iubit, she. Forte rar gâsim:, rugatu-m'am, lâudatu- 
s'a, she. Ă | | N - : i Pa NR
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E Notă... Sensul lu! am, se păte întâri şi prin fost şi zicem:, 
am fost lâudat, al fost lâudat, a fost lâudat, am fost lâudat, aţi 
fost lâudat, a fost lâudat; unde trebuie se ne ferim anu ameste- 
ca vorbele ajutătâre am lost cu perleciul verbului abstractii fi. 
Când am fost sint vorbe ajutătâre participul nu este suppusii la 
nici o schimbare şi zicem: ul saii cn a.lost lâudat pre cineva, ei 
saii ele a lost | udat pre cineva; iar când am tost este perfec- 
tul verbului abstractii fi, se ia ca.copulă şi participul trecuti se 
ia ca adiectivii, din care Causă şi priimesee- terminaţiile adiecti- 
vale şi zicem: el a fost lăudat, &a a fost lâudată, ei-a fost lâu- 
daţi, ele a fost lâudaie de cineva... - CI 

d) Viitorul, relativii: se formâzâ cu verbele ajutâtore 
coii fi, care se pune inaintea participului trecuti; şi zicem: 
voii fi lâudat, voii fi purtat, voiii fi luerat, voiă fi zăcut, 
voii fi vâzut,. voii fi făcut, „voii fi auzit, voii fi vorbit, 
voii fi tras, voii fi ras,:voii fi: dus, voiii fi frânt, voi fi 
copt. Pentru a forma a doa personâ punem cei fi. pen- 
tru a treia ca fi, în plural -pentru întâia! personâ com fi 
pentru a doa veți fi, şi pentru a treia cor fi. reniâind par- 
ticipul neschimbatii. . La verbele reflexive zicem: me voii - 
fi rugat, me voii fi prins, me voiii fi silit, şi la, passivele 
se va fi-lâudat, se va, fi ras, se va fi iubit, she. - 

Notâ. 1. Sensul lui voii fi se pâte întări şi prin fost şi zi- 
cem: voii fi [lost .lâudat, vei 6 fost lăudat, va fi. fost lâudat, veţi 
fi fost lâudat, vor fi,fost lâudat, she.: -: , 

2, Nu trebue sâ amestecâm vorbele. ajutâtăre voiă. fi. şi | 
voiii fi fost, cu voiii (i, când este timpul viitoră şi cu voiii 
ti fost, când este vinorul relativă dela verbul abstractă fi, fiind. . 
câ atunci stâ ca copulâ şi participul stâ ca adiecetivii ca la am 
lost şi zicem: &a va fi lâudată, el vur fi lâudaţi,: ele vor fi fost, 
lâudâte, shc. N i CA Di 

„€) Perfectul dela coniunetivii: sâ formăză cu vorbele 
ajutâtore se fi, care se pun” înaintăa participului. trecuti, 
ŞI zicem: se fi'lândat, se fi purtat, se A lucrat, se fi ținut, 
se fi vâzut,'se fi fâcut, sc fi auzit, se fi vorbit, se fi tras, 
se fi ras, se fi dus, se fi frânt, se fi copt. Sensul: lui se fi 
se pote întâri prin fost, şi zicem: se fi fost lâudat, se fi 
fost purtat, she. ' La verbele reflexive zicem: se me fi.fu-: 
gat şi se me fi fost rugat, se me fi prins-şi se me fi fost. 
prins, se me fi silit şi se me fi fost silit; iar la passivele: 
se se fi lâudat, se se:fi ras, se se fi iubit, she. Astfel sun 
şi cele-l-alte persone atât, în singularii. cât şi in plurală, şi 

p- 
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când voir' se le deosebim ummăză ; sâ:punem'. pronumele 
personale că, tu, el, noi, voi, &.. 
at a 

“Notă. Când la fi:punem terminaţiile personale :şi zicem: se 
fii, se GI, se fiâ;:shc: atunci este: presentul dela 'cuniunctivii a 
verbului. abstractii (i şi stâ ca copulă..  :: i ii i 
. pe PI E a : : ! 

_.£) Pesfectul dela optativă se formăzâ -cu vorbele aju- 
tâtore -aş fi, care se pun! înaint&a, participului trecută , şi 
zicem : aş fi lâudat, aş fi purtat, aş fi lucrat, aș fi ținut, 
aş fi văzut, aş fi fâcut, aş fi auzit, aş fi vorbit, aş fi tras, 
aş fi. dus, aş fi frânt, aş fi copt; Zicem şi: aș fi fost lâu- 
dat, aş. fi fost purtat, she. La verbele 'reflexive zicem: 
m'aş fi rugat, m'aş fi prins, m'âş fi silit, şi la passivele: 
sar fi lâudat, sar fi ras; sar fi iubit, she.: Rar gâsim: fi- 
r-aş-fi lâudat și fi-r-aş fi fost'lâudat,. -- : - N A 
TI E N E a i oara Ii a a e a a a | ; 

=: Notă. Când aşi este presentul . optativului dela verbul 
abstractii fi,: se ia ca,copulă., j.3..: | 

:g) Perfectul. dela, infinitivii se formezâ cu vorba aju- 
tâtoră ace, şi cu participul trecută, şi zicem: avă lâudat, 
avă purtat, she. Când punem articulul a inainte; luâm şi 
infinitivul acesta, în; sensi de substantivă verbală : a avă 
lâudat,.de a-avă lâudat, she. În loci. de. a pune, vorbu 

'.: ajutâtorâ ace, punem şi [işi zicem: „a fi lâudat pre ci- 

  

   
„1 cimeva, 

nevâ unde iareş trebuie se deosebim fi de infinitivul ver- 

„bului abstractii, când zicem: a fi lâudatti''sau liudatâ de 

h) Voind a, lua, participul trecuti în sensii participali, - 
“-Dunem vorba ajutâtorâ având înainte şi zicen: având lâu- 
at având purtat, având vâzut, având ras,- she. Când pu- 

“nem participul verbului abstractă .fiind inainte, se preschim- 

pâ, în'adiectivii: fiind lâudată, she. . 
1: 1): Când punem preposiţia de. înaintea participului” tre- 
gută zicem câ :am formatii 'supiniă, cu tote câ c&a-ce in 

limba, latinâ. se numesce supinum.' se deosebesce de acestă 

formă, atât 'dupâ sensul cât şi. după kipul cum se formszâ. 
Supine ar: fi în linba Românâ dar când .am zice: lesne 

de 'ficut, bună, de. bâtut, casâ de inkiriat, she. Cu supinul 
_ȘI cu vorbele. câ, fi, putem forma și. conjugâri perifiasti- . 
ce in'sensii „activi: am de scrisi.multe. scrisori,“ şi în 

sensă passivă'; „sînt:de: scris multe ;scrisori.* - ..:..:-- :



  

-! $ 19; Cu'totul “neregulată este: conjugarăa ::verbului 
"abstractă fi; (formatii din 'vorbele -Latine, fio, esse: şi: ful)! 
la care cele trei.forme primitive sunâ: sînt; fi, fost... Pre 
sentul dela, indicativă: sinţ, sai sim, esti, este sati e; sintem, 

“sinteţi, sint sai îs”. Imperfectul are drept redâcine "er, lă 
A 

care se adaiigâ, vorba ajutâtoră am: ei-am, er-al, er-a, ex- 
am, er-aţi, ex-a”. Perfectul compusi şe formeză 'rtgulat 'cti 
am şi cu participul tiecutii: am fost,.ai fost, “a tost, altii 
fost, ați fost, a” fost sai fost-am,. fost-al, fost-a,'. fost-arm, 
fost-aţi, fost-a. Perfectul simplu are” doâ forme, 'adicâ.una, 
imitată dupâ limba latină fus, care se conjugă, ca perfec- 

„tele în 1il: f-ui, f-uși, f-u, furâm, f-urâţi, furâ; alta, fus 
derivată dela participul trecuitii ' fost, ;care : se 'conjugâ: cu 
„perfectele_în' di: fus-sti, fus-seşi, fus-se, fus-serân, fus“scrâţi, 
ius-serâ. Perfectul relativii se formezâ ca,'şi la 'cele-l-alte 
verbe: fus-sesem, fus-seseși, fus-sese, fus-sesem, fus:seseţi, 
fus-sese. 'Liuipul viitorii se. formâzâ, ca şi la cele-l-alta 
verbe cu vorba ajutâtorâ zoia şi: cu 'infinitivul : voi fi, vei 

„fi, va fi, vom fi, veţi fi, vor fi, sati fi-voiă, fivel, fiva, fi- 
vom, fi-veți, fi-vor, :::Viitorul relativă asemene: cu' void 'fi 
şi cu participul trecută: voii fi fost, "vei fi: fost, „va fi fost, 
vom Îi fost, veţi fi fost, vor fi fost.'- Presentul dela 'con- - 
iunetivii se formăză dela infinitivii : se fii, 'se fii, se fiâ, se - 
fim, se fiți, se fi... Pesfectul dela coniunctivii. se' formăzâ | 

„ea la cele-l-alte verbe cu.se fi şi participul trecnti: se fi - 
fost, Presentul dela, optativii cu aşi şi fi: aş fi, ai fi, ar fi, 
am fi, aţi fi, ar fi sat fi-r-aş, fi-r-ai, fi-r-ar, fi-r-am, A-r-aţă, 
fi-v-ar, Perfectul dela, optativă cu aș.fi şi fost: aş fi fost, 
ai fi fost, ar fi fost, am fi fost, aţi fi fost, ar fi fost sati 

ficr-aş fi fost, fi-r-ai fi fost, fi-r-ar fi fost, fi-r-am fi fost, 

„perfecti: fost) |... + 

fi-r-ați fi fost, fi-r-ar fi fost. - Imperativul: fi, fi-â, fi-u, fi-â. 

. 
„ Infinitivul: f, Â fost, Participul presentii: fiind. Paxticipul 

: i . . : Dă . a Pa... .. die aa a - 

Notâ. a) Dela verbul; abstractă -fi, numai formele: fi, fost, 
fiind, se ia ca vorbe ajutâtăre ;: iar tâte cele-l-alte “forme stâ ca 
copulă, pentru a arâta în ce raportii stâ predicatul cu subicerii, * 
 b) Asemene trebuie se deosebim verbele transitive avs, voi,, 

dela formele ajutâtâre împrumutate dela aceste verbe, mal cu. 
sâmă că se şi conjugă altlel.: Dela av &' avem drept vorbe =jutâ- 
tre: am, aj, a, am, aţi, a, avâ, avind; 'dela voi avein? voii,vei, 
va, vom, ' veţi, vor, voi, voind. Altă vorbă ajutâtărâ este: aş, al, 
ar, am, aţi, ar; precum şi: me, te, se,ine, ve,:'se- când::formâm 

e
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verbe reflexive, şi so când formâm verbe passive. . Verbele aju- 

tâtăre cu: verbul împreunâ se iu deo singurâ vorbă. 

„__$ 20. Diverse 'de.vorbele' curat ajutâtore. sint verbele, 

care se pun” pentru a modifica sensul altor verbe, mai cu 

sâmâ sensul modului coniunctivă. Astfel când am ave con- 

iunctivele: „se plecii, se vorbescii, se me ducii“ şi punem. 

verbele: „fi, avă, voi“ inainte, modificâm sensul. lor şi for- 

mâm. o conjugare întrâgâ, care se numesce conjugare pe- 

rifrastica, fiind-câ exprimâm acest sensii modificatii prin 

perifrase, precum când am 'zice :. sint se.pleci, am se vor- 

Pescii, voii se me ducii, aşa şi: eram se plecii, aveam se 

vorbescii, voiam 'se me ducii, am fost se pleci, am avut: 

se vorbâsci, dm voit se plecii, she. Tot cu kipul acesta. 

zicem şi: umbla, se fugii, trebuie se me “ducii, doresc se 

pleci, she. Numai singurul verbii pul€ se pute uni imme- 

'diat. cu infinitivul unui alt verbii, când atuncă şi cu kipul 

acesta formâm, o conjugare perifrasticâ,. luându-se pute, ca; 

'şi verbele /i, arâ, voi, de mai sus., ca: verbi „ajutâtorii = 

potii pleca, putăâm pleca, am putut pleca; she. În loci de 

a se pune coniunctivul putem pune şi infinitivul luată: în. 

sensă substantivali şi precedată de axticulul a, când a- 

“4unci acest înfinitivii se ia ca. complinire: am a vorbi, 

voiii a me duce, dorescii a pleca, she. Aceste verbe aju- 

tâtore. se pot” lua insâ şi ca verbe predioative, când atunci 

coniunetivul formăzâ' o proposițiă deosebită, care se legă 

'saii se pote lega prin coniuncţia ca: sint pată, se pleci 

saw case pleci; aan mare dorință, se vorbescă sati ca se 

_vorbesciă ; din t0tâ înimâ voili se me ducii saii ca se me 

ducă; she. a : e 

  

po... 

““Tablă de terminaţiile celor pateu eonjuzări.. 
Pa INDICAPIVUL IEI 

   

Da „1 ,Presentul 

Sing. 1-îi sat ez . î.,.... i ,, i, dă, sati escii .. .- 
do ez ii N Selis 
Bo — 6zÂ. e. Dim e. =. es0e
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d 

2 
O
 

m 
ță 

Sing. 1-dm. 
2-ai 
3-a 
am, 

2-aţi 
3-a" 

Sing. | am 
2 ai 

3a 

Plur. 1 am 
2 aţi 
3 a” 

Sing. 1-ti 
2-işi 
3-4 

Plur. 1-drâm | 
o 2-drâţă 

3-ârâ 

Sing. 1-dsem 
2-aseşi 
3-ase 

“ Plur. l-asem 
- 2-aseţi 
3-ase 

1-dstrâm 
2-aserâţi 
3-aseră 

Gzi 

m.
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„* Imperfectul, 

Sam dam iam 
cai dai” „ial 
da ta i: ta 
tam sam iam 
taţi daţi : aţi 
ta” su ia. 

Perfeclul compusă. . 

cu participul trecuti . 

„Per, fectul simplu, 
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sti (şi dr UD) îi, 
seși ÎŞI 
să 1 
serâm  frâm 
serâți Îrâgă- 
seră îrâ, 

- Perfectul relatică.. 

tisem 
useși 
use 
usem 
useţi 
use 

în Plurală şi 

Userâm 
userâţi 
useră, 

Ş 20. 

esc” (esce). 

s6sem (tis) fsern 
seseşi iseşi 
sese „ îse 
sesem isem 

.seseţi iseţi . . 
___ sese ise 

stserâm : iserâni 
seserâţi iserâţi. 

- Seserâ, iserâ sa
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Sing. 

Plur. 

Sing. 

Plur. 

Sing. 

„Plur. 

„Sing. 

Plur. 
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| 

Viitorul. i 

j. voit cu infinitivul. . ASE | 

_„2veă a „ | 

9ya si i 

1 vom 
i 

3 vor. a = 

| Viitorul -relalici. a 

1 voiă fi: cu participul trecută. - e | 
2 vei fi 
3 va fi 
1 vom fi : 

„2 veţă fi | | 
3 vor fi 

2. CONIUNCTIVUL. 

| Presentul şi Viitorul. i, 

] NUI IV ! 

1 se-i sati eză  se-i se-ii - . se-ii sali escu 

9 se — ezi sei . sei O sell — esci 

3 se-e — eze  se-â,  seâ se — escâ 

1 se-âm = e-6m Se em se-im 

2 se-aţi . . se-6ţi”  se-eţi se-iți, . 

3'ge-e — eze * sc se-â .: se-â — Bscâ. 

Perfectul. 

1 se fi: cu participul trecutiă. 
2 sefi 
3 sefi. 
1 se fi 
2 se fi 
3 se fi 

Sing. 
dai. 

3. OPTATIVUL SAU CONDIŢIONALUL.. 
Presentul şi Viitorul. 

1 aş cu infinitivul. 

3 ari,



  

35 | 20, 

Plur. 1 am 
2 aţi | 
3 ar. | 

| Perfectul. | 

Sing. 1 aş fi „cu  participul trecutti, ă 
2 a fi: 
3 ar fi 

Plur. 1 am fi 
2 aţă fi 

Dă 
„4. IMPERATIVUL, 

I ii III IV ie 
"Sing. 2-A, sati tzâ -e -e -e sali esce 

d-e — eze 4 -A, A — Dscâ 
“ Plur. 2-aţi Că: -eţi iți 

„Se — ere -â -A „8 == Baoâ 

PARTICIPALE, | 
Infinitivul. 

Presentul, „ Ă 

-4 ! 5 e 1. 

| „. Perfectul, 

avd -cu participul trecută, 

“Viitorul. 
voi cu iofinitivul. 

| Participul presenti. 

And And când ind 
Participul trecută, 

at ut, ut * 
e
 e
+
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2. Despre Substantiră. 

$ 21. Substantivele, prin care numim pre -personele, 
despre care vorbim, se numesc” substantive personale, ca: . 
„bârbati, femeiă, croitori, spâlâtorasâ;“ iar substantivele, 
prin. care numim lucruri, se numesc” substantive reale, ca: 
-„masâ, cuţitii, pomi, she. Când lucrurile -pre care le nu- 

she. Sa | ; 

mim sint infinţate, ca și personele, zicem câ numele lor 
sînt substantive concrete; precum: „bârbatiă, cală, “pomii, 
carte; “ jar când lucrurile numite sint numai cugetate saii 
gândite, zicem câ numele lor sînt substantive abstracte, 
precum: „bucurie, viaţâ, credinţâ, adevâri, she. Pentru 
a se deosebi felul substantivelor-mai. de aprope, le dâm şi 
alte: numiri şi zicem:. 1). Substantivii proprii sai nume 
propriă se numesce substantivul, prin care putem numi 
numai o singură. personâ sau un singură lucru, şi care de 
acâa are. numai numerul singularii, ca: Alexandru, Craio- 
va, Dimboviţa, România, Buceciul,. she. 2). Substantivii 
commună, prin care numim o persinâ sati.un lucru dintr'un 
telii întregii de persone sai lucruri asemânate, precum: 
„Srâdinară, lupă, mări, gârlă, ţarâ, araşă, munte, she.“ 
3). Substantivu .materială, prin care numim nisce lucruri 
compuse de o materiă de na fel, precum: „apâ,' aeri, 
nisipii, fânii, aură, lemniă, she.*- 4). Bubstantivii collectică 
prin care numim ceva compusii din mai multe persone saii 
lucruri, precum: „negutâtorime, câlârime, turmă, nucetă,. 

k - 

Notâ. Substantivele proprie şi materiale se pot” lua şi în 
- sensii de substantive commune, când atunci are_şi numerul plu- 
Tali. Astfel când îm zice: „Alexandrii sînt rari în zilele nostre““ 
înţelegem Gmeni ca Alexandru cel Mare; şi când zicem: „vinuri, 
|» mne“ înţelegem mai multe feluri de vinii, de lemne. Substan= 
tivele collective în îutregimăa lor se îa şi de substuntive abstracte, 

- $ 22. Substantivele se împart” în simple şi compuse. 
„Inimâ, lege, voinţă, minte, facere, she. sînt substantive 
simple, iar: „mârinimie (mare, inimâ), buna-voinţâ, fârâ-. 
de-lege, aducere-a-minte, facere-de-binei sînt substantive 
compuse: Limba homânâ, nefiind limbâ primitivă, nu este 
priimitoră de multe compuneri. Asemene se mai impart” 
substantivele în primitice şi derizale. În: grammatica Ro- 
mânâ privim de substantive derizale numai pre' acelăa, 

- 

,



  

SI. - $ 23: 

care s'a format din vre o vorbâ, pre care o avem în. limba 
Română; iar pre acelăa care s'a priimit derivate din lim: 
ba Latinâ- sai din re: o altâ limbâ, le luâm mal 'bine de 
primitive, Substantive derivate se fgimâză cu ajutorul u- 
nor terminaţii, care le dâ un sens propriii. - Astfel for- 
mâm substantive personale cu terminaţiile : oră (dela verbe), 
ară, ană, eză (dela alte substantive), şi unele uţine în 
aşă, aciă, eță, istă, giă, precum: „judecâtorii (judeca), fâ- 
câtoră (face), croitori (eroi), morar (morâ), orâşani (o- 
raşii), Franţezii (franţa), arendaşii (arendâ), cârpaciă (câr- 
pâ), bâltâreţi (baltâ), artistă (artâ), cafegiii (cats), she. 
Substantive reale concrete se formâză 'cu terminaţiile ore 
(dela verbe), ară (dela! substantive), unele şi cu are, urâ, 
ilă, precum : -„apârâtore (apâra), scobitore (scobi), prinsore . 

„ (prinde), degetarii (degetii), câldare (caldă), friptură (frige), 

pruncti (pruni), pietrişi (piatrâ), junime=(june),. s 

  

ocolniţă (ocoli), she. Substantive abstracte se formăzâ. cu 
„terminaţiile re,. urâ, ciune, ință, ela. mintii (dela, verbe), 

cu ie, ime, itâ, tale (dela substantive şi adiective) precum: 
„adunare (aduna); plâcere (plâcă), temere (teme), privire (privi), hotârire (hotâri) legâtură (lega), rugâciune (ruga); 

| credințâ (crede), greşielâ (greşi), jurâmintă (jura), boecrie 
(boerii), bogâtie (bogatii), ingime (lungii), frumuseţe (firu- 
mosii), viaţă (vii), bunâtate (bunii), she. Substantive col: 
lective se formăză cu terminaţiile -efă, işă. ime: "precum =. 

le. De- spre formarta substantivelor derivate vezi mai jos. Sub- stantive deminutive, prin care arâtâm cva micii, se for: mezâ cu terminaţiile ela (6, câ), ori. aşă, ulă, precum . vițelii (vitâ), vârgă (varsă), cârticicâ (curte), ochişoriă 
(ochii), atişurâ, (aţâ), copilaşti (copilu), inelașii (inel), câ- 
ruţâ (carii), costiță (costâ), she. 

$ 23. Le substantive avem a lua în bâgare de sămâ de ce genii sint, şi în ce numeri stâ. Unele substantive sint de. genul masculină, altele de genul feminină - iar ace- Isa, care în singularii, sint de genul masculină. şi în plu-: ralii de genul feminini, se numesc” e/erogene 'saii neulre, Numere avem doâ, singulară. şi plurală. La substantivele masculine se “formăzâ pluralul“in i, la cele feminine în e saii ă, iar la cele neutre în uri sati e. Sa 
1. De genul masculină cu pluralul în î (unde de sine se înţelege câ' din causa lui i, c şi Ş îşi schimbâ pronunția, iar d, t, s se schimbâ în z, ş, Ş) sînt: - ai



gg 
7 a); Substantivele prin care numini bârbaţi, ființe înkipuite 

„de bărbaţi şi viâţuitâre de sexul bârbâtescăi, precum: bârbatii, 

cumuatii, nepotii, preotii, socru, cuscru, martură, argintară, croj= 

torii, domnii, vecinii, orâşanii, baroni, soţi, câlâreţi , lranţeziăi, 

arenduşii, îngerii, draci; znicii; frate, pârinte, spete, staroste, 

mire, ginere, jude, gâde, june, gemene, rege: agâ, popâ pupă, 

tată, vodă, vlâdicâ.” Din substantivele, prin care numim viăţui= 

tăre, tâte câte se terminăză în i, şi cele însemnate în e sint de 

genul masculini: cerbi, .corbii, cucii, porcii, iedi, leii, aricii, 

pâuni, boii, lupii, ursii, risi, cocoşii; şorice, purece, pesce, pâ-. 

duche, verme, câine, şarpe, iepure, viezure, fluture. | 

Noră : De genul feminini sint urmâ'drile substantive , . cu 

tăte-câ numim prin diasele fiinţe masculine: slugă, caliă, gazdă, 

rudă, iscâdă, câtanâ, satană, zgâlă, vilă, câlăuzâ, santinelă. ” 

__b) Substantivele prin care numim pomi, arbori şi plante, 

când se terminăză în u, precum: nuciă, persicii, socă, bradă, 

fagii, gutuiii, curmalii, ulmii, salcâmi, aluni. prună, castani, vi- 

şină, carpinăi, trasini, mâră, pâră, cireşă, she. Din nunmunile de 

plante terminate în e sînt masculine; mârâcine, pepene, ridiche, 

strugure, burete, crastavete, scaiete, she. Numirile, pâmelor sînt 

feminine: nucă, gutuiâ, alună, prunâ, vişinâ, parâ, cirâşă, shc. 

numai mâră este neutru, cc 

c) Substantivele prin care numim lunile anului: Ianuarie, 

Februarie, Martie, Aprilie, AMaiii, Iunie, Iulie, August, Septemvrie, 

Octo uvrie, Noemvrie, Dechemirie. : . 

4) Substantivele deminutive în el, cu pluralul în.ci, pre- 

cum: viţelii, viței, brâbânelă, brâbânei, cercelti, cercel, clupo- 

ţelii, clopoței, shc. La plural se mâiâ | încâ la: cală, cail; co- 

pilii, copil. , | o 

e) Urmâtărele substantive în u şi e: bumbii, floci, muci, 

saci. colaci, murtacii, butucii, papucă, pâmâtufii, negii, fulgii, 

drugii, cuvrigii, ochii, trunchi, slredeliă, psalmi, ant, bani, 

stânjeni, pinteni, galbeni, gologanii,. buzduganii, câlţunii, stâlpă, 

-nară, pari, pârii, porii, denurii, creiţariă, pasă, caşii, lunii, cutii, 

ficat, cârnatii;— pântece, fârlice, sânge, genuche, riniche, verme, 

cârbune, tâciună, peptine, piutene, gâre, vintre, sâmbure, diute, 

munte, frunte, pâreie, shc. i 
. 

„9. De genul feminini sînt substantivele prin care numim 

„femei, fiinţe înkipunte de femel, viâţuitâre de sexul femeiescii, 

precum şi râte substantivele reale şi abstracte terminate în ă, e, 

3, a (afară din cele arâtate mii sus că sint de genul masculini). 

a) La substantivele fem nine terminate în â,. pluralul. se 

forniâză în e saii 1, când simâmn la îndoislâ; preferâm e: 

"4. Pluralul se formăză în- e la: substantivele prin care nu- 

mim femei şi viâţuntăre de sesul lemeiescii, precum şi la cele mal 

multe substantive reale: babâ, r5bâ, ficâ, muntâncâ, nemţoică, 

rudă, mumâ, dâmnă, fină, regină, socrâ, mirăsă, grâdinârăsă, mă-
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tuge, lată (fete), nepâtă, vâduvă; — muscă, gâscă, scrăfă, câmilă, 
albină, gâinâ, vespă, capră, lâcustă, raţâ; — vorbâ, subă, brazdă, 

“laudă, câdâ, cârdă, undă, tulă, €lă, tablă, regulă, armâ, pâmă, 
palmâ, dogmă, urmă, caznă, haluâ, icenâ, apâ, câpâ. sapă, cusă, 
iaşă, cctâ, faptă, vită, câstă, aţă, seminţâă, cunuscinţâ, rață, shc, să aptă, 9 Sa, T 3 ă SA > 3 sc 
La uuele a dela singulară în plurală se lace e: parâ (pene), iapă, 
pară, vntră, masă, fată, spată, pată, nevastă, faţ... A , 

2,- Pluralul se lormă&zâ în 3, a) la substantivele reale în câ 
„şi gă: cracâ (crâci), falcă, vacă, nucă, lirică, puşcă, biserică, mâ- 
nică, beşicâ, lâptucă, poruncă, potecă; îragă, fugă, pungă, veri- 
gă, she. Degâ are dâge şi la vacă putem zice vaci şi vace,. 
aşa şi la pisică, furnică, şi alte viâţuitore. "b) La substantivele 
terminate în iâ şi jâ: alb'â, ariă, luniă, osiâ, saleiâ, corabiâ: cejă, 
sirâjâ.: grijă. „Când iă este precedatâ de vucală se lepidâ uni: 

- baiă (bân), bâtaiâ, cheiâ, dă, ră, viiâ, gingiiă, lâşiâ, she. c) 

  

la multe în dă şi nâ: ladă, pradă, dovadă, grâmadă, cârâmidă, 
omidă, urendă, grinuă, eglindă, dobândă, -commandâ; — blană, 
rană, pumană, lună, cunună, furtună, sarcină, lumină, râdâcină, 
iarnă (ierni), mână (mâtni), vină: (vin). d) Mule dm cele în râ, 
mal cu sâmâ tite în urâ: gurâ, gaură. arâtură, trâsură, lingură, 

ramurâ, scară, ţară, câmară, moră, sâră, she. e) Cu diverse ter- 
minaţii: harbâ, culibă, limbă, tr&bă, scâlă, inimâ, lacrimă, patimă, 
aripâ, grepă, talpă, plasă, câmaşă, uşă, bahâ, pârtâ, bucată, ju- 
decară, lopată, segătâ, dumbravâ; tâte în Slă: ostenislâ, benunclă, 
nâduşislă, she. * . a - „i 

3. Pluralul-este neregulatii la: zioă (zile), sorâ (surori), 
norâ (nurori). La unele forme sunâ pluralul în uri, arâtind mai 
multe ieluri din lucrul sniă lucruri lăcure din ac&. maternă: dul- 
ceţă, verdeţă, mariă, iarbâ. aramă, âlamă, cârtâ, gâlcâvâ - 

b)* La substantivele feminine terminate în e, pluralul se 
formăză în i, precum: cruce, lege, pâreche, lume, vrewe, pâine, 
margine, vulpe, flăre, mare, muiere, luture, câldare, lingăre, parte, 
mărte, ncpte, virtute, cetate, precum -şi substanuvele. derivate în: | 

re, une, dre, ie, ime, ate: adunare, durere, c'rere, întâlnire, 
rugâciune, sârbâtdre, bogâţie, mârime,.râutate, she. La vale, cale, 
piele se lăpâdă 1 şi zicem: vâi, cât, piei; plurulul dela xintre, 
zestre, cinste, tinereţe sunâ ca 'singularul, şi când zicem; câruuri, 
mâtâsuri, înţelegem mal multe feluri'de carne, de mâtuse. : 

c) La substantivele feminine, în & şi a în plural se adau- 
gâ le, precum: stă stele, para parale, a-a şi: mâsă, vârgă, vioră, 
lalg, curg, nuis, rinduns, pure, şa, aba, basma, oca, she. .. 
! 3... De genul neutru suii eterogenă sînt. substantivele reale 
terminate în u, utarâ din cele arâtate mal sus ca masculine. Plu- 
ralul se formază la dinsele: în uri şi e. 

a) ' Pluralul se formăză în uri la cele mai multe substantive 
„care fârâ îi ar fi monosilabe: globii, hârbu, zgiabii, arcii, cercii, 
alocă, flgcii, focii, fracii, jocii, lacii, loci, muci, piscii, pliscii, 
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spicii, tescă, toc, vâscii, blidi, bold, - cârd, fundă, 'gardi, 
gledi, gândi, iad, modă, nodii, pod, pruni, rodii, vadă, zidi, 

„collă, Kelii, pralii, vratiă, viriă, zarliă, lasi, [rigi, jugii, pragii, 
rangă, si&gii, tirgă, duchii, stichii, soiii, riă, unghii, muşeluiă, 
bal, aâlii, leli, “malăi, sulii, şală, suilă,: țoli, vâlii, dramă, ghemii, 
fumii, chamiă, nămi, ramii, ţârmii, cinii, kină, fini, genă, “plană, 
sin, spină, scrină, turuii, vină, cepii, câmpii, kipii, dopii, snopii, 
timpi, trupă; biriă, « cerii, dară , gerii, lucru, şir, ces, plasă, 
versii, visii, caşăi, leşii, botii, cortiă, drepti, gâii, gest, gusti, 
hotii, lati, patii, peptă, portii, positi, rii, rii, ostile satii, 

„sfatii, scutii, slertii, statii, stratii, ţestii, untii, culţii, danţii, jeţii, 

hâţii, lanţii, preţii, stirvă, she. “Tot în uri se formeză pluralul 
la substantivele formate dela presentul şi participul verbelor, la 
cele terminate în cLii, jă, şi, şugii, licii, şi unele alte: auzi, 
vâză, simţi, gustii, mirosii, cazii, sndii, cugetii, sborii, termeeii, 
blestâmii, portii, omourii, suspină, risipi, învâţi, olari, începutii, 
venită, risă, respunsii; pometii, nucetii, acaretă, gâtleji, prilej, 
vârtejii, lâcaşi, suişii, coborişii , culcuşii, vicleşugii, lurlişagă, . 
calubalicii, obiceiii, temei, divanii, limană, adev vâră, hatrii, ne- | 
cazi, izluză, shc.. - 

b) Pluralul se formâză în e la tote cele-l-alte substantive 
pollisillabe: olică, merticii, peticii, câsornicii, cântecii, mijlocii, 
dobitoci, isvodiă, nâvodă, desagii, ciomagii, cârligă, zălogăi, bel- 
ciugii, condei, câlcânii, răsboiti;. inel, pistolii, blestemiăi, grecismii, 
boreanii, fihgână, baston, pogonii, amnară, brăţarii. ajutorii, po- 

- porii, urctoră, numeri, lueră, Kimarii, teatru câpâstru ,. tulosă, 

„prisosă, oraşă, cuvint, rugâmintii, documentii, degetii, tresnetii, 
umblerii, cuţitii, clopotii, she. Tot. în e se tor năză la urmâtârele 
substantive monosilluibe: verbi, aci, biciii, brici, floci, paii, 
strai, cuiii, con, (la griii, lriă, brii, zicem grine, frine, brine), 
corni, lemn, semnii, scauni, -ciurii, firii, mâri, lusii, osii, v-si, 
sati, bâţii, braţii, glonţă, maţă, she. . Urmâtârele sînt neregulate: 
capi capete, carii, carâ, oi oiâ, mârgână mârgele, , hărâsurăii 
hârâstrae, pâriă pârac, she... | IE 

$ 24. Unele substantive din caiisa sensului lor se in- 
trebuimţăzâ numai în numerul singulară, altele se gâsesc 
întrebuințate numai în plural. 

"1. Numai în numerul singularii se întrebuinţăză: 
a) Numele propie fiind-câ torfaună numai un singurii in- 

dividii pâriâ acest nume, precum: Alexandru, Nicolae, Dimitrie, 
Dânâilă, Luca, Moisi, Anna, Maria, Eliza; Buzeii, Craiova, Ilfoxi, 
Ialomiţă, Oli, Dunere, Buceciii,. she. "Când zicem . Alexandri, 
Catoni înţelegem câ vorbim de mulţi âmeni ca Alexandru, ca Cato 
şi le luâui de substantive commute,. | | 

b) Substantivele materiale. şi multe din cele“ “collsetive, 
precum: aerii, apă, plâiă, zâpadă, roă, vară, nisipii, aură, argintii,
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leră, sare, câră, fâinâ, ghiaţă, scă, orză, vinti, uleit, carne, -focii, 
lapte, shc.. Când zicem: lemne, vinuri, cârnuri, grine, etc. înţe- 
legem mal multe feluri din aceste lucruri; “când ziceimn ploi, -zâ- 
pâzi she. înţelegem o câtime mare, şi când zicem: alâmuri, f&re, . 
arginţi, shc. înţelegem lucruri fâcute din acăstâ: materiâ, 
„_..€) Multe substantive abstracte, precum: 'somnii, f&me, sete, 
sânâtate, mârie, tâcere, întunerecii, she. cu tăte câ cele mi multe 
se pot” întrebuința şi în numerul pluralii, | 

„2. Numai în plurală se găsesc” întrebuințate şi se numesc” 
plurative: bale, zale, şele, icre, plete, încâlțâminte, îmbrâcâmin= 
te, mâşte, tirite, veci, forfeci, zuluii, nâbâdet, nâdragi, câşlegr, 
foi, carii, ogriazi, trinji, câlţuni, plâmâni, bani, pinteni, ochelart, 
țari, câhmâri,. mucâri, creieri, nazuri, zori, sorţi, secâturi, (l&cur!, 
jefuri, poturi, câlţi, she. Unele de şi aro singularii se ia în sensă: 
diversii: lriguri, fumuri, pasuni, ochiuri, muci, sorţi, obezi, pome, 
bucate, she. “Numai plurală are şi multe nuime .de oraşe, de ţi-. 
nuturi, de munţi şi de sârbâtori: ' Bucuresci, Pitesci, Nomanaţi,. 
Rusalii, Florii, Carpaţi, Alpi, she, Substantivele luni, marţi, mer= 
cură, joi, vineri, de şi are lorma de plurative, se ia ca cum arfi 
în numerul singularii. 

$ 25. La substantivele prin care numim fiinţe, care 
dupâ natura lor sint saii de sexul masculini sati de cel 

“femininii, deosebim asemene doâ. genuri, şi când scim ge- 
nul masculini, formâm. genul femininii cu kipul unnâtoriă: 

a) Terminaţia masculină îi, se schimbâ în terminația femini- 
nâ â, precum: domnii dâmnă, robii ă, copili â, finii â, crestinăă, 
pâginu â, vâri vară, svcru â, cuscru â, feciori â, lucrâtorii â, fâtii 
fată, cumnat â, nepotii â, naşii â, stremoşii â. Ă 

b). La substantivele terminate în ni şi ezi, mal cu s6mâ 
la cele gentile se formăzâ femininul în &ncâ Cenâ în sensii adiec- 
tivali) şi ezâ, une ori 5icâ, precum: Moldovânii encă, orâşenii 
Encă, ţârănii Encâ, muntânii âncâ, Ungurână &ncâ, Români âncă, 
Franţezii eză, Vienezi eză; Ungurii GIcâ, Turcii âicâ, Sirbii Sică, 
Nâmţi dică, Evreii cică, she. Da - 

c) La substantivele appellative formâm femininul în asâ, la unele în iţă: morarii morârăsâ,. croitori 5sâ, îpâratii &sâ, prinți &să, baronii ssâ, preotii âsâ, Jjupinii &sâ, mire &să, actorii actriţă, 
| păstorii pâstor iţă, câlugării iţă, she. Aşa şi pâunii iţâ, mâgarii iţă, she. d) Unele are pentru genul feminină o vorbă deusebită. de [vorba prin care arâtâm genul masculină, precum: Omu, bârbatii [= femeiâ, nevastă, muiere; bâiatii — fată; frate — surâ, ginere =— noră, tată — mumâ, moşii — babă, bade == lele, unchii — |mâtuşă, slugă — slujnică, rege — regină; berbeci — diâ, câine | câţă, cală — iepă, cocoşii — gâinâ, boii =— vacă, porcă, vierii 

e!  
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— scrătă, ţapii — capră, she. Când zicem: lupii, ursii, elefantii, 
corbii, vulturii, iepure, viezure,. şărice, fluture, vermc, vulpe, pi- 

sicâ, rață, gâscâ, vrabie, brâscâ, furnică, she. înţelegem mat _do 

multe ori viâţuităre de ver care din cele doâ genuri, şi pentru 

a le deosebi urmăzâ sâ zicem a nume câ este bârbâţelii sati mu- 

ieruşcâ. La unele masculine formâm femininul în ic, şi la unele 

feminine formâm masculinul in oiii: lupâicâ, ursâică, iepurâicâ, 

vulpoiii şi fem. vulpâicâ, pisoiii sati cotoiii, râţoii, she. Dela 

gâscâ avem gâscanii, curcă, cureanii. a. 

« Sa - 3. Despre Adiectivă. 

$ 26. Adiective se numesc” vorbele, prin care expri- 

mâm attributele, pre care le dâm substantivelor, şi se ac- 

cordăzâ cu dinsele în genii şi numeră. Prin attributii pu- - 

tem arâta,. saii qualitatăa, substantivului, adicâ putem zice 

despre personele şi lucrurile” exprimate prin substanitivi, 

câ sint bune, rele, albe, negre, îrumose, mari, she., când 

atunci aceste adiective se numesc” adiective gualificatice ; 

sati. câ, putem -arâta quantitatăa saii câtimea lor, adică pu- - : 

tem zice câ vorbim de una, de doâ, de multe, de puţine, 
de tote, she., când atunci aceste adiective se numesc: ad-! 

iective quantilatice.  Adiectivele se pot” împârţi şi ele în 

primitive şi derivale. De adiective primitive luâm pre a- 

celăa, care nu se pot” deriva din vre o altâ vorbă, Româ- 

nâ, ca: albi, caldă, fragedii, lungii, plini, acru, she.; iar 

adiective derivate sint cele formate dela, pazticipul trecuti: 

uscatii (usca), plăcută _(plâcs), fericitii (ferici), alesii (alege), 

friptă (frige); cele formate cu terminaţiile oră, ară, ană 

aşi, eții, aciii, ică, escă, î0ă, avi, osit, she. precum: tre- 

câtorii (trece), 'simțitorii (simţi), fugarii (fugâ), orâşanii 

(oraşti), pârtaşti (parte), glumeţii (glumâ), stîngaciii (stingâ), 

tainică atna), lunaticii (lunâ), puternicii (putere), impârâ- 

tescii (impâratii), beţivii (beti), . grozavă (grozâ), fricosii 

(fricâ), putincăosi (putinţâ), she.; precum şi adiectivele de- 

minutive : frumușeli (frumosi), drâgâlaşii (dragii), micşorii 

(mici), lunguleţă (lungii) she. vezi mai jos. Pote aceste 

adiective sînt simple, iar adiective, compuse sint: a-tot- 

„puternicii, îndelung-râb dâtori, bine-credinciosi, negru-verde, 

alb-albastru, she. precum şi cele compuse cu negativul ne: 

nebuni, nevinovati, : necurat, nenumeratii, neprecurmati, 

megreşitii, -, ..- - Sa 

-  $ 27. Adiectivele qualificative se împart” în doâ clas- 
s
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se; a) în adiective cu doâ terminaţii, îi pentru genul mas- 
culini şi â pentru genul femininii, şi b) în adiective, cu 

"terminația e pentru amîndoâ genuri. 
a) La, adiectivele cu doâ terminaţii pluralul se form&- 

ză în i pentru, genul masculini: și în e pentru genul fe- 
minină (unde de sine se înțelege câ c şi g umhate de i şi 
e îşi schimbâ pronunția, iar d,.t,.s când sînţ urmate de i 
se schimbâ în z, ţ, ș; precum și schimbarea lui a în â, o 
în 0, e în 8). , 

Exemple la care punem terminaţiile -ă, i, â, e sînt: albi, 
orbi, slabii, strimbii, micii, secii, sâracii, posacti, pelticii, sâlba- 
ticii, vrednicii, bondocii, nâucii, adâncii, udii, crudii, smădi, caldi, 
blândă, surdii, râtundă, flâmândii, fragedii, mucedii, lincedii, ne-. 
tedii, putredii, râncedii, sarbedii, umedii, vestedi, slobodii, so- 
lidi; dragii, largi, lungă, stingii, vitregi, întregi, pribăgii, ologii, 
slâbânogi; viii, pustii, sanchiti, târzii, bâlaiii, roşii, meziii, 
vechii, ghibaciii; cheli, oblu, veseli, egali, nobili, simplu; la- 
comii, bunii, lină, plini, haină, strâini, senină, bâlani, viclână, 
golbinii, ț&penii, crânceni, noi, scumpă, sterpă, skiopii; rari, 
sură, acru, negru, aspru, albastru, mândru, amarii, ageri, tinerii, 

i. . 1 pIă » vu u > = ” sigură, maturii, uşorii, datorii;egrasii, grosi, desti, dresii, supusi, 
ferosti, (rumosii, seriosii, virtosii, soiosii, duios, sânâtosii, gre- 
țosii; leneşi, trupeşii; latii, bătii, blioti, muti, înaltă, strimti, 

_ cruntă. mâruntiă, câruntii, sfântă, tristii, prostii, ângustii, vinâtii, 
*prâspâtă, şiretii, drepti, înţeleptii, mortii, adevâratii, buzatii, bo- 
"gat, curati, uscati, plăcută, urâtii, smeritii, creţi, semeţii, mâ- 

reţii, pâstnţi, grozavii, jilavii, bolnavii, trindavii, beţivii, plegușii, 
„gârbovii, she. La adiectivele terminate în escii se formăză femi- 
„ninul. dela pluralii în i în locii de e: pirintescii, pârintesct, pâ= 
rintăscâ, pârintesci; Tot în i.se formăză şi la, alte adiective ter- 
minate în c, g şi ii: micii, mici, mică, mcei mici; lungă, lungi, 

- roşii, roşii, roşiă, roşie şiiroşii. La adiectivele golit, destulă, 
sâtulă, mişeli şi la tote deminutive în elă, la pluralul „de genul 
masculini se lspâdă I: goli gol, destulii destui, sâtuli sâtu, mi- 
şelii mişei, frumuşelă frumuşei; la adiectivele râiă, greii, mişeli 

„femininul-se forinăză în £: râu, râi, re, rele; grei, grei, gr& 
grele; mişeli, mişei, mişă, mişele; iar la adiectivele determinat 
în clii femininul dela singularii se formăzâ în icâ: rar în 6 fru= 
muşelii, frumuşei, frumuşică, rar frumuşe, frumuşele.. i 

b) La, adiectivele cu o singur 'terminaţiă în e, plu- 
„Talul se formăzâ în i pentru amendos, genuri : dulce i, re- 
ce i, verde verzi, limpede limpezi, repede repezi, male moi, 
june i, mare i, tare i, câlare câlâri, turbure i; “subțire. i, 

- 
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fevbinte ferbinți, iute iuți, she. Adiectivele lesne, gatâ nu: - 
se schimbâ. | - 

€) Când nu avem adiective pentru a exprima drâ- 

osiţii, precum : inelu de aurii, cuiii de ferii, materiă. de 
ânâ, copilu de trbâ, boă de frunte, omi cu minte, mân- 

Ş 28. Când alâturâm doâ saii mai multe persone şi 
lucruri în privința qualitâţilor lor, le luâm în sensii com- 
parativă, şi când exprimâm câ o qualitate se cuvine unui 
obiecti. întrun gradii mai alti, decât altuia, zicem câ 
adiectivul stâ în gradul comparativă, şi când exprimâm, câ, 
îi se cuvine în gradul cel mai mare, zicem câ stâ în gra- 
dul superlatiză. În opposiţiâ cu comparativul şi cu super- 
lativul numim forma cs simplă a adiectivului, fârâ com- 
paraţiă, posilică. Pentru a forma comparativul punem mai, 
şi pentru a forma superlativul punem cel mai înaintia po- 
sitivului. Având positivul adiectivelor: „bunii, mare, înaltă, 
cu minte“ în comparativă am zice: „mai bunii, mai mare, 
mai înaltă, mai cu minte,“ şi din superlativă: „cel mai 
buni, cel mai mare, cel imai înaltă, cel mai cu minte. 
Genul şi numerul se formăzâ la comparativii şi superla- 

„tivă-tot ca la positivi. Aceste trei,forme adică posilizal, 
comparalicul și suporlalivul se numesc” cele trei graduri ale 
comparații. . - 

- Note. a) Multe adiective din caiisa sensului lor nu sint prii- 
mitâre de comparaţiâ, precum: morti, mutii, pârintescii,: de - 

aurii, she. 

care qualitate, ne slujim cu substantive precedate de pre- 

b) Graduri mal înalte se pot” exprima şi cu ajutorul ad= 
verbelor de mudaltate, precum când am zice: lârte bunii, pre 
bunii, tare bunii, mul bună, mult mai buni, mai mult bună, de 
tot bunii, cu totul bunii, cât se pote mai buni, she. Când în- 
trebuinţâm spre slirşitul acesta adverbele aşa, atât, cât, astfel 
adicctivele se alâturâ de dinsele cu ajutorul preposiţici de, pre- 
cum: „aşa de buni, atât de buni, cât de bunii, astfel de buni, 
she. Comparaţiâ se face şi între substantive, precum când am 
zice: „este mal mult poetii, decât filosofi.“ 

| 829. Adiectivele quantitative se împart” iareş în doâ clas-" 
se a): în adiectice quantitatice cu sensă specială, 'când arâ- 
tâm prin dinsele întrun kipii determinati de câte persone 
sali lucruri vorbim, şi b): în adiectice quantitatice cu sensă 
generalii, când arâtâm prin dinsele câ vorbim de unul'saii
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| de altul, de mulți, de puţini, fârâ- a determina curat nu- i 

„ merul lor, „ 
2 - 1. Adiectivele quantitative cu sensă specială se nu- 
mese” şi naumerale, fimd-câ ne slujim cu dinsele pentru a: 
numera. Unele din numeralele sînt simple ca: „unâ, doâ, 
trei, patru, cinci, şase, şapte, opt, noâ, zece, sutâ, miâ, 
millionii ; ântâiii, simplu, she“ altele sînt compuse ca: 
unspre-zece, doâzeci, trei sute, patru mii, she. Din nume- 
alele numai: „unu, unâ, doi, doâ (amendoi, amendoâ), 
întâi, ântâiâ, simplu, simplâ,t şi cele formate dela verbe 
ca: „îndoită, â, întreită, â, she. are terminaţiă diversă 
„pentru genul masculinii şi feminină, iar „trei, patru, she. 
_remâne invariabile, Numeralele : zece, sută, miâ, millioniăt 
se ia ca substantive şi are la plurală : zeci, sute, mii, mil- livne. Numeralele cu care respundem ' la întrebârile câţi? câte? se numesc” numere cardinale; cu care respundem la întrebârile al câtele ? a câta? se numesc” numere ordinale; cu care respundem la intrebârile câte câţi ?. câte câte? se - numesc” numere dis/ribulive; cu care respundem la, între- bânle de câte ori? se numesc” numere quoțientice, 

a) Numere cardinale simple sînt: unâ, doă, trei, patru, cinci, şase, şapte, opt, noâ, zece, sută, miă,. millioni. Pentru a arâta de câte zeci, sute, mii, milliâne vorbim, punem nuimerăt* arâtâtorii înainte şi zicem: doâzeci, treizeci, patruzeci, cincizeci saii cinzeci, şasezeci sati şnizeci, şaptezeci, optzeci sati opzect, noâzeci; ună sutâ, doi sute, trei sute, patru sute, cinci sute, şase sute, şpte sute, opt sute, noâ sute; unâ miâ, doâ mit, trei mil; unii millionii, doâ millisne, trei milliâne, she. Când voim „Să arâtâm un numeri între zece! şi doâzeci, punem numerul care arată câte sînt mal mult decât zece înainte şi zicem, câ acest nu- meriă este „spre, peste, mai mult decât zece: unsprezece, trei- sprezece, patrusprezece şi palspr: zece, cincisprezece şi cinspre- Zece şasesprezece şi şaisprezece , şaptesprezece, optsprezece, noâsprezece; când arâtâm câte sînt peste doăzeci, treizeci, shc., punem aceste numere înainte şi unim numerele : ună, doâ, trei, shc. cu ajutorul coniuncţii şi: doâzeci şi unâ, treizeci şi doă, Patruzeci şi trei, she. La numerul sutâ punem cele-l-alte' numere mal de multe ori fârâ şi: unâ sută doâ, doâ sute cinci, tre! sute şase, patru sute doâzeci, cinci sute doâzeci şi unâ, she. La miâ zicem: unâ miâ doâ sute treizeci şi patru, zece mit, noâsprezece mii; iar dela doâzeci mil pânâ la sute mii, zicem mal de multe ori: duâzeci de mii, doâ sute de mii, shc. Asemene şi la mil- Jionă zicem: doâ millisne doâ, doâ milliâne doâzeci şi doâ, doâ milliâne doâ sute, doâ (de) init doâ sute doâzeci şi doâ. Nume-  
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rele de genul masculini unu, do! se pune numai, când vorbim, 

de persâne sai lucruri masculine, iar când vorbim de persâno 

sati lucruri feminine: şi când numerâm în generală, zicem ună, 

doă. Se înţelege de sine câ numeralele unu, unâ nu pot" ave 

„plural, şi numeralele doi, doâ, tref, shc. nu pot” avă singularii; 

iar numeralele zece, sută, miă, millionii, se ia ca nisce întregimi, 

şi de acâa are la plural zeci, sute, mil, milione; fiind-câ atunci 

vorbim de mai multe din aceste întregimi. Când după unu, 

ună, urmăzâ un substantivii, punem în locul numeralului, adiec- 

tivele quantitative un, 0, şi zicem: un leii, o para, un million, 

o sutâ, o miă, cu tâte-câ în genul feminini scrim: unâ sută, 

unâ miă, she, Dela doi, doâ pânâ la noâsprezece punem sub- 

stantivele immediat în urma numerelor: doi le, duâ parale, trei 

parale, she. iar dela doâzeci înainte se mijloceşte unirăa lor prin 

partitivul de (din): doâzeci de let, o sută de lei, o miâ de let, 

she, Semnele cu care scriem numerele se numesc” ţilre şi acele 

zece ţifre 1,2, 3, 4, 5, 6, 1, 8, 9, 0 (nullâ), cu care noi scriem 

numerele se” numesc” ţifre Arabice. Numerele se pot” scrie şi 

cu ţifre Romane, care sînt: I=1i, V=5, X=10, L = 30,, 0C=100, 

D sati 10 =500, M sai CI)=1000. : Când alâturâm doâ ţilre e- 

gale le adunâm: Il= 2, WL=3, XX=20, CC=200. Când punem 

o ţifră mal micâ înaintăa altei mal mari, scâdem pe că d'entâi 

dela câ de a doa: IV=4, IN=9; iar când se pune oţilrâ mail 

micâ dupâ:alta mai mare, o adâtigâm: VI=6, XIl==12, XVI=16, 

shc.; numai când am scrie Il = 2000, XM = 10,000... 

ad) Numeralele ordinale arată şirul persânelor şi al lucru- 

rilor, şi afarâ de „ântâiii, ântâiâ“ tăte se formăzâ dela cele car- 

dinale, puindu-se articulul al, 'a înainte şi le (ă&a), a, în urmă, 

“ precum: al doile (doilăa) şi a doa, al treile şi a treia, al patrule 

şi a patra, al cincile şi a cincia, al şasele şi a şeasăa, al şaptele 

şi a şaptăa, al optule şi a opta, al noâle şia noa,al zecele şi a: 

zecăa, al doâzecile şi a doâzecia, al o sutâle şi a o suta, al doâ 

sutele şi a doâ sutăa, al o miâle şi a o mia, al doâ) miile şi a 

doâ mite, she. „ântâiii, ântâiă“ are forma unui adiectivii cu doâ 

terminaţii cu pluralul „ântâr, ântâie,** cu tote câ ântât se ia şi 

ca adverbii şi unirăa lul cu suhstantivă, mal cu sâmâ la plurali 

se mijloceşte prin de: omul ântâiii, femeia âmâiă, menit ântâl, 

_ femeile ântâie sati omul dântâi, femeia Wântât, Gmenii d'ântâi, 

femeile dW'ântâi, La 'cele-l-alte zicem: rândul al doile sait al doile 

rândă, litera a doa sati ă doa literă she, , Când punem articulul 

cel, că, punem şi de: rândul cel de al doile, litera ce de a doa. 

Când determinâm zilele lunilor zicem: ântâi de Ianuarie, sai Ia- 

nuarie ântâi, doâ Ianuarie saii doâ de lanuarie sati Ianuarie în 

doâ 'saii la doâ din luna: lui Ianuarie (subtinţelegindu-se zidâ). | 

Când întrebâm a câta 6râ se face ceva, .respundem: ântâia Sră, 

a doa Grâ, a zecta dră, a suta Grâ, she, | 

c) Numerele distributive se formăză cu numerele cardi-
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nole puindu-se câte înainte, precum: câte nu şi câte unâ, câte 
doi şi câte doâ, câte trel, câte zece, câte o sută, câte 0 miă, she, 
Când se pune suhstantive în urma lor,: urmâm ca cu cele cardi= 
male. La întrebarăa de câte feluri, respundem: un felii, de doâ 
feluri, de zece feluri, de 'o sută de feluri de... she, , 

d) Numerele multiplicative se tormăzâ „dela verbele: 
îndoi, întrei, înpâuri, încinci, înzeci, însuti, she. şi zicem: îndoitii, 
ă, întreitii, â, înpâtrită, î, încincitii, î, înzeeiti, â, she, În lociă 
de unitii (care se ia în altii sensii) zicem: simplu, î, precum şi 
în locii de îndoitii, întreitii, zicem une ori: duplu, â, triplu, â. 

-c) Numerele quoţientive sînt: odată, de doâ ori, detrei 
ori,-de patru ori, de zece ori, de doâzeci de ori, de o sutâ de! 
ori, de o miâ de ori, shc.: 

2. Adiective quantitative cu sensii generalii, sînt: un, 
alti, câtă, atâtă,. multi, putinii, totii, singurii, întregi, în- 
destulii, şi cele formate cu pronumele ce, care. . : 

a) un, o, plur. unii, unele. Un se pune înaintăa substan= 
„tivelor pentru. a exprima: câ le luâm întrun sens nedefinitivii, 
din care 'caiisă se şi numeste articulii nedefinitii, şi se pro= 
nunţă totd'aună scurt, de vreme ce numeralul unu, unii, se pro= 
munţâ accentuatii, Din un şi vre: (în loci. de ver), nici se 
formăză: vre un, vre o; (rar vre unii, vre unele); nici .un,.nică 
0, nici unil, nici unele; s. e.: un bâiată, o fată, unii bâeicţi, 
unele fete, vre un bâiatii, vre-o fatâ, nici un bâiatăi, nici o lătâ. 

b) alti, altâ, plur. alţi, alte, precum: alui bâiatii, altâ fată, - 
alţi bâieţi, alte fete. Despre altă, când stâ compusii cu cel, a- 
cest, acel, vom vorbi la pronume. 
„6 multă, mulâ, plur, mulţi, multe; puţini, puţină, plur. 

puţini, puţine; totii, tătă, plur, toți, tâte, precum: multii argintii, 
multă iărbâ, mulţi bârbaţi, multe femei; puţinii argintii, puţină 
ierbâ, puţini bârbaţi, puţine femei; toți bârbaţi;, tăte femeile. 
Când zicem: „totii divanul, tâtâ adunarăa“ atunci totii se ia în 

“sensii de întregii, şi când zicem: -„jtotii omule înţelegem „ver 
care omii,“ | - 

d) câtii, câtă, plur. câţi, câte; atâtă, atâta, plur. atâția, a- 
tâtăa, precum: câtii” griii, câtâ vreme, câţi âmcni, câte femei; a- 
tâta orziă, stâta iarbă, atâţia bâieţi, atâtăa fete. Cu câtii formâm 
şi urmâtorele adicctive quantitative : - câtti-va, câtâ-va, câţi-va, 
câte-va, ver-câtii, ver-câtă,. ver-câţi, ver-câte; Gr-câtii,. âr-câtâ, 

- Gr-câţi,. âr-câte, 
_€) singur-ii, â, *, e; întregi, întrăgă, întregi; îndâstuli, în- 

destulă, îndestui, îndestule, precum: el singurii, . &a 'singurâ, el 
singuri, ele sirgure; divanul întregii, adunarăa întrâgâs aul în= 
„regi, zile întregi ; îndestul aurii, îndestulă minte, îndestul pomi, 
îndestule pâme. Singurii se uneşte şi cu un: un singură omii, . 
0 singură femeiă. ie



£). Adiective quantitative formate Cu: pronumele ce, care 
sint; ce-va, ver-ce, or-ce, fiâ-ce, nisce (nu sciii ce), ver-care, 
r-care, fiâ-care, precum: ce-va argîntii, ver-ce lucru, 6r-ce ni+ 
micuri, fiâ-ce bâiatii, nisce Gmeni, ver-care bârbatii, : r-care 

- gândi, fiâ-care lemeiâ. Despre aceste adiective vom vorbi mal - 
pre largit la pronume. 

4. Despre Pronume. 

$ 30. Prin pronumele nu numim pre personele saii 
lucrurile, despre care vorbim; ci arâtâm numai raportul 
în care stâ câtrâ cel ce vorbesce. Pronumele se pot” îm- 
pârţi în şase classe: 1. Pronume personale, 2, Pronume 
Possessive, 3, Pronume demonsiralive, 4, Pronume interroga- 
tice, 5. Pronume relative, 6. Pronume nedefinite. Dupâ în- 
trebuinţarăa pot” sta drept substantive, când atunci le nu- 
mim pronume substantivale, drept adiective, când le numim . 
prouume adieclicale, drept adverbe, când le numim pro: 
nume adeerbiale. Pronumele precum și unele din adiec- 
tivele quantitative se pot” declina, şi avem terminaţiile ui 
(masc.) şi ei (fem.) pentru genitivul şi dativul dela singu- 
lar, şi or pentru dativul şi genitivul dela plurală de a- 
mendoâ genuri. Mai avem şi a drept articuli pronomi- 
nalii, care se adaiigă pe la sfirşitul pronumelor de ver-ce 
numeri, cazii şi genii .vor fi: 

„+ Notâ.. Pronumele în limba Românâ, provin” din limba 
Latinâ: ei din.ego, tu.din tu, se din se. Pronumele personală 
de a treia persâuă el, &a sa format din pronumele. demonstra- 
tivii ille, illa sai ea, Giind-câ limba Latinâ pentru atreia per- 

_sânâ a pronumelor personale are numai reflexivul se. Tot din 
ille s'a format şi tâte cele-l-alte forme pronominale cu litera |, 
precum şi articulul. “Terminaţia genitivului şi dativului ui pro- 
vine din huius, huic, care s'a prescurtat în hui, ei provine 
din ejus, ei,:şi or din genitivul horum. Acest or sa luat 
de terminaţiă şi pentru cazul dativii, după analogie cu singularul, 
unde dativul sună ca genitivul, şi fiind-că din Latinescul his nu 
se putăa forma vre o terminaţiâ, care se batâ îndestul la urechăa. 
Pussessivele.meii, tâi,-sâit provin” din meus, tuus, suus, 
şi genitivele lui, ei, lor se întrebuințăzâ ca ejus; corum în 
limba Latină. ” Nâdâcina demonstrativâ .c provine din hic, care 
se unesce cu vocala pronominală a, şi cu alte farme pronominale, 
dupâ: cum vom vedă în urmă. ' Cine provine din quis-ne, ca şi 
mine din me-ne, tine din.te-ne, sine din se-ne, ce din quid 
şi care din qualis. 

--



  

49 e sal, 

Pa 1. Pronume: personale. 

:$ 31. Pronume personale sînt: pei, tu,. el -saă ca, noi, 
voi, ei sai cele și refexivul sine, se. Aceste pronume se ia 
totd'aunâ, în sensii de substantive, şi' are pentru dativul şi 
accusativul nisce forme deosebite,” din care causâ 'deelina- 
ţia lor este neregulatâ.. Genitivul . lor: se 6xprimezâ, prin . 
pronumele . possesive, numai la el, că genitivul “sunâ, ca. 
dativul în singularii: lui, ei, şi în plurală: lor..: „i 

„. -Deelinaţția pronumelor. personale. RR 

pt +" Singulară, 
pi 

Q
-
 

- 
C
c
 

RE 

„pers... „ 2 pers 8 pers... "reflex, 
Nom. ei tu el. = 
Gen. — ..:. 2 — “lui. Go — 
Dat. mie, îmi, mi ţie, îti, ţi lui, îi! ci, îi, i... sie, îşi - 
Ace. (pre) mine, me tine, te - cl, il: "6a, o - .sinc, se, 

Plurală, * 

Nom. noi .: vo et ce: —. îi 
Gen. — » — lor lor — 

| Dat. noâ, ne, ni  voâ,ve,vi lor; le, li lor, le, li ' sie, işi -.. 
Ace. (pre) noi, ne voi, ve citi „ele, le sine, se; 

a) Nominativele se pun” când stă “singure, drept respunsii 
la vre o întrebare, şi înaintăa verbelor, când tonul vorbirei cade 
asupra lor, precum: Cine  sfrigâ? „ei, tu, cl, 6a, noi, voi, ei, 
ele, şi: „ei scriii şi tu citesci, she. La modul imperativii şi la 
„construcţia participală pronumele se pun” în urma verbelor, pre= 
cum: „vorbesce tu, auzind că, -vâzând el, she. Despre între= 
buinţarăa Genitivelor lui, ei, lor,:vom vorbi în urmă, | i 
> b) Dativele „mie, noâ, ţie, voâ, lui, ci, lor se pun”: când 
stâ singure drept respunsii- la vre o.întrebare, precum: Cui s'a întimplat acâstă nenorocire? „mie; "noă, ţie, voâ, lui, er, lori Dativele. „îmi, ne, îţi, ve, îi, le, îşiice'se pun” “drept complinire indirectă înaintăa verbelor, precum: imi place,- ne trimite, îţi dă, ve poruncesce, îi dăruiesce, le zice, îşi muşcă degetele. Sensul . 
acestor din urmâ daiive se pâte îniâri prin .puneră&a dativelor de 
mal "nainte, precum: inie îmi place saii îmi- place mie, noâ ne 

i 

|trimite, ţie îţi dă, voă vâ poruncesce, lul ii dâruiesce, ci în dâ- 
Tuiesce, lor je zice, 'sie îşi muşcâ degetele. Când vre un dativii stă înainte, raportul lui se repetăză prin punerea 'dativelor „ii; le“ înaintăa verbului, precum: „bâiatului de trebă îi plăce învâ- 

.



* 

sa 0 

ţătură, şi bâieţilor de tribâ. le place: învâţâtură , fetei de multe 

ori îl plac” florile şi fetelor de multe ori le plac” florile.“ Uno 

ori aceste dutive se pun! şi în locii de pronume. possessive, pre 

crina î-.patu'mi, datoria'ţi, 'mi e frate; mâna le este plină de.sân-. 

geti în locii, de: patul. meii, datoria ta, este fratele. meii ,„. mâna 

lor este plinâ de sânge... Mai zicem:. „işi bate. nevastă, îşi iubesce. 

copiii“. în lociă. de: „bate pre nevasta sa, iubesce pre copil sâr.“ 
sad. ar . iei. , Di IEI - .. . - ! 

Dativele; „mi, ni, ţi;-vi, i, i sint numai variaţii fonetice ale ce- - 

lor de: mai "nainte şi se' pun”. înâinte' dese a verbelor. refle-; 

- xive şi passive: '„ni se curvine,-ai:se pare:, “ţi s'a trimis, : vi: s'a: 

dat, î se cade, li-sa poruncit, şi mic mi sc cuvine, noâ ni se 

pare, ţie ţi s'a-trimis,, voâ vi. s'a” dat, lui i se cade, ci i se cade, 

lor li s'a poruncit.“ 
c) Accusativele „pre mine, pre noi, pre tine; pre voi, pro - 

el, pre el, pre &a, pre ele,-pre sine“ se pun” când stâ singure 

drept respunsii la o. întrebare;! precum: Pre cine iubesce? „pre 

mine, pre noi, she. În locii: de pre zicem şi p6. Accusativele 

„me, nete, ve, îl, îl.o0, le:se,t stă ca complinire directâ .îna- 

int&a verbelor transitive:.: „me laudă, ne vede, te aude; ve bate, 

îl; cunoscii, îi: învingii, o desteptii, le, întrecii,, se iubesce.“ Sen- 

sul acestor accusative se pâte determina prin cele .d'ântât: pre mine 

“me laudă sait me laudă pre mine,:pre noi ne vede, pre tine te 

aude, pre vol ve bate, pre el îl cunoscii, pre ci îi îuvingii , pre 

„ga o destepiti, pre ele le întrecii, pre:sine se iubesce.: „Când 

vre un accusativii stâ înainte, repetâm raportul lui, ca şi. al.da=: 

tivutui, prin: punerăa accusativelor il, îi» .0, les înaint&a „xerhu- 

lui, precum: „pre lratele meii îl vâză, pre fraţii „mei îl vâzii, pre 

sora măa o. văzii, pre surorile mele le 'văzii-*” * Când cere trebu- 

inţă. se ,exprimâm. prin pronumele. personale alte, diverse, raporturi 

punem accusativele, „mine,.noi, tine, voi, el, ci, 6a, ele; sinett cu 

preposiţii şi zicem: de mine, la noi, .dela tize,.. cu vol, spre el, 

fără Ga, între ele, în sine, she. Când zicem: „ţi "| Dâtui, ţil tre-, 

cai, she. “în loci de „îl bâtur, îl frecai atunci ji stă ca, pleo-, 

nasmii,. precum şi când Ziceni: me. aude „câ vorbescii, . te vede 

că vii, she. „mă, te :pâie sâ: şi hpsiscă. Când. pronumele „me, 

te, sc, ne, ve, se stă înaiutta. verbelor transitive pentru.a pre- 

schimba sensul lor transitivii în intransitivii, precum. şi Când „5 

stâ înainta verbelor .transitive: pentru, a preschimba . sensul lor 

activii în pasivă, le luâm.de vorbe ajutâtore, - i 

„> 4). Dela. vorba. îasu (en). avem substantivele “plurative: 

ini, înse: dot inşi, doâ ipse (adicâ:doă persâne). Din,iasu cu 

d: înainte şi cu ariiculul nomirali. formâm.. pronumele personali 

de a tweia persânâ: pdinsul,-dinsa, dinşii,. dînsele,t :care 

are sensii mai expressivit decât, „el,. ea, ei, ele,“ şi se pune, ca 

complinire drectă şi: cu preposiţii,. precum: „iubescii pre dinsul, 

pre dinsă, pre, dinşii,, pre, dinsele, „sai îl „iubescăă. pre..dinsul,-o 

jubescii pre dinsa, îi. iubescii :pre dinşii, le iubescit, pre. dinsele, 

A 

pt R 

! ' 

 



“le accordâm cu substantivele la genii și la. numerii.: 
a 

i! „.a)- Astlel câgd eii sint passessorul zicom: fratele mei, casa! 
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„sati pre. 'dinsul îl iubescă; pre dinsa 'o: iubescii, -pre:dinşil il iu= 
-bescii, pre dinsele 'le-iubescă . aşa. şi: la dinsul,: dela -dinsa,:cu 
dinsele, fârâ dinşii, she. În locii de, în diusul, prin! dinsylit; zi- 
-cem şi iu trînsul;: prin trinsul:“ Din i,irisu, insă, înşi, înse,* 
şi cu dativele „îmi, ne, îţi.„ve, îi, le. îşi, lormâm pronumele „în= 
simi, îns'uii, înşi-ne,: înse-ne, însuţi, însâ'ţi,. înşi=ve, inse=ve, 
'Însu'i, însâ”i, înşi-le, înse-le, însu'şt,: însâ'şi,« şi se pun”. mai, de 
multe ori pentru -a se întâri.sensul-dativelor mie, ţie, she. prez 
icum: „mie însu'mi sali înisâmi ,: noâ înşi-ne: sai înse-ne, ţie în- 
su'ţi.saii însâ'ţi,: voâ :înşi-ve: sati înse-ve;--lul, însui, „cl: însâi,-lor 
de şi-le.:saii inse-le, sie .insu'şi sali îusâ'şi: Cu „lui, ei, lor pus 
nem: mal: de multe ori: reflexivul îşi, şi zicem: „lut însu'şi, et 
însâ'şi, lor înse'şi.“* ToLicu-kipul acesta punem la. în su, şi, accu- 
salivele „me, ne; te, ve“ şi zicem: „pre mine însu-me, sai, însâ- 
me, pre nol înşi-ne şi înse-ne,:. pre vol înşi-ve. şi inse-ve,, . pre 
tine însu-te saă'însâ-ie.» La însu punem şi terminația ş (ip se) 
şi lormâm însuş, care remâne invariabil, şi zicem:! pci îinsuş, 
tu însuş,:not.însuş, vot însus, cl însuş, &a însuş, ei insuş, vle 
însuş.: pre sine :insuş, she. Sensul pronumelor. personale se pâte 
întâri şi: prin chiar, tocmai, precum:; scliiar eăi, chiar mie, . chiar 
noi, tocmal tu, tocmai el, she... i a 

"2. Pronume possessice.- + 

"$ 32. Pronume possessive' sint: ei; mia, mei, mele; 
tâi, tatăl, tale; său, su, sâi, sale; nostru, nostrâ,: nostri, 
nostre; vostru, voştră, vostri, vostre. Când voim sâ arâtâni 

“pre possessorul unui lucru, puneni 'sustantivele. îi 'cuzul 
genitivă, şi zicem: fratele prințului, casa mumei ; când în: 
sâ, nu voim sâ arâtâm pre possessorul a, nume, ci: numal 
raportul possessici, atunci punem pronumele possessive : şi 

„N 

măa: când tu: fratele tâti, casa ta; când noi: [retele uostiv, casa 
nstrâ; când voi: ratele vostru, casa vâstrâ; şi în sensii re[loxivii: 
fratele sâiă, casa sa,-Asemene. şi la pluralti: fraţii mei, casele mele, frații tâi. casele ule,' fraţii nostri, Casele nostre, fraţii vostri, ca- 
sele vâstre, fraţii sâi, casele. - Tot cu kipul acesta : se accordăză 
aceste pronume,. când substantivul stâ în altii. cazi şi zicem: pre - 
fratele meii, pre fraţii met, fratelui mei, fraţilor - mei, “pre. muma 
mea. pre mumele mele, mumelor mele, she.; numai la. substanti= 
vele. feminine de cazul genitivii şi dativii în numerul singularii, 
possessivele se pun” în numerul plural şi zicem: mumnei mele, 
mumei iale, mumei sale, mumei nâstre, mumei vâstre, she. (causa 
0, yom afla la declinarăa numelor). e iri 
” „b); Când. possessorul este se fiâ el sai a, punem genitivul
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acestul pronume şi zicem: fratele lui, casa lui, fratele et, casa el, 

fratele” lor, casa .loi, fraţii lui, casele lui, fraţii ' el, .caselo cl, fra- 

ţit.lor, essele lor, : :. i. i | m 

"“0) Când possessivele şi genitivele: „lui, ei, lor“ stâ singure 

la vre:o întrebare, punem înaintăa lor articulul nominalii, care 

'se reduce la substantivul subtințelesii, precum .când am întreba: 

al -cui cală este.acesta? am respunde:'al mei, al tâii, al sâi, al 

nostru, al vostru, al luj, -al.ci, al lor: când am întreba: a cui 

casâ este acăsta? am respunde:. a măa, â ta, a sa, a nâstrâ, a 

văstră, a lui, a ei, a lor; când am întreba: .ai cul sint cuii? am 

respunde: al mei, ai tâi, al sâl, al nostri, at vostri, ai lui, al el, : 

“al lor; şi când :am întreba:: ale cui sint casele? am respunde: 

ale mele, ale tale, ule sale, ale nâstre, ale vâsire, ale lui, ale «i, 

ale lor. :: Când respunsul este sâ stă în cazul accusativii, punem 

pre înainte şi zicem: pre al mei, pre a'ta, pre al sâl, pre ale 

nâstre, she,, iar: când urmeză sâ fiâ dativul,. punem la al termi- 

naţiile pronominale: ale dativului ul, ci,-or şi zicem: alui mei, 

alui tâu, alui sâi, alui nostru, aluf vostru (frate) ;. aleă mele. alek 

tale, alei.sale, alei nâstre, alei vâstre (mumâ) ; alor mel,: alor II, - 

alor sâi, alor. nostri, alor .vostri (fraţi); alor mele, alor tale, alor 

sale, alor nâstre, alor văsire (surori). Dea . 

3. Pronume demonstralice. « 

| $ 33. Pronume demonstrative sint : . „acest, acel,“ şi 

se pune pentru a arâta pre personele şi lucrurile, despre 

care vorbim şi pentru a exprima in că raportii stâ câtrâ, 

cel-ce vorbesce, adicâ de sînt mai aprope. punem acest, și 

de sint mai departe punem acel. Aceste pronume are pen- 

tru genitivă şi dativii în singularii terminaţiile pronominale 

ui, ci, şi în plural or, şi toto cazurile lor se pot”, deter- 

mina mai de aprope prin articulul: pronominalii a. La d- 
cest, acel,. ca şi la el nu se pune îi pe la sfirşită, fiind-câ 

"pentru genul feminini are o formâ. deosebită şi ar sta de 

pLisosi.- . | a 

_ Deelinaţia pronmielor demonstrative. 

a  Singulură. | 
asc, a fems „ masce | fem. 

Nom. acest şi acesta: acâstă şi.-arâsta ice] și acela "ace şi acea 

Gen. acestul şi acestuia ' acesici. și, acesteia” acelui 'şi aceluia acelei şi aceleia 

Dat. acestui şi acestuia: aristei £i utestera - * acelui şi aceluia acelei şi aceleia 

Ace. (pre) acest şi acesta acâslă şi acesta | „acel şi acela -. ace şi acca.: 

A dlurală i. 
Tom. acesti şi acestia aceste şi, aceslăa acei şi aceia |, +; acele şi acelăa. 

Gen. acestor şi acestora acestor şi acestora. acelor şi acelora acelor şi acelora 

Pat. acestor şi acestora acestor şi acestora. acelor şi acelora acelor şi acelora 
„d . . . a ._ n „a . si i 

Act. (pre) acesti şi acestia aceste şi aceslea acel 'şi aceia . acele şi acelta. 
N 
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a) Ca râdâcinâ pronominalâ avem c, care se determinăză 
prin a.. Pronumele de:sus s'a:format din acâstâ râdâcinâ ac şi. 
din âst (iste) şi âl (ile), care se pot“ întrebuința şi simple lârâ 
ac, şi se declinszâ ca, celv compuse, precum: „st, astă, âstul, -: 
astei, âsti,. aste, âstor; aşa! şi: îl, a, âlui, îl, île, îlor,€ şi cu ar- 
ticulul pronominalii sunâ: âsta, asta, âstuia, asteia, âstia, asta, 
âstora, la, aja, âluia, âleia, âia, âlăa, lor... Chiar, .greutatăa de 
a pronunţa unele: forme, ne face sâ,le  întrebuinţâm, mai rar. 
„Cel“ fârâ „at se ia ca articulii adiectivalii şi. se .declinăzâ tot 
aşa: cel, că, celui, celei, cei, cele, celor,. A 

Do a. LI IN IE IN i 
„_. „b) Când pronumele. demonstrative stâ singure şi. se rapor- 
„t&zâ la ceva 'zisti mal /nainte, se ia “ca substantive, iar :când: se 
pun” pe lingâ substantive pentru a le determina mal de aprope, 
se ia ca adicetive. pronominale. Ca substantive, aceste pronume 
are totd'aună articulul pronominali, şi zicem: acesta ride, acela 
plânge, laudii pre acâsta,. defaimii pre acâa, place acestora, nu 
place acelora, condeiul acestuia, masa aceleia, shc.. Când se ia 
ca adiective atunci nici ele. nici substantivele nu priimesc”: arti- 
culii, când se puu” înaintăa substantivelor: “acest. omii, ace fe- 
meiâ, aceste feinci, acel. Omeni, acelor. femel, acestor Gmeni, she.; 
iar când se pun” în .urma. substantivelor, atât ele, cât şi substan- 
tivele. priimesc” articulii, şi zicem: omul acesta, femeia acsa, omului 
acestuia, femeiel aceleia, femeile acestăa, âmenilor acestora, shc. 

„€) Pentru a determina. mai de-aprâpe sensul acestor pronu- 
me adâogâm ş (ipse) şi zicem:- acelaş; acestuiaş,. acâaş, . acelăaş, 

'acestoraş, she... Asemene le 'unim cu'însuş, chiar, toc mai, 
şi zicem: însuş acesuia, însuş acelora, chiar acestuia, tocmal ace- 
“lEa, tocmai acestora, she. .  .:. 

d) Cu aceste pronume şi adiectivul quantitativăi altii, altă, 
alţi, alte formâm cu ajutorul unui |: cela-l-aluii, câa.- l-altâ, a= 
cesta-l-altii, acâsta-l-altă , acela-l-altii , acâa-l-altâ,, .âsta-l-aluii, 
asta-l-alâ, âla-l-altii, aia-l-altâ ; celur-l-altăă, celei-l-alhe, cei-l- 
alți, cele-l-alte,. celor-l-alţi, celor-l-alte, she. Despre ccel-ce 
vom vorbi la pronume relative, - SE 

PS 4 Pronume interrogalice, 

-.. $ 34. Pronume interrogative sint: cine? ce? care? 
Cine se ia totd'aunâ: ea, substantivii, iar ce, care: când ca 

| substantive, când ca, adiective pronominale. Declinaţia, lor 
«este că, urmâtoră: . - e a ' 
__. Singular, - _ Singularăi, - SI 
Nom.. cine? ce? N. care (carele, carăa)?.. | 
Gen. (al, a, af, ale) cui? G. cârui şi câruia, cârel şi câreia ? 
Dat. cui? . i. -:D, cârui şi câruia, cârei şi câreia, ? Ace, pre cine? ce? A. (pie) care (carele, carta)?
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pt Plural. Ta re 

. | fiat N..care'-(eari,. carii, :carile)? :: ii 
„iiivuvi "G câror''şi -cârora ? e dai i 

„pia inut Diveâror şi cărora? + în. 
i ini citi Cuiute A (pre), care (ea cari, caile), 
i mp ta FO II e 
a) Cu'eine întrebâm' despre persâne de 'ver 'ce genii: cine 

a “venit? cine "ţi a 'spus?'pre cine câuţi ?' la' cine al :fost?' cu cine 

vorbesci? 'de cine. te! teini?''she.. Cu: cut întrebâm: despre pers6- 
mele, cârora li se face-ecva: “cul scrii? : cut place -purtarăa ta? 

"cur ;se-pare? she. Cu (al, a;ai, ale)'cut' întrebâm. despre 'pusses- 

sorul; când'atunci articulul se reduce: la substantivul” despre care 

înirehâni: Sa perdut un calii; 'al 'cur?;: s'a'ars o casâ; a cui?; 

sa furai, nisce' cal; ai cul?; s'a ars 'nisce'case; ale cul dz 

"+: b) Cu ce întrebâm 'despre lucruri necunoscute: ce se aude? 

ce se zice? ce-lucrezi? ce scrii? pentru ce plângi? dece nu ai 
venit?'cu ce esti occupatii?' she... Când ce 'esteurmatii de, sub= 

stantivul despre! care: întrebâm, însecmnszâ jce felii det: „ce omii 

a venit? -c6 occupaţiâ: a1?'pe ce drumii apuci? la ce birtii al min: 

cat? ce noii al auzit? sşi: se ia ca adiectivii pronominală. - :-"! 

- 20) Care se ia şi că adiectivă de'o' singură termineţiă în e, 

când atunci în “plural: ar urina se! albâ cari, şi cu articulul no- 

minali:: carele, carăa,'carii, carile. Ei. am'preferat 'ă''scri€ 

şi în plurală care şi“a nu întrebuința: ărticulul nominalii. Cu 

care'putem întreba 'despre persâne şi despre lucruri: Când care 
stâ: uhitii cu substantivul 'despre care' întrebâm, se ia ca adiectivii 

proaominalii; şi zicem: 'care tată, care mumă, "care pârinţi,: care 

mume nu iubesc” pre copii lor? pre care tatâ, pre care mumă, 

pre care! pârinţi nui iubese” copii lor? cârui tată, 'cârei. mume, 

câror, pârinţi nu le plac” copii lor?ishc. Cind întrebân: „care 
este 'drnmul, cel drepti? căre sînt cârţile tale? atunci pe linsâ 

care subtiuţelegem: : „care! druimii: (care *din' doâ: saii mal” multe 

drumuri), care 'cârţi: (care 'din mai multe cârţi).: - Când în vor- 

bir&a n6strâ nu am determinat mat” de” aprope personiele şi: lu- 

crurile, şi cerem respunsii mai. positivii,. atunci care se ia ca 

substantivă şi în genitivii şi” dativ se adatigă articulul pronomi- 

ualii, precum: ţeranul a murit: care?; cart6a su perdut: care ?; 

am întâlnit pre ţeranii:. pre care?;. am scris nepotului 'meii: câ- 
runa ?3' S'a stricat ' piciorul - calului: “al. câruia?; zisei: scolarilor : 

cârora? she. Astfel zicem și: câruia din. scolari?..câreia din fete? 
cârora din bâieţi? she. PD Ra Ie: 

d) În raportii dn aprâpe cu pronumele interrogative stâ ad- 

verbele interrogative: unde, când, cum, dece? cu care în- 

trebâm despre locul, timpal, modaluatăa şi caiisa, precum e unde 

(în care locii, la care locii) ai fost?. când: (în :care:timpii) ai. ve: 

nit? cun (cu care: kipii) te. porţi? de ce (din care caiisâ) plângi? 

at | i ? Cr) Co, dis ie     DIA) i
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5. Pronume relalice. ; 

s: 885. Pronume': relative sint:''care,: cel-ce,: câd-ce, cine, 
ce. În: sens. propri: numai : care - este: pronume  relativii,: 
iar „cel-ce, cine. stâ în locii de 'macela; care“. şi „cBa-ceti” 
în locii de „acta (acel. lucru), carei: Care se declinăză în-: 
toeinai ca pronumele interrogativii care, și. se pute reduce 
atât la persone, cât şi la lucruri: i 

1 ,a):Care în genii şi numeri se ia dupâ . substantivul la, care. 
se reduce, iar în cazi după locul, ce prinde în proposiţia rela- 
tiv”, şi fiind-câ stâ mai de multe ori singură, în genitivii şi da- 
tivii i se adatigâ articulul pronominală, şi zicem: “sscolurul care 
se' silesce, pre! cate '| vezi, dela care vorbii, câruia îi place în=. 
vâţâtură, ale câruia "cârţi sînt mânjiteş: misa care. se vede”, “pre, 
care am cumpârat o, la care şedem, câreia i s'a rupt un picior, 
ale câreia piciâre Sint rupte; scolării 'care se'silesc”, pre “care i 
vezi, 'dela care vorbim, esrora le place învâţâiură, al cârâra pâ- 
rinți a murit; mesele care 'se ved”,: pre “care le am cumpârat, 
la care şedem, cârora'li's'a rupt piciorele, ale cârora piclăre sînt 

„rupte; she... În locii de care punem une 'ori ce, şi in locii de 
câruia, câreia pinem'cui şi zicem: scolarul : ce se silesce, 
musa ce se vede, Dârbatul cui (câruia) nu”! 'place, femeia cui (câ- 
reia) nui place, she, ci i Ma 
2. b) Larcel-ce, câa-cet cel şi cea se declinezâ ca pronu= 
mele demonstrativii, iar ce remîne neschimbată, precum: Sing, N. 
cel-ce, câa-ce, G: şi D. 'celui-ce; celei-ce, A. pre cel-ce, câa-ce: 
Plur. N. cei-ce, celezce. G. işi D.'celor-ce, A. pre cei-ee) pre 
cele-ce, cele:ce. iCel.ce”stâ în locă de acela, care, se'ia în cazul şi genul după, demonstrativul acela; şi proposiţiile” formate cu acest, pronume: se ia în întregimăa lor sait a subiectii, sait ca | | complinire, saii ca” adverbialii “ale: verbului “din 'proposiţia princi- | pală, precum: Cel-ce (acela, care) nu ascult! de vorbe, ' se "va pedepsi. Cel-ce “(acela care) :caiirâ; gâsesce. . Cei-ce (aceia care) 
nu se pâzesc”, se bolnâvesc”. 'Celui-ce' (aceluia câruia) "1 ani fâ- gâduit, i se va 'da: * Celor.ce (acelora, câi:ora) nu “le ipluce' ini! 'vâţâtură, le este plâcutii jocul: — În Veti de. cel-ce stâ şi cine, 
şi în locii de celui-ee, stâ cui precum: cine caiită, gâsesce.” Cul nui place îuvâţâtură, îi place jocul. Sub cga-ce înţelegem mat 'de' multe -ori 'nisce :lucruri: nedeterininăte; precum: 'cga-ce (lucrul pre care”]) a câătat, al gâsit, Câa-ce nuţi place;: altuia mu face. Nu'dori cge-ce nu se păie. "Uâa-ce alde gândii, 'se scie, „_„1€) În raportii de 'aprâpe 'cu: pronumele relative” stâ ''adver- bele relative:'unde: când, cuin, precum: când! zicem: - locul undr (în, Care) mam nâscut, seculul când (în care) a tiâit Atigust; kipul cum (Cu care) te porți, she. A ai a aia si ez it ț , : iti rit ai 
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6.: Pronume nedefinite.. - 

Dă 

8.36. Cele 'măi multe pronume nedefinite se; formăză 

cu cine, ce...care şi cu vorbele ajutâtore ca, cer, drâ, fiâs, 

precum. cine-va,. ce-va, ver-cine,. ver-ce, ver-care, Drâ-care,: 

drâ-eine, Orâ-ce, fiâ-cine saii fiâş-cine, fiâ-ce : sai fiâş-ce, 

fiâ-care saii. fiâş-care, şi numai pronumele se declinsză, iar; 

vorbele ajutâtore remâne neschimbate. Alte. pronume ne- 

definite sînt: nimene, nescine (nu sciii cine), nisce (nu sciit 

ce), cu-tare... Unele, din aceste - pronume se. ia numai ca 

substaritive, ' altele numai ca adicetive pronominale ,. altele 

se pot” lua în amendoâ sensuri. „Dupâ sensi unele se rA= 

portăzâ şi asupra câtimei personelor şi a lucrurilor. despre. 

care vorbim și se pot” lua şi ca adiective quantitative. 

a) Cineova,. ver-cine, fiâ-cine, fiâş-eine. se ia numai ca sub- 

stantive,. şi aratâ persâne. nedefinite, precum când, zicem: To. 

astâptă cineva, am ghicit gândul cui-va, dâruiesce cui-va acestă 

carte, -vâzii pre cine va, vorbim dela cine-va; xer-cine: pâte intra; 

acăsta place ver-eul, alege pre ver-cine, nu te însoţi cu ver-cinc;, 

fiâ-cine me înţelege, laudâ pre fiâ-cine, nu te încrede în fiâş-cine. 

> b) „Ce=va, ver-ce, [iâ-ce, saii fiâş-ce“ se ia mai, de multe 

ori în sensii de substantive şi aratâ lucrari  nedefinite; precum: 

se aude ce-va, spunemi ce-ta, me superă.de ce-va, nu se 0u- 

vine ver=ce, crede ver-ce, me bate peutru, ver-ce; fiâ-ce te îm- 

piedică, se speriâ de fiâ-ce.. În .sensii, de adiective pronominale 

stâ când zicem: Mai am ce-va argintii, ce-va pâine, ce-vu parale: 

ver-ce bâiatii, ver-ce. fatâ ;. crede ver-ce' nimicuri; face fiâ-ce lu- 

cru, fiâ-ce tr&bâ la vremăa lor. Ca pronume nedefinitii stâ şi ce 

singurii: ce .oinii de trâbă, ce &meni buni, 'shc... Si 

. c)' „Fiâ-care săi fiâş-care, ver -care, Grâ-care“ se' îa mai de 

multe ori ca! adiective pronominale, sa . quantitative şi se pun” 

pe lingâ persâne şi lucruri, precum: fiâ-care, omii, fiâ-care carte, 

fâ-cârul om, fiâ-cârel cârţig; phe: fiâ-care omi,. din fiâ-care car- 

te; ver-care mumâ, ver-cârfi : 

care; scriitorii, Grâ-care ist 
ca substantive în geniuivii $i;alau 
nali, precum. fiâ-câruia dit” Oihcnt, cârţile fiâ-câruia, muma fiâ- 

. câreia din aceste fete, aşa şi: ver;câruia, ver-câreia, drâ-câruia, 

Srâ-câreia, she, - SE Da 

„_» 4) „Neseine, nisce, cutare; nimene.t:. Nescine se ia ca 

Substantiv şi arată persâne,. precum : nescine "mi a spus. Nisce 

se pune ca adiectivăi pe lingâ 'substaniive, de numerul : piuralii, 

precum: nisce scolari, iiisce, cârţi. Cutare, se iă ca adiectivii şi 

„ca substantivăi, şi se declinăză ca care, precum: cutare scolarii, 

  

   
   

ziSrâccârui bâiatii, she. Când .se.ia 

ȘI,
 

cutare carte, -cutârui scolarii, -cutârei cârţi, "pre cutare scolarii, 

“Apârinte, pre ver-care, pârinte;; Grâ-. 

Ti . Iu: , . i 

jătuvă  priimescii articulul pronomi-.:



-din cutare carte; şi ca substantivii: cutaro 'ml a spus, cartăa. cu- 
“târuia, place cutâreia, iubesce .pre cutare, she. Nimene se zice 
„de persone şi are la genitivii şi dativit nimenui, . 

- . 

| II $ 37. 

*. 
va 

5. Despre articulă. EX 

Ş 37. Din prohumele demonstrantivă îl, îi, a, île sa. 
" format prin prescurtare articulul nominală ], i, a, le, şi în 

  

copii, vii, vii. 

locii de a, se determina substantivele şi adiectivele prin 
acest pronume :- „îl lupi, âi lupi, âl albi, âi albi, a carte, 
île cârți, a bunâ, âle Înot le determinâm prin articulul 
nominali, câre se unesce cu dinsele şi zicem: lupul, lupii, 
albul, albii, cartăa, cârţile, buna, bunele. 

a) Articulul 1 se pute pune la tote substantivele şi ad- 
iectivele masculine: şi neutre (eterogene), de numerul sin- 
gularii, terminate în u sai îi. Din: „socru; leii, lupii, aci, 
arc, negru, frumosi formâm „socrul, leul, lupul, acul, 
arcul, negiiul, frumosul! — La substantivele şi adicctivele 
masculine terminate în €, punem din caiisa eufonici le în . 
locii de 1 şi din: „frate, câine, nume, mare, verde“ formâm: 
„fratele, câinele, numele, marele, verdele.“ La substantivul 
tată zicem şi tatăl în locii de tata, de vreme ce la cele-l-. 

| alte masculine în â, punem a drept articulii: popâ, popa, 
vlâdicâ, vlâdica. | 

b) Axticulul i se pote pune la tote substantivele şi 
adiectivele masculine de numerul plurală, și fiind-câ - şi 

şi din articulul * diftongul îi. Din: „soeri,. ei, lupi, negri, 
fârâ, articuli se terminâzâ în i, formâm din terminația |. 

frumoşi, fraţi, verzi, taţi, popi“ formâm: „socrii, leii, lupii, . 
negrii; frumoşi, fraţii, verzi, taţii, popii. Când pluralul 
fâră, axticulii se terminezâ in il, formâm ii, precum: copii, 

ec) Articulul a se pote pune la, tote substantivele şi 
adiectivele feminine de numerul singulară , când atunci la 
cele terminate în Â, acest î se lspâdâ, iar la cele termi-: 
nate in e, din e şi a se formăzâ diftongul ea. Din „domnâ, 
casă, apâ, inimâ, negrâ, frumos, carte, vreme, cruce, 
mare, verde“ formâm: „dâmna, casa, apa; inima, nsgra, 
framosa, cartăa, vremăa, crucăa, - marta, verdia., Numai 
la substantivele: terminată in ie, zicem ia în loci:de ita: 
freţie, freția; datorie, datoria. — La substantivele şi adiec- 
tivele terminate în & şi a, punerăa asticulului a se mijlo- 

. si vu . . _ = — = ” cesce prin d eufonicii. Din „stă, cur, 15, gre, oca, para 
Ă Me 8 |
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formâm: „stâda; curâda, râda,: ervva,.ocada, parava.: Acest 
d:stâ în locii de'l: stela, curela, she. - : - . i 
4) Asticulul le se pote pune la tote - substantivele şi 

adiectivele feminine şi neutre de numerul pluralii fiâ, ter- 
minate în e saii i. Scurtul i se pieschimbâ în i. Din 
„domne, mese, stele, parale, rele, grele; ace, negre, fru- 
mos, inimii, cârți, acul, mari, verzi“ formâm:. „domnele,; 

. mesele, stelele, paralele, relele, grelele, acele, negrele, fiu- 
mosele, inimile, cârţile, arcurile, marile, verzile.i 

pi: +. Despre. declinaţia substantivelor şi adieclicelor. 

1 

"8 88. Pentru a arâta diversele raporturi în 'care stă 
substantivele, le declinâm. Despre substantivele şi. adiec- 
tivele, care.stâ, drept subiectă sai drept predicati la în- 
tebarăa cine? ce? zicem câ stâ în 'casul nominativii ,'- şi 
“despre substantivele, care stă, drept: complinire” directâ pe 
„lângă verbele transitive, fiâ câ sint determinate prin arti- * 

culii sa nu, zicem câ stâ în casul: accusativii. În limba Ro- 
mânâ accusativul .sunâ: ca .nominativul, numai înaintăa sub-. 
stantivelor personale punem preposilia pre sai pe. pentru 

-a le deosebi de subiectul propositiei, precum : şi une ori 
inainta, “substantivelor reale, când accusativul :se pune 
îmainte. „Astfel când “am zice: „tatâl - se bucură, muma 
plânge, căii alârgă,. sorele luminăză, apâ: curge, lupii nu 
se vede,. lumăa este mare, loan este : orâdinuru“ - substan- 
tivele şi adiectivele dintraceste proposiţii stâ în casul no- 
„minativi ; iar când am zice: „inbescii pre tatâl mei, şi pre 
mumă, mia, vedem sorele saii pre sorele 1] vedem,. am a- 
dâpat caii sait pie 'caii: i-am adâpat, am bâut apă, am 
tată, stâ în casul accusativii. Genilică se numesce casul 
prin care arâtâm pre. possessorul, şi dafiră se numesce 
casul prin care arâtâm pre persona, cârciă i se tace sati. 
s6 dâ cova. Aceste casuri în limba Română se pot forma 
numai cu ăjatorul genitivului şi dativului - al -pronumelui 
personalii e/, ea, care în singularii : sună lui, ei şi: în plu- 
ala lur.. Adâiioându-se dar. aceste pronume pe la sfirşitul 
substantivelor şi - adiectivelor formâm. genitival pentru a 

arăta pre possessoiul, cânul zieâm: . palatul. printu-lui, pa- 
latul printi-lor, bunâtatăa, mumei (din niumâ ci), bunâtătea 
nuime-lor, uvechta acu-lui, urechăa 'ace-lor ; şi dativul:pen- 
tru a arăta pre persona, câreia: "i 'se..face sai se dă ceva, 

iz)



  

7 II gs 38. 

când zicem: place printu-la: prinţi- -lor, mumei (mumă ei), 
mume-lor, Fiind-câ dativul şi genitivul pronumelui per- 
sonală el, ea, sint egale, de acâa şi dativul și genitivul 
substantivelor şi. adicetivelor , care, se formeză, cu - aceste 
pronume, sint egale. , . Pa . 

a) Pronumele lut se pâte pune la tăte substantivele şi a- 
diectivele masculine şi neutre de numerul singularii, terminate în 
u, îi, e. . Scurtul îi se preschimbâ 'în. u, şi zicem: „socru-lui, 
leu- lui, lupu-lui, frate-lui, acu-lui, nume-lui, negru-luf, lrumosu- 
lui, mare-lui, verde-lui.“* La numele proprie de” persone mascu- 

„line şi la numele lumlor, pronumele lui se pune. înainte şi zicem: 
lui Alexsuidru, lut loan, lui Nicolae, lui Moisi, lui Dânâilă, lui - 
Ianuarie, lui AMaiii, lul lunie, lui August, luă Septemsrie, Astlel 
zicem şi: „lui Dumnezeii“* cu tote câ “urticulul se pune şi în urmă 
şi zicem: „Dumnezeul -meii.i* Substantivele masculine în ă, prii- 
mesc” pronumele feminini: popa; popii; numai tatâl are tatălui, 
cu tote câ zicem şi tata, tatei, 

” b) Pronumele el se pâte pune la tâte substantivele şi a- 
diectivele feminine de numerul singulară, cu deosebire câ la ace. 
l6a, la care pluralul se leru.in&ză. în e, “formâm. din" acest :c şi 

| din pronumele ei diliongul:.ei şi zicem: dâmnci, casei,. faptei, 
fetei, stelei, frumâsei, bună, she.; iar la acelăa, la care pluralul 
se formăză în X lormâm 'din acest | şi din pronumele că, dilton- 
“gul îi şi zicem: trebii: duminici, zâpâzii, fugii, câmâşii, buţii, 

egii, pârţii, marii, verzii, she. Numai la acelăa, la cere pluralul 
fără 'articulă se termintză in îl zicem iel: domniei, datorici, viel. 
"3 c€) Pronumele lor se: pâte pune lu: tâte substantivele şi a- 
diectivele: de ver-ce: genii de uumerul. pluralii, Din 1 se lace isi. 
zicem :: socri-lor, copii-lur,: fraţi-lor, trebi-lor, pârţi-lor, livezi: 
lor, 'câi- lor; arcuri-lor, gânduri- lor, lrumoşi-lor şi “frumâse-lor, 
buni-lor şi: buue-lor, vorbe- lor  fete-lor, 'vălcele-lor, ace-lor, 
prune- lor, cordăne-lor, she, : | 

d) Dacâ dar vom adâuga la nomiuativul şi accusativul arz 
ticulul nominal, şi la 'genitivul şi dativul pronumele lui, ci, lor, 
declinâm substantivele cu kipul urmâtorii,. unde la accusativul sub- 
stantivelor, personale pune şi pre sati pe: - a a 

„ Substanlize de genul masculină. e 
ii e 

Sa - Singular. e n) 
Nom: şi! “Ace. socrul „fratele calul "pomul. câinele!” 
Gen. şi Dat. socrului ' fratelui € calulut 'pomului câinelui” 

7 * ep 

| Plurală, ZA 
Noi. şi Acc.'socril fraţii „caii! pomii „* 'câlnil 
Gen.: şi Dat. socrilor : -lraţilor. cailor -pomilor.: câinilor.i
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Substantive de genul feminini. 

Singulară. o a 

Nom. şi Ace. muma cartăa - . valăa - stâda ocata 
Gen. şi Dat. mumel cârţil vâii -stelel ocalei 

| . Plural. 

Nom. şi Ace. mumele cârţile vile . stelele  ocalele 
Gen. şi Dat. mumelor cârţilor  vâilor stelelor ocalelor: 

Substantice de genul neulru sai eterogeni. 

Singulară. o o - 

Nom. şi Acc, acul arcul numele 
Gen. şi Dat. acului. . arcului numelui 

“ Plural. 

Nom. şi Acc, acele arcurile numele 
Gen, şi Dat. acelor arcurilor numelor, 

e) Când vre un substantivii are drept attribută un adicctivă 
„qualificativiă, articulul nominalii 1 (le), I, a, le, şi pronumele „„lui,. 
lor“* se pun” numai la vorba, care va sta înainte, şi zicem: „s0- 
crul bunii saii bunul socru, socrii buni saii bunii socri, socrului 
bunii sait bunului socru, socrilor buni sati bunilor socrii; pomul 
verde saii verdele. pomii, pomii verzi sai verzii pomi, pomului 
verde saii verdelui pomii, pomilor verzi sai verzilor pom!I;. car- 
tăa bunâ sati buna carte, cârţile bune sai. bunele cârţi, cârţilor 
bune sai bunelor cârți; (runza verde saii verdăa frunză, frunzele. 
verzi saii verzile frunze, [runzelor verzi sai verzilor frunze ş ar- 
cul cerescii saii cerescul arcii, arcului ceresciă sati cerescului arcă, 
arcurile ceresci saii cerescile arcuri, arcurilor ceresci şi ceresci- 
lor arcuri.“ Fiinii-că prenumele ei este mai scurtii şi mai puţin 
expressivii decât lu! şi lor, ar. urma se se puiâ atât la substan- 
tivii cât şi la adiectivii, dar pentru înlesnirăa pronunţiei se l5- 
pădă finalul i dela a doa vorbâ; de unde vine câ sunâ ca plu- 
ralul fârâ articulii, precum: mumei bune saii bunei mume, cârţii 
frumose saii frumâsei cârţi, frunzei verzi saii verzil frunze. Acest 

„obicei de a suna a doa .vorbâ ca pluralul s'a epplicat şi la al- 
tele şi zicem: mumei mele, talg, sale, she, Regulat se pune 'sub- 
Stantivul înainte. s 

ce 

8 89. De ride ori, idiotismul limbei cere, ca articulul 
nominalii ], i, a, le se ste. singurii. şi deosebiti de substan-



d Sal, 

| tivul, de care ar trebui se se atârne, - când . atunci punem 
„un a determinativă inainte, şi. zicea: al, ai, ă, ale. 

7 4 Pi i 

a) Când întrebâm despre, possessorul unul lucru: al cui?. 
al cul? a cui? ale cul? atunci punem înaintăa genitivului, prin 
care arâtâm pre acest possessori, articulul lucrului despre care 

" întrebâm, şi zicem, când întrebâm despre pers6ne sai lucruri 
masculine: al ţâranului, ai ţăranului, al mumei, al: mumei; iar 
când întrebâm despre persâne sati lucruri feminine zicem: a ţâ= 
ranului, ale ţăranului, a mumet, ale mumei. - În sensul acesta se 
pune şi înuintăa pronumelor possessive: al mei, al mel, a măa, 
ale mele, shc., precum şi la numeralele ordinale: al doile, a doa, shc.. 

atârne articulul, şi. în' lucii de a zice: „calul ţăranului, cai! ţâra= 
mului, vaca ţâranului, vacile ţâranului“ zicem: 'al ţăranului cală, 
ai ţâranului cal, a ţâranului vacă, ale ţâranului vaci, she. :-:! 
„€) Când genitivul se pune la.vre un sustantivii determinatii 

prin attributii saii prin adiective quantitative şi pronominale, re- 
pelâm înaint&a genitivului articulul substantivului, de care atârnă 
şi zicem: venitul mare al. prinţului, frumoşii: pumt „ai grâdinei, 

; adevârata însemnare a: vorbelor, frumâsele case ale  fratelut, un 
scolarii al .collegiului, aceste cârţi ale: scolarului, she. Tot deose-= 

“bit se pune. articulul, când genitivul : atirnâ de nume proprie: 
„loan al croitorului . sai “al croitoresei, Anica a: morarului sai a 
morâresei, - a aaa i 

- , : AI , RR . p- , . LI 

3:40. Din râdâcina pronominalâ,: e, 'şi din: articulul 
nominal s'a format articulul adiectivală : cel. ce, cei; cele; 
prin care' determinâm mai de aprvpe' seusul adicetivelor: 
cel bunii, că bunâ, cei buni, cele bune. Acest articuli se 
declin&zâ „ca pronumele, şi are la genitivi şi dativi 'dela 
-singularii celui, celei, şi dela led celor; şi. zicem: 0; 
„mul cel buni, pre omul cel.bunii,; Omenii 'cei.buni, pre 
"umenii cei buni, omului “celui buni, Gmenilor celor buni; 
casa, că albâ, casele cele albe, casei celei albe, caselor ce- 
lor albe. 'Acest articulii se pune! şi înaintăa altor vorbe 
luate in sensă de adiective: inelul cel de aurii, fata că cu 
minte, calul cel de sus, faţa că de dinainte. * 
___ 341. Pe lângâ aceste patru casuri formâm une ori 
şi un altii casii, care se numesce zoculică şi.care se în- 
trebuinţăză când numim pre cineva a nume, când îl che- 
«mâm saii când îl strigâm. Acest casii se exprimăzâ: 
"-- a) Punem substantivele când cu, când fârâ articulă, 
fârâ a face vre: o schimbare 'la dinsele. și zicem: tatâ,   

N 
b) Tot deosebit: de substântivul lui se pune articulul, când „o. 

: genitivul se pune înaintea substantivului, de care ar trebui se se 

o 

2
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mumâ, frate, copilul mei, Dumnezeul mei, copi, Nicolae 
Alexandru, Zinca, she... -. .: i 

| b) Punem una, din intezicoțile. e saii o în urma sub- 
stantivelor, precum "când zicem: Dumnezeule, domne; dom- 
nule, ceiule, copile, cumetre,. mâgarule, fiule, Alexandre, 
Jone,: Stefane, Zahario, Mario, Iio, she. iu 

; 6) Punem dativul dela plurali, subtințelegîndu-se: voâ, 
vâ vorbescii,. voâ vâ spuiă, precum : fraţilor, copiilor, fe- | 

' i 

7. telor, “Omenilor, ho. ' 

a » Desg re deciaţia adicelioelor uantitalize: a = P 1 : 
ş 42. Cele mal multe adicetive quantitative primesc 

în genitiviă şi dativii  terminaţiile pronominale ui,. ei, or. 
Când se'iain sensă de substantive priimesc” într'aceste 
casuri” articulul pronominală a,.de vreme ce în nominativiă 
şi acousativă „priimese axtienlul nominală, Sa Stie 

2). un, o, are la. genitiv şi dativ unui, unci, unor şi zi- 
cem : unul. bâiatii, uni fete, 'unor. bâieţi, unor fete, şi în'sensii 
substantivalii:: unuia din bâieţi, : uneia din fete, 'unora. din. bâieţi, 
“uiora din fete. - Când la.un, o. punem articulul rominalii zicem: 
unul .din bâieţi, una din'fete. Pluralul. unii, unele nu stâ. nici o 
duâ fârâ articuli: unil bâicţi şi unii din bâieţi, unele fete şi. u- 

„mele din fete. Aşa şi vre unul, vre una, nici unul, nici una, vre 
unuia;! vre uneia, nici unuia, nici uneia, she. Din amendol, amen- 
doi, avem: amenduror. şi amendurora:-. „d 
„..b) Când .la: altă, altă, alţi, altete punem articulăi zicem: 
saltul, alta, alţii, altele, : şi în genitivă şi dativii: altul, altei, 
altor, şi cu articulul pronominalii altuia, alteia, altora. De multe 
“ori unim 'unul! cu. alrul:şi zicem: unul ş şi altul, unuia şi altuia, 
unii :alţil, unora şi altora.&:. --:: 
0): Adiectivele quantitative multă, multă; mulţi, multe; 
puţini, puţinâ, puţini, puţine; totii,. „L6Lă, Loţi,'tâte; 

“o spcâtii,: câtă, câţi, câte,“, şi când se ia în, sensi de substantive rar. 
"priimesc”. articulul. nominalii, -iar. la genitiv şi dativii dela. plu- 
rală zicem : multor” şi. multora, tutulor; ce câtor şi câtora. Atât, şi 
la nominativiă şi accusativii priimesce.- articulul pronominalii; a- 
tâta, atâţia, “atâtăa, “la gen. şi dat. :- atâtor şi 'atâtora. Substanti= 

vele unite 'cu' totii, 'priimesc” “tot: d'uunâ: articulă: totii ' omul, 
totă lum&a, toţi Gmenii, âte femeile. E RL 
- i Li e. : sr Aa) _ 
a, . J pd 

    6: Despre e Pr rcposiţii: 
i A - „-. Pi 

ai aa pd doi) Dei tii fiti 
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Itaint&a, substantivelor şi inaintăa,! altor 'pârţi de' cuvântii, 
pentru a exprima raportul in care stâ cu alte vorbe, cu 
care sînt legate. Preposiţiile' se impart” în'simple' şi coni: 
“puse. Preposiţii simple sint: la, de, pe sai pre, în, cu, 
fără, subt, spre, câtrâ, între, după, lingă, „peste, pentru. 
“Cele compuse se formăză, mai, cu-sâmâ cu: „de; pe,“ pre- 
cum: ;de la, pe la, depe, din:(de in),.de din, pe din, prin 
„(pre în), de prin, pe-subt, de subt, de-spre, de-câtrâ, dintre, 

intre, de lângâ, pe lângâ, de peste, she. In locă de „în, 
din prin“ zicem une. ori, când sînt urinate de vocale mai 
cu sâmâ de: un, o; acâstâ, in: într, dintr, printi: Sensul 
celor mai multe, se modificâ şi prin adverbul pânâ. , Sub- 
Stantivele urmate, dupâ aceste. preposiţii se. pun” în 'casul . 
'accusativii şi le numim adverbiale, fiind-câ exprimâm. prin 
dinsele locul, timpul, modalitatăa şi caiisa. În -sintaxa -vom 
vedă câ une oră stâ, şi ca atribute, alte.ori ca compliniri 
indirecte. Când ne lipsesc preposiţii: pentru a exprima u- 
“nele raporturi, întrebuinţâm locuţii preposiţionale, despre 
care vom vorbi in'urmâ, * Articulul se pune la substanti- 
Xele numai atunci, când le luâm întrun sensti determinati. 
i $.44. Locul unde se aflâ sati se face ceva, precum 

şi direcția in privinţa, locului, se exprimâzâ, prin: urmâtu- 
|rele ;preposiţii:. „la, dela, pe-la, 'de,:pe,:de-pe, în, d'in, p'in; 
dn, le din, pe din, prin, subt, de subt, pe.subt,: spre; 

despre, câtrâ, de câtrâ, între, dintre, p'între, după, pe după, 
lângă, de lângă, pe lângâ,-peste, de peste: si e: 
ei pt 

Am fost saii me ducii la biserică, sati biserica; la teatru, la. 
câmpii, la gârlă, la tine, la dinsul, la Paris, la Rusia (mai bine în 
Tusia).. - Dai la semnii. Stâ la pârtâ: Şade la ţară.: Vii dela scală, 
dela piaţă, dela. munte, dela Vienna, : dela :tine, dela' fratele. tâii: 
IAŞI petrecut. 'pe-la grâdini, pe 'la: Craiova, pe la:sora m&, pe la 
hnine. M'am apropiat de oraş. Apucii : de, mânâ.-Trogii de pârii. 
Portii de gâtii.. A ieşit.pe ferâstrâ.. Umblă pe'podii: Am vâzut pe 
cerii. Am. întins. covorul pe. masă, pe'pâmânţii. Şadeipe cali.. A 
câzut jos de pe masâ,:de pe scrinii; Se dâ:jos de-pe calii. Şade 
suii se preumble în apă, în casâ, în pivniţă, în curte, în oraşii, 
în- Italia. Me pârtă în braţe.: M'um.culcat pin pâdure. :Am'icşit 
din. scălă, din biserică, din apâ. A venit-dini Franţa. Sa: coborit 
din cerii. :A-trecut prin .locii şi prin apâ. Dârme întrun patii de 
lemnii. A scâpat dintr'o” închisâri. “A trecut printracest oraşii. 
Cărţile tale ucâzut subt:masă sati pe! subi: masă; : Multe animale 
trâresc” pe 'subt :pâmântii, Am fost silit se'] scotii de subit scatinii. 
[Ne ducem:spre' casă, spre .pădure,: spre apusul sărelui..Vită despre  
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grâdinâ, Am se vorbescii despre acăstâ carte, despre tine. Me în- | 
torcii câtră ferâstrâ, Se aude de câtrâ munţi, de câtrâ resâritul : 
sorelul: Acest rii curge între doi muni,.Nu este mare deosebire : 

- între mine şi tine. A ieşit d'intre aceste doâ case. şi s'a ascuns '! 
p'între aceste garduri. "MI a scâpat p'intre degetele. M'am bâgat . 
după uşâ. Vino după mine. : Gârla curge lângă grâdina şi pe : 
lângă grâdina.: Nu m'am putut depâria de lângă tine, A sârit : 
„peste gardii. A venit de peste hotarii, shc, : 

, pr. 
„345. Timpul câud sati în câtă, se face ceva se.es- 
primezâ, prin urmâtorele preposiţii: „la, pe la,: de la, pe, : 
pentru, de,:în, din, spre, câtuâ, între, după, pestei s. e.:. 

- “Am de -gândii se me întorci. la nâpte, la o lunâ, la anii. : 
Acăsta s'a întimplat la prânzii, la irel câsuri, la anul noii sai pe . 
la prânzii, pe la trei câsuri, pe la anul noii.. Te asceptii dela 
prânzi, dela un căsii, dela Pasce. -Am plecat pe vreme lrumâsâ. 
Vii pe strâ, pe duminicâ. "MI am luat voiâ pe trel zile, peo : 
lună saii pentru “trei zile, pentru ,o lunâ. Vom vorbi de sârâ; 
Asceptii de diminsţă, de marţi, de o sâptâmână, de un anii.. Sa: 
întimplat în anul trecutii, în luna lui Alaiii. Câa-ce alţii d'abia 
isprâvese” în dol ani, el isprâvesce într'un anii, într'o lună. Din 
vreme în vreme me supâriă de dinsul. Acâstă sumâ a remas din. 
anul trecutii, din luna trecutâ. - M'am desteptat spre: revârsatul -, 
zorilor, ' Câtrâ şase că&suri eram gată. 'A sosit între duminică şi 
luni. Voiit pleca după zece zile, dupâ.o sâptâmintă. Me întorcii 
peste o.lună, peste doi ani, shc. 

 $ 46. Modalitatea sau kipul, cum se face „ceva, se 
pote exprima prin urmâtorele preposiţii: „de, pe, în, din, 
prin, cu, fârâ, dupâ, peste, pe lângâ, s. e.: : 

“Acest omii. cântă de minune, de nebunie. Ei am fâcut acs- 
sta de bunâ -voiă a mă. Me jurii pe cinstăa mă, pe numele lui 
Dumnezeii. De ce nu vorbesci 'pre limba ta saii în limba ta. Am 
cumpărat acâstâ casi pe bani gatâ saii cu bani gatâ. Ma bâtut 

„în mânie. Ma rugat în numele lratelui sâi. Ieri ai vorbit într'un 
kipii deosebiti. Te. am gâsit din întîmplare. . Am ajuns la scopul 
meii prin 'dare-de bani. “A plecat cu, mare grabă: sai în more 
grabâ. Acest:scolarii îmvaţâ cu silinţă. leri am jucat lârâ norocă. 
De ce stat cu capul plecati? M'a priimit cu: braţele deschise. 
'L am.lovit cu palmă. S'a tâiat cu cuţitii. Ei umblu după capul 
meii şi nu me portii dupâ modâ. Astâzi am mâncat peste mâsură. 
Pe lângă alte cusururi este şi surdă. ' - e 

Notâ. Când zicem: „lucrăzâ -ca tâtâl. tâi, ca mine, ca tine“ 
putem explica ca prin propaosiţiile . „precum . lucrăză .tatâl tâii, 
precum lucrezi eîi, precum lucrezi tu“. şi atunci. ește: adverbii
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de modalitate; dar putem lua ca şi în sensii de preposiţiă, prin 
care exprimâm modalitate,: presupuind câ scie cineva cum lucrâză 
acela, cu care se pune altul în comparaţiâ. Cu adverbul ca mo-=. 

„ dificâm şi sensul altor preposiţii şi le preschimbâm cu kipul a- . 
cesta în adverbiale de modalitate, s. e. ca la.scâlâ, ca dela ţară, 
ca 'din pâdure, ca într'o pivniţi, ca la anul noii, ca dupâ prânză, 
she. Cu kipul acesta se pâte explica şi „cât. mine, cât tine. 

$ 41. Voind se exprimâm caiisa sali pricina pentru 
"care se face ceva, întrebâm „de ce?“ şi respundem cu: 

„de acza.“ Aceste raporturi se pot” exprima prin preposi- 
„ţia de,-une oră şi prin: din, prin, pentru, spre, s. e. ' 
| 

  

o ut a . a ae u - ? . | Acest omii tremurâ de fricâ. Pâtimescă de friguri, de făme, 
"de sete. Saltâ de bucurie. A slâbit de bâtrineţe, Sciii din expe- 
rienţă.  M'a superar prin semeţia sa. Acest copil s'a nâscut pen= 
tru pecatele pârinţilor sâi. Fratele mei lucrăâzâ pentru mine. Ei 
citescii pentru petrecere. Acăsta s'a ficut spre peirâa m&a.: 

$ 48. Locuţii preposiționale. Când nu avem preposiţii 
pentru a. exprima unele raporturi, luâm adverbe ,' precum 
sint: „înainte, indârât, în sus, în jos, asuprâ, de desubt, 

| improtivâ,“ sa locuţii adverbiale, adâugâm la dinsele ar- 
ticulul nominală, încât dobândesc” forma de substantive şi 
„punem dupâ; dinsele substantivele în cazul genitivă, şi le - 
numim loctiţii preposiţionale. 's.. e,: ua 

. . SI . . IRC e, „Me preumblu înaintăa palatului, inaintăa -casel, dle puiti în- 
dârâtul carului. îndârâtul trâsurel.: Înnotii în susul şi în josul a- 
pel. A trecut d'asupră capului mei şi de desubtul. pictârelor inele. 
Soldaţii se duc” împrotiva (în contra) vr, jmaşului, she. Cu locuţii 
„adverbiale am zice: Se preumble în lungul, palatului. S'a :pus în 
capul soldaţilor. S'a oprit în : dreptul puţului.  A' sosit în urma 
fratelui sâii. Pâtimesce din pricina frigurilor, S'a dat peruucâ din 
part&a poliţiei, she. i i 
„„ Notâ. Locuţii preposiţionale sînt încâ: aici îi dal, acolo! 
pe vale, din colo de gârl, încâci spre casâ, încolo câtrâ oraşii, 
afarâ la câmpii, înuntru în apâ, sus pe munte, jos la vale, îndâ-i 
rât dupâ cari; acuma în minutul acesta, atunci de diminâţă, în- 
ainte la tref. câsuri, astâzi câtră prânzii, shc.; sensul acestor lo= 
cuţii se pâte' modifica prin preposiţii: de aici din dâlă, she. 

„ Despre Adeerbe. - 

„$, 49. Prin adverbele determinâm mai de aprope sen-: 
sul verbelor, une ori- şi al adiectivelor şi al altor adverbe, 
în privinţa locului, a timpului şi a modalitâţii. Adverbele
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se. împart: în primitive şi derivate, Adverbe primitive se nu- 
mesc” acelăa, despre -care nu putem arâta câ, sînt formate 
din vre o altâ vorbâ Română, precum: unde, acolo, sus, 
jos,: afarâ, aprope; când, acuma, atunci, ieri; iar, forte, a- 
bia, she, În -sensul' acesta luâm de primitive şi pre acelăa, 
care sint formate din. doâ sai mai multe vorbe Latine, 
„precum : „inainte (în antea), inuntru (in intro), îndârât (în 
de retro), imprejur (în per gyrum) anţerţ (annus tertius) 
she: Adverbe derivaţe 'se numesc” acelăa, care s'a format 
din alte vorbe Române, precum: azi din a zi, andeca din. 
unde va, estimp din âst timpu, odindre din una din ore, 
adinore din a din Ore, she. Drept adverbe derivate se pot” 
rivi mai cu sămâ cele formate din adiective precum: bine 

dela hunii ; franţozesce, omânesce. dela franţozescii, omâ- 
nescii ;:râii, des, rar, frumos, drept, tare, mult dela adiec- 
tivele râii, desi, rari, frumosi, dreptii, tare, multi ; şi mi- 
nunat, cinstit dela, participele minunat, cinstit, she. 

Notâ.. Multe adverbe 'sînt pronominale, adicâ are de râdâci- 
nâ pronominalul c, modificându-se şi determinându-se. sensul lor 
prin a, Asemenc adverbe sînt: ici (aici, aicia, aci), colo (colea, 
acolo), câci, cind, cum (acum, acuma, acuş),, cât, ca, cam, she. 
Litera a conlucrăză şi la formarăa de al'e adverbe, fâ câ avem 
în” limba Românâ râdâcina'ca la: azi, alâturi, alocuri, alaltâieri, 
adinâre, adesea, shc., fiâ câ râdâcina 'este împrumutată 'ca la: 
alarâ (foras), aprâpe (prope), asupra (super), atunci (tunc), abia 
(vi), apol (post), atât (tantum), she. .La formarăa de adverbe 
conlucreză şi în, fărâ'a pule lipsi, ca la: „încâci, încâtro? în- 

„untru, înainte, îndârât, împrejur, she." Asemene şi lu. adverbele 
departe, desubt, substantivul parte şi preposiţia subt, nu 
ar fiadverbe fârâa fi unite cu de. ec 

8:50. Locuţii adeerbiale. De multe ori întrebuințâm 
substantive precedate de preposiţii întrun sensii' figurati, 
pentru 'a exprima vre. un raportii al, locului, al timpului şi 

„al modalitâţii.. Astfel când am zice: „Sa pus în frunte, stă 
“în urmă, a venit: pe loci, este la in. de.mânâ, nu'aie. de 
lâcii“ nu vorbim „de fiunte, de urmâ, de loci, de mână, 
de Lăcă. ci am pute esprima aceste: idei şi' prin: „s'a pus 
înainte, stâ înapoi, a venit îndată, este aprope, nu are nici 
de cum“ şi din urmare se înţelege câ aceste expresii stâ - 
în, .locii de adverbe, din -care causâ. se şi numesc” locaţii 
adverbiale. Drept ; adverbiale se:ia: şi substantivele prece- 

ia 

d
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date de pieposiții luate în sensul lor cel propriu, pre care 
„ însă trebuie se le deosebim de aceste locuţii adverbiale. 
2. Ş 51. Adeerbe arâtalăre de loci. Aceste: adverbe se 
pun” la intrebâzile unde? încâtro? pe unde? de unde? 
de pe unde? 6r unde? pânâ unde? şi cele mal usuale sint: | p p Ş nici colo, aici, aicia, aci, colăa, acolo, încolo, dincolo ; în- 
coci, dincoci; afarâ, din afarâ,; înuntru, dimuntru ; 'sus, în- 

“sus, din sus; jos, în: jos, din jos ; înainte, dinainte; îndâ- 
rât, din dârât; “apoi, înapoi, din apol; aprope; departe; 

„ asupra; desubt; imprejur ; „unde, undeva, or unde, ver 

  

unde, mâcar unde, ir unde; .aiure, nicâiri, pretutindine, shâ. 
Locuţii adverbiale de loci sint: a casâ, a locuri, d'a drâptă, 
da stingă, alâturi; in frunte, în capă, în faţă, în dosă, în 
peptiă, în cod, în urmă, în drâptâ, în stingă (mânâ) ; în 
curmâzişii, în crucişăi ;! în tote pârţile, în tot locul; la o. 
parte, la în de mână, she. | a 

„S. e. ef colo se mat gâsesce câte un-omii buni Când aici 
ninge, acolo ploâ. Eii plecii în colo şi tu vii încâci. Fratele meii 
şade din col şi eii şâzii din coc: Am râmas afară, când tu ai 
intrat înuntru Unii strişâ din înuatru, alţii din afarâ. Ei stati 
sus şi el şade jos. Eă me urcam în sus, când el 'se scoboria în 
jos. Am inceput din sus şi din. jos.. Cine nu se duce inainte, 
„merge îndărât.. Ma apucat d'inaiate şi d'indâărât, Am, remas în- 
apol. De ce stat. deparie şi nu vit aprâpe?, În apă lemnul. plute Ai „sce asupra sati d'asupra şi ferul'se culundâ desubi. Ne am pre= 
umblat împrejur. Unde sc gâsescă un amicii mai bunit? Se vede 
că ai zâbovit undeva. Muncitorul or unde păte trâi. Trebuie se fi 
remas aiure, fiind-câ'nu'! vâzi nicâiri. Pretutindine "| am câttat, 
A locuri nu s'a lâcut bucute, De ce nu te ai data Aâturi:, când 

| te al dus a casâ.. Nu te pune în capii, ca se nu remâi în, câdă, 
A căzut în curinezişă,.slic. | . | ae i 

Notâ. Sensul acestor adverbe şi locuţii adverhiale se pâre 
modifica prin preposiţiile „pe; de“ şi prin adverbele: „mai, -pră, 

| cam. forte, tare, mult, aşa, astfel, atât, pânâ“ şi zicem: -p'aici şi 
p'acolo, pe dincolo şi pe dincâci, pe jos şi pe su, p'imprejur, 
p'a locuri; de aici, de-acolo, de afară, de din afarâ, de undeva, 
de a casâ; până aici, pânâ acolo, pânâ afarâ; mai încolo, mai 
încâci, mal înuntru, mai înainte, mai înapoi, mal în urmâ; pr& 
sus, pr& eprâpe; cam sus, cam departe; fărte aprâpe,. lârte- jos; 
tare indârât, mul înainte, mult in :urmâ; aşa de sus, aşă de de- 

parte; astlel de aprăpe, astfel de jos; atât de departe shc. Se în-. 
ţelege câ -vorbele modificative: impreună cu adverbui se ia_de un 
singură adverbiali. | : ” * 

| : 8 52. Adoerbe arâtaâtare de timpă; Aceste adverbe se 
4 i
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pun” la întrâbârile: când? pe când? de când? pânâ când? 
cât? şi cele mai usuale sînt: „când și când, ie când in 
când, or când, cândva, acum, acuma, acuş, atunci, atuncia, 
azi, astâzi, mâine, poimâine, ieri, alaltâieri, estimp, adinorâ, 
odinorâ, pururăa, curând, târzii, iute, abia, she. Locuţii 
adverbiale de 'timpi sint: a evăa, pe loci, pe urmă, în 
umâ, de vreme, de multi (timpii), peste puţinii, de unâzi, 
din zi în ză, zi peste zi, numai de cât, la amiazi, azi di- 
miniţâ, des de Îi minei, tot Vaunâ, în dată, odatâ, câte 
o dată, altâ dată, intro clipă, în fuga mare, she. Ca lo- 
cuţii adverbiale de timpi se pot” privi şi urmâtorele sub- 
stantive fârâ a fi precedate.de vre o preposiţiâ: zică, nupte, 
diminsțâ, sârâ, iarnâ, varâ, tomnâ, primăvară, anii, anţerţi, 
duminicâ, luni, marți, she. fugâ she. cu tote câ sensul lor 
se pote modifica şi prin preposiţii: a sârâ,. de serâ, pe 

“ seră, de cu sărâ, în de sârâ, pe subt scrâ, spre sură, câ- 
tră serâ, she. Când voim se scim câtă timpi ţine ceva, 
întrebâm cât ? şi respundem: atâta, mult, puţin, câtva, totă, 
zica, totii anul, un vâcă, o lună, trei ani, she. unde trebuie ” 
se ne ferim a lua substantivele. întrebuințate în sensul a- 

cesta; de compliniri. ie „€ 

"S. e. Numal când şi când îmi vine gustul de a învâţa. De 
“când în când se duce şi ella bisericâ. Poţi veni or când. Acuma 
“nu ploâ precum a ploat atunci. Azi mâine sosesce marfa că noâ. 
Astăzi nu se păte, dar 'polmâine viii. leri şi alultâicri tot inerâă 
„e am asteptat. Estimp nu avem vreme frumâsâ. Adindră te am 
câtitat. Odinără âmeni era mai simpli. Al Domnului va fi împâ- 
râţia pururăa şi în vecii. vecilor. Cine nu 'alârgă curând sosesce 
târzii. Dacâ umblai mai iute, ajungăal de vreme. Pe locii am 

- priceput, care este gândul tăi. Peste puţinii ne vom întâlni. De 
unezi am vâzut câ din zi în zi slâbesce mai mult. Am sosit la 
“amiază, şi numai de cât ne am pus la masâ. Tot d'aunâ, când me 
„scolii des de diminăţâ, me simţi mai bine. Voiii veni în datâ. 
Într'o clipâ sînt. gatâ. Se te duci în fuga mare. Dimintţâ lucrăzâ 
omul mai cu: gustii, decât sârâ. Zioa me aflu bine, dar nâplăa 
simţii mari dureri. Cine lucrăzâ vară, iarnâ are ce mânca. Anii 
bucatele nu a fost aşa de trumâse, ca anţerţii. 

„Notă, Sensul' acestor adverbe şi locuţii adverbiale se pâte 
“modifica prin preposiţiile „de, pe, pentru şi prin adverbele până, 
ca, tocmai, abia, numai, mai, pră, cam; forte, tare; mult, şi zi :em: 
pe când, de când, pânâ când, de acuma, pentru mâine, ca acn-. 
ma, ca ieri, că primâvărâ, abia 'acuma, 'd'abia azi, d'abia luni, 

. tocinai- când, tocmai atunci, tocmai poimâine, tocmai ' duminicâ; 
«Numai acuma, numai €stimp, numai. de „unezi;. mal curând, mal 
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iute; pră tâlziii, pră d rând, : cam de atunci, cam în urmâ. 
cam de vrenie; forte de multii, forte curând, tare şi mult târzii, shc, 

$ 53. Adrerbe arâtâtore de modalitate. Prin aceste 
adverbe exprimâm kipul cum este şi cum se face ceva şi 
de se ia, cele zise întrun sensă mai lati sai mai strîns, 
Adverbe de modalitate sînt: N a 

„.a) Vorbele prin care afârmâm şi tâgâduim, precum: 
„da, ba, nu, nici nu, nici de cum, nici mâcar, nimic, nu 

- cumva, de loci, de lâcii ; „zeii, zicii zeii, negreşit, adevârat, 
cu bunâ sâmâ, pre legăa mia. e 

b) Adiectivele şi participele luate ca adverbe, precum: 
bine, râii, lesne, ușor, iute, incet, frumos, românesce, -urit, 
minunat, ieftin, scum „ împrumut, drept, strimb, furiş, cru- 
ciş, cântând, fluerând ; pe sârite, pe nesimţite, pe apucate, 
pe negândite, 'she.: 

c) Alte adverbe şi locuţii adverbiale: „cum, precum, 
-dupâ cum, aşa, aşişderta, astfel,. altfel, or şi cum, altmin- 
trele; mai, pr, cam, abia, incâ, tot, chiar, tocmai, numai, 
forte, tare, mult, puţin, atâta, cât; odată, des, adesăa, rar, 
iar, iarâş, merâii, singur, împreunâ ; bucuros, cu anevoiâ, 
cu greii, cu d'amerunt, cu'din adinsă, cu totul, în zadar, 

„în deşertii, de giubâ, de 'rosti, de izndvâ, din noii, da . 
buşâ, fârâ cale, de prisos, de ajuns, a lene, a nume, a vină, 
a puciosâ, pe dintregă, she. - Ai .. 

S. e. Când cii zicii ba, el zice da. De: când sta înbogâţit, 
nici nu me cunăsce. Purtarăa' ta nici de cum nu'mi place. 'De 
locii nu me. superii. de vorbele: lumer. Nu: mal-am de lăcti. Zicii 

"zeii ci am uitat se viii.. Voiă veni negreşit. . Adevârat am vorbit 
Cu bunâ sâmâ îţi daii. Pre legăa măa nu m'am gândit la .acâsta. 

„Acest scolarii îmvaţă bine, dar se. pârtă râii. Eu scriti [rumos, 
De ce nu vorbesci :Homânesce? Am irecut lesne. Umblă uşor. 
"Merge iute. Vorbesce încet. Sună urit. . Cântă minunat. Cumpârâ 
ieftin. Vinde scump. la împrumut. .Judecâ. drept.  Hotârasce 
strimb.. A intrat pe furiş.: Se uită cruciş.. Se preumblâ cântând şi 
fluerând. Brâscâ umblâ pe sârite. Furul a intrat pe nesimţite. Nu 

„alege mul, ia pe apucate. A sosit pe negândite. Pârtă te, cum se 
„cuvine. Precum îmi cântâ, astfel jocii. 'Dupâ: cum. ne am învoit, 

» aşa se râmâiâ. Alt fel s'a întîmplat. Or şi cum sînt silită 'se.plecii.: 
Eii 'am socutit altmintrele. . Mai îmvaţă!l, pre s'a mândrit. .Com 
schiopâtăză. Abia “umblâ. Încâ 'dârme. Tot strigă. Chiar se se în= * timple, Tocmai 'nâmâresce. Începe numai, Forte 'se bucuri, Tare am ostenit. Mult me silescii.' Puțin îmi pase,:: Atâta ajunse. Cât 
se cere,. Odată teiiertiă,-Des me necâjesc].: Adesăa '] am întâlnit.
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Rar ne. vedem. lar ai greşit. larâş ne .de«pârţim. Merâti me supe- 
„râ, Ne întârcem împreunâ., Me ducii bucuros. lartâ' cu anevoiâ. 
Îmi vine cu grei, Cercetezii cu d'ămâruntii. "£ am dojânit cu din 
adinsii. A. slâbit cu totul.. Se ostânesce “în zadar. Se muncesce în 

» deşertii. Umblâ de giabâ. Scie de rostii. Începe din noii. Se duce 
“d'a buşâ. Me înjurâ ferâ cale A remas de prisos..A fost de a- 
juns. Vorbesce a lene. Me chiamâ a nume. Mirâsâ a vinii. Putea 
puciosâ. Minte pe d'intregii, a ' 

” Notâ. Sensul 'adiectivelor şi al adverbelor se pâte modifica 
şi determina prin urmâtârele adverbe 'de modalitate: mai, pr&; 
cam, forie, tare, mult, cu totul, puţin, numai, aşa, astfel, atâta, 
cât, tocmai, abia; bine, râi, frumos, urit, she. s. e, mat albii, 
mai silitori, mal bine, mai adesăa, mai cu anevoiă: pră'rar, pră 
bine, pr& de prisosii; cam leneşi, cam ameţitii; cam aşa, cam în 
zadar; forte puternică, torte îmvâţatii, forte des, forte urit, forte 
cu greii; tare ostânitii, tare supârată, tare scumpii; mult cheltui- 
torii, mult altfel. Cu totul frumosi, cu totul rară; puţin omânosii, 
puţin cu W'amâruntii; numai bogatii, numai aşa, numa! atâta; aşa 
de, plâcutii, aşa: de bine; astfel de negru, astfel de lesne; atâta 

ETER 

de înţeleptii, atâta cu greii; cât de înfloritii, cât de rar; tocmai 
precum, .tocmal aşa; abia începâtori, abia de. ajunsii; birio de- 
prinsă, râu nerâvită, frumos zugrâvitii, urit aşezată, she,  . 

„Despre Coniuneţii,. . ... i 

"* "$ 54. De'multe ori unim doâ sati mai multe propo- 
siţii, când sensul exprimată prin una stâ. întrun raportă 
mal de aprope cu sensul exprimati prin cele-l-alte, Unirăa 
sati lepâtura lor. se mijlocesce. prin nisce vorbe, care se 
numesc” coniuncții. Cele mai multe coniuncţii. sînt. de ori- 
gina pronominalâ, precum : :pcâ, ca, ce, ci modificindu-se 
sensul lor prin compunere cu alte vorbe, precum: :„pentru- 
câ, fiind-câ, dacâ, cu tote câ, penbru-ca, deci (de acsa), 
câci (câ acâa), dupâ-ce, she.“ altele se pot: reduce la râ- 
dâcini verbale, precum: „or, dâr, iar, însâ, fiâ, she.“ altele 
sint adverbe şi preposiţii luate în sensii de coniuncţii, pre- 
cum: „unde, când, cât, atât, incât, cum, ca cum, de, she: 
unele sînt de originâ nesigur. Multe se pot” lua în deo- 
sebiti sensii.. 3 ICI Ia i 
„8:85, O proposiţiă prin câre- exprimâm o judecată, 
care nu.stă in raporti mai de aprope cu cele zise mai 

"nainte sai in urmâ, se numesce proposiţiă principulâ:.. În 
raport cu proposiţia principalâ . pot” sta alte. proposiţii 
saii. ca subordinale la ;dinsa sait, ca;coordinate cu. dinsa. 
Esplicarăa acestor. raporturi -privesce. asupra, sintaxei. Sub- 

+ 
- 
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„ ordinate se numesc” proposiţiile,. care: în raport cu propo- 

Siția, principalâ stâ sai ca subiectii şi obicctii, sai ca atri- butii, saii ca adverbialii, pentru a câror unire avem deo-: sebite feluri de coniuncţii Co a a | 
a) Coniuncţii subiective şi obiective, precum: câ, ca, s. e. Vâză câ este silitori. Se 'vede câ este silitorii, Îţi poruncescii ca „se taci. Ţi sa poruncit'ca se. taci, 

' b) Coniuncţii atributive, precum pronumele: care, ce, cel-ce; * c&a-ce; adverbele: unde, când, cât, cum, şi coniuncţiile: câ, ca, : s. e; Am o mumă, care me iubesce., Mam speriat de ploia, ce se apropiâ. Cel-ce nu asculă, se va pedepsi. Câa-ce. nui place, altuia nu face. Îmi place ţara, unde m'am 'nâscut. Am ultat anul, când m'am nâscut. Bine an petrecut timpul, cât am lost. la ţară, Te tractezii dupâ kipul, cum te porţi. Idea că m'ar, ultat, me o- mâre. Dorinţa ca'se te facă norocitii, me încorajăzâ, |, a „"'0) Coniuncţii adverbiale de lucii > precum: unde (care se reduce la acolo din proposiţia principalâ) s..€. Unde nu 'gân- „diam, acolo s'a ascuns. 
d) Coniuncţii adverbiale de timpii, preenm: „când, pe când, "de când, -cum, în vreme ce unde, dupâ ce, îndatâ ce“ (care se 3 , tt “reduc” la atunci din propesiţia principalâ) 's, e.' Când vorbesce profesorul, (atuncn) scolarii sihtori asculâ. Cum ?] am vâzut, în-,. dată um priceput. - În vreme ce noi dormin, alţi- lucrâză. -Unde asteptam se viă, el aplecat. A: sosit după ce plecasem. Îndatâ-ce a venit, ne am dus la preumblare, DE e) Coniuneţii comparative, precum: cuim, precum, dupâ Cum, ca cum, ca când“ (care se reduc“ la: aşa, astfel), s. e. Scrie: cum îi place. Sâracul trâiesce, precum păte,  Eii vorbescă dupâ cum me gândescii. Se preface ca cum nu me ar cunăsce 'f) Coniuncţii consecutive, precum: „încât, câ, de, ca, s.e. Am aşezat hârtiile mele. astfel, încât îndată: gâsescii c&a-ce caiitii, |Sirigă,. câ te sperii de dinsul.. Ţipâ de "lia auzul, Scrie astlel, ca so pâtâ citi cineva, . : E e, i “+ 8) Coniuncţit” intensive, precum: „cât,. decât, încât, cu .cât,. p2 cât“ s. e. -Am învâţat, cât'îmI este de trebuinţă. Bucatele s'a |fâcut mai frumâse, decât: nedejdutam:: Aşa de tare m'am ostânit, încât nu potii se me mişcii. Me facti mai sânâtosiă, cu cât trâiescii mal mult la ţarâ, Acest scolarii îmvaţă, pecât sciă eu. h) Comuncţii adverbiale de caiisâ, precum: „câ, pentru-câ, fiind-câ, de vreme-ce, când,“ s, e. De acâa nu îmveţi, câ nu vii regulat la scălâ. Se usucâ iarbă; pentru-câ nu ploâ. Nu poti se'] isuterii, fiind-câ este'obraznicii. Nu me turbură, de vreme-ce tu e apâri. Morii în odichnâ, când sciii câ este cine. se îngrijăscă de copii mer. i: i i CI N a II Mai .. 1) Coniuncţii finale, precum: „Ca, pentru: ca,'ca nu, canu: cumva, s. e.:Du te. inainte, ca se ne gâtesci; conacii; Pentru” ca. 

La : ,  
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se, fii sigură, am mal'trimis o scrisâre. Am .fâcut acâsta, ca sc 
nu te superi. “Ține *1 bine, ca nu cumva se'ţi scape. 
K) Coniuncţii condiţionale, precum: „dacă, de, când,“ s, e. 

Ei te priimesciă 'la mine, dacâ te mulţumesci cu o odaiâ. De va 
sta în mâna ma, ei nu te lasii, Când toţi âmeni ar li buni, nu 
ar fi de trebuinţă judecâtoriile. — ; 

1) Coniuncţii ipotetice,, precum: „de şi, cu tâte-că, mâcara 
câ, chiar când,“ s. e. De şi este bolnatrii, tot nu se. astempârâ a 
casâ. Cu tâte- -câ am poyâţuit, -el tot nu ascultă, Mâcar-câ 7] 
apucase, tot "mi a scâpat din mânâ, Chiar când aş scie,.tot nu 
"ți aş spune. 

„La 'Propoăiţii coordinate: * 
m) Coniuncţii copulative, precum: si, şi şi, precum Şi, 

numai — dar şi, atât'— cât, nici — nici, s. e, Eiicitescii şi "e 
scrie. M'am preumblat lângâ gârlă şi m'am şi scâldat. Te asceptii 
la masă, precum şi pre fratele. tâă,. Nu ma înjurat numâi, dar m'a 

* 

şi bâtut Atât ei cât şi tu Siutem, „Vinovăli. Nu va se scie nici de. 

mine, nici de tine. 
n) Coniuncţii adversative, precum: pci; sai, a ahtel, or, ati, 

fiâ; dar, însâ, iar, fiâ-şi, s. e. El nu cântă, ci urlâ. Voiii se scriu 
sai se 'citescii:: Portâ-te bine, altel vei 6 pedepsită, Nu sciii de 
spune adevârul, or (ver) me înşalâ. Fiâ câ vine, sati câ nu vine; 
eii me ducii. Am avut de gândă se scrii, dar nu am avut chârtie. 
Fi nu am bâgat de sâmâ, el însâ vede tăte.. Frumâsâ este acâstâ 

fată, iar câalaltă şi mai frumăsâ. Voi se -plecii, fiâ şi mat târzii, 
“-0) Coniuncţii catisale, precum: câci; deci, de acâa, aşa dar, 

prin urmare, s. e. Cu totii dreptul. se laudâ Iulie Cesar, câct pu- . 
ţini âmeni se pot” compara cu. dinsul. Pricina- de judecatâ sa, 

“cercetat, deci peste puţinii „se! va „da hotârire. -Am vâzut câ al, 
spus adevâr ul, de acâa te am iertat. „Sint omii, prin urmare sint 
supusii la retele | 

„Despre formaria, corbelor. . 

Vorbele, | pe care le formâm din alte. vorbe, se 
nimesc”, vorbe, deritate. Vorbind de vorbe derivate, înţe- 
legem numai pre acelăa, care. s'a. format . din vre o altâ 
vorbâ Română, cu: ajutorul unor terminaţii, care are sensii 
propriu. Vorbele dela care derivâm alte vorbe se numesc” 
vorbe primilive sai vorbe radicale. - 

„Despre verbele dericale. 

$ 56. Verbe se pot: deriva din substantive” şi adiec- 
tive, unele şi din, alte: pârţi + ale „cuvîntului.: “To te. verbele 
derivate se: conjugă după, întâia - şi a patra "conjugare Şi 
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priimesc” la pluralii terminaţiile €zii şi. 6scii. Acest ezii şi 
escii nu are altii sensii, decât, fiind-câ terminația, îi era 
pr& scurtă şi suna, ca terminația nominală îi, trebuința, a 
cerut a se da verbelor derivate o,terminaţiă, care se batâ 
mai tare la urechia. Multe din verbele derivate: se unesc” 
cu preposiţia în, pentru a, se întâri 'sensul lor, | 
: - 1. Verbe în a cu presentul în ezii se formâzâ: 

a) Dela substantive: înculba dela cuibii, încorda dela sârdâ, 
prâda dela pradă, înnoda dela nodă, înbâia dela baiâ, fuma. dela - 
'fumiă, arma dela armă, urma dela urmâ, rîma dela rîmâ, lăcrima 
dela lacrimâ, înfrîna dela (rii, însemra dela semnă, .cina dela 
cină, învenina dela venină, corona dela corânâ, ierna dela iârnă, 
cununa dela cunună, însârcina dela sarcină, "lumina dela “lumină, * 
ruşina dela ruşinâ, roa dela roâ, îndopa dela dopii, întrupa dela 
trupii, lucra dela lucru,. însera del: sârâ, cuvinta dela cuvintii, 
înzestra dela zestre, înnopta dela nspie, she. : . . .. 

| b) Dela adiective: strâmba dela strâmbă, învia dela viii, în- - 
târzia dela târziii, pustia dela pustii, îndestula dela destulii, îm- . 
Ibuna dela bunii, înstrâina dela strârnii, senina dela senină, împu- 
tina dela puţinii, îngâlbina dela galbinii, uşora dela ușorii, în- 
cirepta dela dreptii, îngrâşa dela grasi, îngroşa dela grosii, înde-: 
sa dela desi, însânâtoşa dela sânâtosii, înainta dela înainte, îm= 
brejura dela împrejur. . . Aia | 

2. Verbe in i cu presentul în escii se formăzâ: 
a) Dela substantive: colâci dela colacii, porci dela porcii, 

îndrâci dela dracii, cruci dela cruce, mijloci dela mijlocii, munci | 
dela muncă, porunci dela poruucâ, robi dela robi, vorbi dela! 
vorbă, globi. dela glsbâ, învrâjbi. dela vrajbâ, brâzdi dela brazdă, - 
ud: dela rudă, dovâdi dela dovadâ, grâmâdi dela grâmadâ, do-. 
bândi dela dobândă, îmboldi dela boldii, gândi dela gândi, zidi 
dela zidii, sâdi dela sadii, rodi dela rodi, îngruzi dela grâză, 
înfrunzi dela trunză, dogi dela dâgă, grâi dela graiii, coji dela 
câjă, îngriji dela grijă, ochi dela ochii, învâli dela .vâlii, :sfredeli 
dela stredelii, pânmi' dela patimâ, înlemni de lemnii, domni dela 
domni, pumni dela pumnă, mârgini dela margine,. câzni dela 
[caznă, îmblâni dela blană, pomâni dela pomanâ, arvuni dela ar- 
vunâ, râni dela rană, cumpâni dela cumpânâ, rugini dela. ruginâ, 
risipi dela risipi, clipi dela clipă, înflori dela fore, câlugâri dela 
[câlugârii, umbri dela umbră, folosi dela folosii, prisosi dela pri- 

osii, cosi dela căsâ, pâşi dela pasii, scuti dela scutii, posti dela 
osii, rosti dela” rostii, coti dela cotă, spâti dela -spatâ, îmbâr= 
bâţi dela bârbatii, împârâţi dela împârarii; preoţi :dela preotii, în- 
îrâţi dela frate, vesti dela veste, încolţi dela colții, însoţi dela 
isoţă, potcovi dela patcâvă, vâduvi dela vâduvii, slâvi dela slavă, 
igâlcevi dela gâlcâvă, otrâvi dela otravă, zâbâvi dela zâbavă. 

b) Dela adicctive: albi dela albi, orbi dela orbi, ferici 

10. 

Ss 
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" dela ferice, sârâci dela sâracă, sâlbâteci deja sâlbatecii, adânci 
dela adânci învrednici dela vrednicii, îmblâuzi dela blândii, surzi 
dela surdii, flâmânzi dela Mâmândit, netezi dela netedii, mucezi 
dela mucedii, lrâgezi dela tragedii, putrezi dela putredă, slobozi 
dela slobodiă, înverzi dela verde, 'lungi dela lungi, : lârgi dela 
lrgii, îndrâgi delu dragi, întregi dela întregă, ologi dela “ologti, 
pribegi dela” pribegii,. goli dela golii, învesch dela veselă, mişeli 
dela mişeli , împhoi del: plină, înnoi: dela noii, scumpi dela 
scumpi; sterpi dela sterpii, râri dela rarii, ageri dela agerii, în- 
negri dela negru, inaspri Jela aspru, mândri “dela mândru, înti- 
neri delu: tinerii... 

'c) Dela alte pârți ale cuvintulur: | însuşi dela insuş, uni i de 
la unu, îndui: dela doi, . întrei dela trei, împâtri dela patru, îu- 
cinci dela cunci, she. înumulţi dela multi, asupri dela asupra. 

„8. Verbe cu i intunecati şi cu presentul în âscii sint: 
uri dela urâ, hotâri dela hotarii, izvuri dela izvorii, ocâri 

del orară, pâri dela pâră, amâri dela amarii. 
» 4. La multe din verbele. în' i se adaigă, la vorba pri- 

mitivă unu, precum: -! 
" plumbui dela plumbi, împâctui dela pace, pescui dela pe- 
sce. cercui dela cerciă, tescui dela tăscii, găzdui dela gazdă, a- 
rendui dela arendâ, prâlui dela pratii, irgui, dela tirg, legiui 
dela lege, strejui dela 'străjă, pecetlui dela pecete, pâlmui dela 

„palmă, vâmui dela vamâ, vermui dela verme, “drâmui Fela dramă, 
ghemui dela ghemii, obiciuui dela obiceiii, kinu: dela kinii, şârpui 
dela şarpe, cerui dela ct ră, stârui' dela stare, mirui dela nurii, 

"dărui dela dară, -ciurui dela ciurii, glâsui dela glusii, pecâtur dela 
pecatii, fâplui dela laptă, slâtui dela statii, vieţui dela vioţă, pre- 
ţui dela preţii, dânţui dela danţii. 

-5. Precum insâ multe din “verbele primitive, "nai cu 
semâ din cele în i (vezi $ 11): din caise fonetice priimesc” 
terminația escii la presentii , astfel, şi multe din verbele 
derivate în a, mai cu somâ în ca, ga, la presentii nu prii- 
mesc” terminația ezii, şi are numai, îă ca cele primitive: 

îmbuca dela bucă, împuşca dela puşcă, îmbârea dela buucă, 
impediea dela pedicâ, “beşica dela beşică, pureca dela -purece, 
seca dela seci, înjuga dela jugii, închega . dela chegii ,. uda dela 
udii, închâma dela chamii, sâpa dela sapă, îngropa dela grâpă, 
“metura dela metură, mesura dela mesură, înlâşa . dela faşă, fâra 
dela fârii, lupta dela luptă, peptina dela pepliue;: “fluiera delu flu- 
eră, numera dela numerii,,, , 

$.51. Pe .lângâ, verbele derivate. de- sus, “mal avem 
multe cu nisce terminaţii, care sa desvoltat cele mai multe 
din terminaţiile Latine: - icare, itare, ettare, -ulure, sare, 
izare, scere, cu tote câ a „perdut. sensul ce ay ca într act 
limbă, Asemene terminaţii sint: ** 

UL:
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7 4.“eca şi ega 'suli ca şi ga: judeca dela jude, încâleca dela 
calii, fereca' dela ferii, încârca dela carii, cerea dela cere, fumega 

dela faună, urmega dela urmă. Tot cu kipul: acesta sînt forinate, 

cu tâte câ ne lipsesce vorba primitivâ: aluneca, întuneca, ame- 

steca, muşea, mişca, câstiga, striga. a | o 

i 2. ta: dormita dela dormi, scâpâta dela scâpa, schiopâta de 

Ja schlopii, vâita' dela val, olia dela of!, 'cerceta dela cere, she. | 

3. ra şi ri: înfăşura dela faşă, vântura dela vântii. strimiora 

dela -strimtii, josura dela jns, sângera dela sânge. Astfel s'a format 

şi: ustura, tremura, spânzura, scutura; bâtâtori dela. bare, copi-. 

Jâri dela copilă,. gustâri dela gusta, urmâri dela urmâ, cletări 

dela cleti., " : | 

| 4. şa, şi, isi, iza: îmbrâţişa dela braţii, înfâţişa dela faţă, 

moleşi dela mâle, linguşi delu linge, cerşi dela cere, mârturist 

dela martură,. cunonisi dela canoni, tiranisi dela lirună, istorisi 

dela istorie, numerarisi dela numera, latiniza dela latină, rivaliza 

dela rivali, shc, | 

Despre substanlivele şi adieclicele derivate. . 

$ 58. Vorbind de substantive şi adiective derivate, 
iareş înţelegem numai pe acelăa, care s'a format din. vre 
o vorbâ Românâ. În limba Românâ avem drept termina- 
ţii la substantivele şi adiectivele pentru numerul singularii 
u, î, e, şi pentru numerul -plurali i şi e. 'Terminaţia u 
correspunde mai de multe ori cu Latinescul as, um ca la: 
lupii (Îupus), câmpii (campus), cerbă (cervus), ochiii (oeu- 
lus), vin (vinum), soţii (socius), preţă (pretium), scrinii 
(scrinium), bună (bonus), albi (albus), she. â correspunidle 
cu a, ca la: barbă (barba), lână (lana), rotâ (rota), bună 
(bona), albâ (alba); iar terminația e se pune mai mult la 
râdâcina substantivelor. de a treia, dcelinaţiâ -latinâ, precum: 
cârbune (carbon), sore (sol), iepure (lepor), flore (for), 
piele. (pel)), munte (mont), lapte (lact), she. Trebuie se ne 
ferim a amesteca, terminația Română e, cu ablativul La- 
tină terminati iaveş în e, La Ablativul Latinii. /lore e iu- 
semnăzâ: dela fiore, cu flore, prin flore, she; iar. la sub- 
stantivul Români flăre e finali se ia spre “formarta :no- 
minativului precum se ia în limba Latină s la /los (în loci 
de flors) şi dacâ vom voi sâ luâm de bază vre un cază 
Latină din care s'a format vorbele Latine, urmăză se luâm 
nominătivul şi accusativul, Pe lângă acâsta. nu pute 
pune. de bază se dâm tutulor substantivelor, de .a treia,de- 
clinaţiă: Latină ; terminația e. „La. arta; terminaţiilor, s'a 

! „ 
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consultat şi se consultă, mult şi urechăa, şi avem mulţime 
de substantive Române terminate în.u și A, care s'a, for- 
mat din substantive, de a treia declinaţiă, latinâ, precum: 
frigii (frigus), omii (homo), leii (leo), boii (bos), sâpuni 
(sapo), capii (caput), osii (os, altari (altare), aerti (atr), 
furi (fur), fulger (fulgur), gâti (guttur), nepotă (nepos); 
varâ (ver), soră, (soro), laudă, (laus), faţâ e sortă 
(sors), splinâ (splen),. lumină (lumen), she. ' În $ 27 am 
văzut. cât. de puţine 'adiective avem terminate în e, din 
care se înţelege câ acâstâ terminaţi n'a plâcut Românilor 
so aibâ de terminaţiâ adicetivalâ. De şi unele din aceste 
adiective sint formate din adiective latine de a treia de- 
„clinaţiâ. ca: dulce (dulcis), verde (viridis), male (mollis), 

„subțire (subtilis), ferbinte fervens); însâ gâsim tot atâtăa, 
cârora în limba Română li sa dat terminaţiile u, â, pre- 
cum: acru â (acer), tristă & (tristis), lin A (lenis), ageri Â 
(agilis) veliii â (yetus), greii gr5 (gravis), ferosii î (ferox), 
she. Din .terminaţiile derivate de a treia declinaţiă latină, 

„nu Sa pâstrat în limba Română nici ună. Cerând trebu- 
inţâ a ne sluji cu unele ca cu aris, alis, elis, ilis, Dilis am ! 
preferat a le da terminaţiile u şi â prin care se deose- 

„„besce şi genul şi zicem: familiară â. natională â fideli: â o 3 ) . ) 

civili â, nobilii â, probabilă â, she. SR 
$ 59.. Substantive şi adiective se „formăâză în limba 

Românâ cu kipul.urmâtori: 
"A. 'dela verbe: 

i. Din participul trecutii dându-i-se terminaţiile nominale u 
şi â se formâzâ: A CI | 

a) Substantive prin care 'exprimâm 'câa-ce resulăză din sen- 
sul verbului, precum: vânatii (vâna), strenutăriă (strenuta), oftatii 
(ofta), scâpâtat (scâpâta), uscatii (usca), „sezutii (şedă), începutii 
(începe), asternutii Casterne), mersi (merge), plinsiă (plinge), a- 
pusii (apune), coprinsii (coprinde), scrisii (scrie) risti (ride), res= 
punsii (respund:), resâritii (resâri), sfârşitii (sfârşi), venită (veni), 
cositii (cosi), she. Cu â se terminăzâ lârte puţine: judecată (ju- 
deca), armată (arma), clipită (clipi), bucată (buca), mulţumită (mul- 
ţumi), urzită (urzi). | - i - 

: Adiective prin: care .exprimâm câ substantivul care se 
qualifică prin dinsele, are sati este cga-ce aratâ sensul verbului, 
cu tâte că unele are sens diversi de cga-ce exprimâ participul, 
precum: cercată â (cerca), sâratii â (sâra), îmvâţati'â (îmvâţa), 
uscatii â (usca), plâcută â (plecă), 'tâcutii â (1âcs), avutiiâ (av), 
cunoscutii â (cunâsce), friptii â (Irige), coptii â (câce), supusii'â 
(supune), alesii â (alege), fericită: â. (ferici), lipsită & (lipsi), u= 
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rită. â (uri), she. Avem şi unele adiective “formate cu kipul ace- 

sta din substantive . fârâ a avâ verbul: bârbatii â (bârbati), 

buzatii â (buzâ), limbutiă â (limbâ), vinovată â (vinâ), cornurată â 

(cornii), feluritii ă (felii), she. e iu 

__c) Substantivele şi adiectivele: adaiisii, aplatisăi, visti, dreptă; 

stratii, tort, untii, faptă, înţeleptii, deşeriii, mortii, beti, shc., 

de şi sînt derivate din verbe Latine, nol le luâm mal. bine de 

vorbe primitive, fiind-câ pariicipul verbelor respective sunâ: a- 

dâuigat, aplaudat, visat, dres, asternut, tors, uns, fâcut; înţeles, 

deşertat, murit, beut. Se înţelege de sine, câ, precum multe din 

substantivele de sus se pot” lua ca adiective, astfel adiectivele 

se pot” lua ca substantive. . a NE iri 

2, Din persâna ântâiâ a presentului, puindu-se în locul ter- 

minaţiel personale îi, terminația nominalâ ii, se formăz? substan= 

tive cu care exprimâm organul cu care se face” lucrarea - arătată 

rin verb, precum şi resultatul lucrârii: vâziă (vede), auzi (auzi), 

simţă (simţi), gustă (gusta), mirâsii (mirosi), cugetii. (cugeta); 

sboră (sburu), lermeciă (fermeca), blestemii : (blestema), portii 

(purta), omori (omori), cazi (câde), she. Unele se termintzâ în 

â: ladă (lâiida), fugă (fugi), cârtâ. (certa), voiâ (voi), she. cu 

tăte câ: multe asemene substantive se pot” lua şi de primitive şi 

verbele ca derivate dela dinsele, i 
3. Terminaţia re, puindu se la infinitivul verbelor, formezâ 

substantive abstracte prin care- exprimâm întrun kipii abstractiă 

lucrarăa verbului sai şi electul lucrârii, precum: adunare (aduna), . 

asculiare (asculta) asteptare (astepta), cercetare (cerceta), cute- 

zare (cuteza), dclâimare (delâima), deslegure - (desle,a), gustare 

(gusta), intrare (iutra), iertare (ierta),: întrebare (intreba), chemare “ 

(chema), lepâdare (lepâda), mustr-re: (mustra), purtare. (puria); 

'resbunare (resbuna), turburare (turbura),; urmare (urmă); avere 
-(av6), plâcâre (plâce),. putere (puts) încâpâre (încâpt), tăcere 
(râcâ); ducăre (duce), întârcere (intârce), alegere (alege), lân- 

A » dltg st)» P 
gere (plânge), respundere (respunde), apunere (apune), descriere 

(descrie), - facere (face), incredere (încrede) crescere ' (eresce); 

„citire (citi), înlesnire. (înlesni) de spârţire (despârţi), întilnire (în- 

tilni), 'siinţire (simţi), peire sati perire (peri), pogorire (pogori), . 

hotârire (hotâri), she. La verbele de întâia conjugare, terminate . 

în'ia substantivele se formâzâ în âre în locii de are: apropidre 

(apropia), înviere (învia), întârziere (întârziâ), privighere (privi- 
ghia), pustiere (pustia). , aa 

Notâ. Fârâ a înţelege ce va se zică infinitivii,: vor unii se - 
privâscâ şi pe aceste substantive de inifinitive (vezi $ 18). 

4. ațerminaţia “ură, adaugându-se la participul trecutii (unde 
antecedentul a, une ori şi u, se shcimbâ în scurtul â) furmâză 
substantive abstracte şi concrete, prin care exprimâm efectul sati 

lucrul (une ori despreţuitii), ce rezultăzâ din sensul verbului, pre- 
cum: arâturâ (arat), alergâtură (alergat), amestecâturâ (amestecat),
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-adunâtură (adunat), crepâtură Cerepat), dârimâtură (dârimat), fre= 
câturâ (frecat), legâturâ (legat), îmvâţâtură (îmvâţat), mâncâtură 
(mâncat), sâpâtură (sâpat), umilâură (umflat) , vâtâmâtură (vâtâ= 

mat), câzâturâ (câzut), băutură (bâut), umplutură (umplut); arsu=. 
“ră (ars), scursurâ (scurs), trâsură (tras), fertură (fer), Iriptură 
(fript), coptură (copt), cusâturâ (cusut), ţesâtur.. (ţesut); sâriturâ 
(sărit), curciturâ (curcit), lovitură (lovit), she. În loci de dârurâ 
(dat), râsură (ras), întorsură (întors) zicem: dâtâtură, râsâtură, 
întorsâturâ. Unele. din substantivele în urâ sint. formate din sub- 
stantive şi adiective: fâptuiă (faptâ), untură (untii), hucâtură (bu- 
catâ), câldurâ (caldiăi); alte le avem priimite astlel formate dia limba 

„ latinâ: natură, figură, mesurâ, scriptură, lectură, pictură, mixturâ. 
* Cele:cu îi scurtă ca:mâtiără, livgărâ, shc. sînt priuntive şi nu intră 

în clasa acâsta* a a : 
: 5. Terminaţia iune adâugată la. participul. trecuti (când 
atunci din t finală şi din iu se face ctuț lormeză substantive ab- 
stracte prin care exprimâm sensul verbului, precum: plecăciune 
(plecat),. uscâciune (uscat), stricâciune (stricat), spurcăciune (spur- 
cat), împâcâciune (împâcat), înnecâclune (înnecat), rugâctune (ru= 
gat), înşâlâciune (înşâlat), închinâciune (inchina), ier'âciune (iere 
tat), deşertăciune (deşertat), slâbiciune (slăbit), -goliciune. (golit), - 
repeziciune (repeziv), putreziclune (putrezit), amâriclune (amârit), 
uriciune. (urit). În locii de minţiclune (minţit) zicem miuciune, 
aşa şi slâbiciune, înţelepciune, moleciune, pâsciune. Sunetul ne-= 
plâcutii al acestei terminaţii este cuiisă câ s'a lormat aşa de pu- 
ţine substantive cu kipul acesta, preferîndu-se în sensul acesta. 

„cele formate dela infinilivii cu terminația: re. Având substantivele 
latine natio, oratio, occasio, commissio, constitutio, 
she. şi. lipsind în limba Românâ participele nat, orat,.occas, 
commiss,:constitut, nu le lacem mai mult Române, când 
vom zice: „naţiune, oraţiune, occasiune, commissiune, constitu- 
ţiune,* decât când :vom pune! în.locii de'0 ună şi vom zice: 
»maţiă, oraţiâ, occasiă, commissiâ, constituţiâ,. she. mat cu sâmă 

"că şi în-limba Latină -substantivele abstracte, care nu provin” - 
din verbe:se formăzâ în ia; şi pentru noi 'fiă: câ vom :zict 'na- 
ţiune ssii naţiâ, tot urmeză se luâm vorba de primitivă ,: fiind- câ 
nu avem râdâcina, din care s'o derivâm' cu kipul de sus.::Dela 
nasce participul sunâ nâscut, şi substantivul derivati ar-fi nâs- 
câclune;, .... PN Ia a a II 

6. Terminaţia Griîi adăugându-se la: participul  twecutii ; şi 
schimbându-se. antecedentul a şi uînâ, tormăzâ: , e. 

a) Substantive personale; saii 'substantive . prin -care -arâtâm 
pe persân: care tace câa-ce exprimâ. verbul, precum: aflâturii 
(aflat), alergâtorii alergat) , . biruitor (biruit), „cititorii (citi), 
croitorii (croit), cumpârătorii. (cumpârat), fâcâtorii (lâcutiăi), ghi- - 

_ 9 > 10 

citorii (ghicit), judecătorii „(judecav), jucâtorii (jucat), : lucrâtorii 
(lucrat), mântuitorii (mântuit), privighetoriă: (privighiat), râpitorii 

R
a
r



  

  

. „79 | $:59. 

Crâpit),. spâlâtoră “ (spâlat), “trâdâtorii (trâdat), ţesâtoră (ţesut), 

vânătorii [ranat); ziditorii (zidit), she, . La:verbele cu : participul 

în- s asemenăa substantive se formăză dela.presentii, adâtigându-+ 

se torii: alegătorii (alegit) dregătorii „(dregii), îuvingâtorii Cin- 

vingii), ucigâtorii (ucigu şi -ucizi), scriâtorii :(scriii) ,- vinzătoru 

(vsînzii), she. (În loci de viâtorii dela viii, .zicem viitorii, precum 

şi în locii de ajutâtorii zicem ajutorii). „Unele :le avem formate 

“dela substantive: câlâtorii (cale), neguţâtorii. (negoţii), shc.; alele 

le avem priimite astlel formate din limba. Latinâ :- pâstorăi, actorii, 

directorii, doctorii; profesorii, procuraturii, gubernatoriă, redac- 

torii,. shc., unde acelea, care nu sînt bine Nomânite, nu are to- 

mul asupra lui urii. . IP a a a 

b) -Adiective. qualificative prin care exprimâm ;. că  persâna 

sai lucrul, care se qualifică prin dinsele, . fuce:saii este. cta-ce: 

_arată verbul dela care sînt: formate: schimbâtorii râ (schimbat), 

râbdâtorii â (râbdat), şezâtorii â. (şezut), întimplâtor. â (întim- 

platii), recunnoscâtorii â (recunoscul), trecâtorii: â (trecut), ro- 

ditoriă â (rodiv), muritorii â: (murit), simţitorit'â simtit), rivni= 
e a a ..v ? u ? 

yu . a 

torii â (rivnitii), tiritori â (uirîv), she. Dela presentii: curgătorui â 

-(curgii), sugâtorii â.(sugii), arzâtorii â tarzii), she. Se  înţe- 

lege. de sineş.câ multe din aceste adicctive se pot”: întrebuința 

şi ca substantive, precum şi unele din substantivele de sus se 

pot”. lua. drept adicctive. Nu pricepii pentru. ce.se grâmâdim 

vocale urit sunâtâre- şi se zicem: vriu, oriâ,: mat cu:sâmâ câ 

latinescul orius nici dupâ sensii nici. dupâ -întrebuinţa- 

re”, nu: are a [ace cu'acâstâ terminaţiă Română. Câa ce expri: 

_mâm noi prin oră în limba latină se exprimâ. prin cer, ber, urus, 

bundus, she.: volucer, lugubris, saluber, ludicer, ven» 

turus, moribundus, she, şi chiar terminația orus: nu este 

strâină în limba Latină ca: canorus dela canere.-.  - i: 

.. 1. Terminaţia dre adâtigându-se la participul trecuti cu kt 

„pul cu care se adaiigă ori lormâză substantive. concrete, prin 

:Gare arâtâm instrumentul cu care, şi locul unde. se face căa-ce 

exprimâ verbul, dela. care „sînt derivate, une ori şi câa-ce resul-. 

tâzâ din lucrar6a acâa: depânâtâre (depânat), apârâtâre (apârat); 

spânzurâtăre (spânzurat), vânturătâre (vânturat), scâldâtore (scâl- 

dat), afumâtăre (afumat), scobitâre (scobit), recitcre (recit), în- 

vâlitâre (învâlit), trâgâtâre (ragii), cingâtâre (cingii), râzâtdre 

(rază), stergâtâre (stergi); ascunzâtâre (ascunzi), închisăre (în- 

chis), 'prinsâre (prins), ieşitore (reşit), umblâtăre (umblat); unsâre 

(uns), scrisăre (scris), plânsâre (plâns), ninstre (nins). sârbâtâre 

(sârbat), lucrârre (lucrat), mesurâtre (mesurat), numerâtâre (nu-- 

merat), cumpârâtâre (cumpârat), ruptăre (rupt), strinsâre (strins), 

vânâtăre (vânat), însurâtăre (însurat), ducâtâre (ducii), viâtăre (viii), 

she. Unele sînt formate dm ale vorbe: strimtâri: (strimtii), recâre 

(rece). she; Urmâtărele se pot” privi de prescurtare: subţidre p: 
- subțiâtâre, sudăre p. sudâtăre, câldare p. câlzitre, frigare, p: 
ta : Du
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frigâtore, luminare p. luminâtăre, vinzare p. vânzâtâre, she, Cât 
peniru. substantivele abstracte în or, împrumutate din limba la- 
tinâ, se înţelege, câ nu are amestecă cu cele de sus, şi de acâa 
nu le Românim mai mult, când vom zic6 amore, lavore,:shc..de 
cât. când: vom zice: ămorii, favorit, she. Da 

- 8. Terminaţia inţâ adâtigându-se la râdâcina infinitivului 
formâzâ substantive abstracte: fiinţă (6), uşurinţă (uşura), putinţâ 
-(pută); şedinţă (şedă), 'credinţâ (crede), sciinţă (scie), cunoscinţâ 
(cundsce), voinţă (voi), biruinţă (birui), trebuinţă (trebui), dorinţâ 
(dori), umilinţâ (umili), priinţă (prii), câinţă” (câi), she. Pe acelăa 
pe 'care le priimim formate cu kipul acesta din alte limbi Je pâ- 

- strâm mal bine precum. sînt, şi zicem: siguranţă, speranţă, va- 
canţă, ordonanţă, essenţâ, 'sentenţâ, audienţă, she. fiind-câ tot nu 
putem se le luâm de substantive derivate. . . e 

9..Terminaţia &lâ sai alâ adâugându-se la infinitivul unor 
verbe de a patra conjugare, când atunci din i al infinitivului şi 
din &, a, se face diftongul îa, sati 16, lormăzâ substantive abstracte 
şi. concrete prin care exprimâm cga-ce rezultăză .din sensul ver- 
belor, precum: ameţitlă (ameţi),. amorţiălâ. (amorţi), bânurglâ 
(bânui), Dintulălă (bintui), câptuşielă (câptuşi), clipislă (clipi), cro- 
iglâ (eroi), cerniălâ. (cerni), dikistelă (dikisi), ferislâ (feri); ferbin- 
țislă (ferbinţi), greşislâ (greşi), keluislâ (keltui),. momislâ (momi),. 
muceziălâ (mucezi), nâduşislâ (nâduşi), osteniclâ (osteni), podislâ 
(podi), poleislâ (polei), recislă (reci), rigâislâ (rigâi), strivIălă (strivi), 
zeciuiălă (zeciui), she... .. i n i . . 

„10. Terminaţia mîntu adâugându-se.la presentul verbelor 
formăzâ puţine. substantive abstracte şi concrete, prin care. ex- 
primâm sensul verbului realizati: aşezâmîntii (aşeziă), crezâmintii 
(creză), jurâmintii (jurii), legâmiatii (legi), rugâmintii (rogi), scâ- 
zâmîntii (scazii), îucâlţâminte pl. (încâlţa), îmbrâcâminte pl. (îm- 
brâca), she. Pe: unele le am priimit formate ca: pâmintii,. mor- 
mintii, veştmintii, she. iar peacelăa pe care le întroducem acuma, 

“le luâm mal bine cu terminația. mentii: documentă, monumentii, 
„_elementii, instrumentii, fragmentii, apartament, ornamentii, shc.: 

$ 60. B. Dela substantive şi adicetive se formăzâ alte ' 
substantive şi adiective cu urmâtorele: terminații : 

. 1..arit correspunde cu terminația orii, cu deosebire câ orii 
“este” terminaţiă verbală iar arii nominală, şi adâugându-se la sub- 

stantive primitive formâm. cu ajutorul lui: 
a) Substantive personale prin care numim mai cu sâmâ pe. 

meseriaşi saii pe personele, care se occupâ cu lucrul exprimatii 
prin substantivul primitivi: argintarii (argintii), brutarii (brutii), 
cârbunarii (cârbune),: dogarii (dăgâ), lerariă (feri), grâdinarii (grâ- 
dinâ) lemnarii (lemnii), morarii (mărâ), olarii (Slâ), plugarii (plugii), 
rotarii (rotâ), sâpunarii (sâpunii), scolarii. (scălâ), vâcarii (vacâ), 
wurnarii (dela turna în locii de turnâtorii), she. Unele din -caiisa. 

- euloniei se terminăzâ în eră: vierii (viâ), corâbierii (corabie), 
- 
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pivnicerii (pivniţâ), she. Tot cu kipul de stis avem formate: tâm=: 
plurii, pâcurarii, spiţerii, shc. cu tcte câ râdâcincle în' sensul a- 
“cesta nu le avem; şi astfel şi cele noi: notarii, consiliară, cava- 
lerii, she, | Mii " 

b) Substantive concrete prin care numim lucrul în care saii 
la care se pune saii se află lucrul exprimati prin substantivul 

| primitivi: porumbariă (porumbă), grînarii (grîu), brâţară (braţii), 
„, degetară (degetii), peptarii (peptii), furnicari (furnicâ), bâligarii 

(baligâ), ochelari pl. (ochiu). Sergari dela sterge în locii de 
Stergâtăre, (cântarti dela cât are), she. e 

| c) Fârte puţine adiective qualificative: fugarii (lugâ), cobarii 
(cobâ). Aşa şi murdari, ârbaru, shc. Aaa | 

Note. De şi terminația Română -arii 'correspunde mal de 
multe ori cu arius şi urium din limba Latină, noi tot prefe- 
râm arii în locii de arii, sucotind câ prin grâmâdire de vocale 

„urit sunâtsre nu facem limba Homânâ mai plâcutâ, mat cu 
s&mă câ putem reduce arii forte lesne la arc, fiind-câ persânele 
şi lucrurile exprimate prin asemene substantive are (cum am zice) 

„ lucrul exprimati prin substantivul primitivi. Când ne împrumutâm 
i: cu vorbe noi şi zicem: laboratoriu, erarin, shc,. se nu socotim 

câ am format vorbe Române, ci ne am împrumutat numai cu. 
nisce vorbe formate în alâ limbâ, şi atunci putem se le pâstrâm 
cu terminația ce are în limba, de unde le luâm. ă 

2) Terminaţile latine alis, aris, elis, ilis, bilis s'a perdut cu 
totul în limba romînă. Fiind-că- însâ. avem trebuinţâ a ne îm-= 
prumuta cu multe adiective formate cu aceste terminaţii, şi fiind- 
câ unele puţine ce avem ca: agerii (agilis), subţire (subtilis), stâ 
pr& singurutice, pentru a le put& lua de bazâ, se întrâbâ dacâ 
este mai bine se le dâm terminaţiile îi şi â şi se zicem: naţională, 
naţională, saii 'se le dâm terminația e pentru. amendoâ genuri şi 
se “zicem: naţionale. În limba Românâ nu avem nici o terminaţiâ 
adiectivalâ derivatâ în e, şi chiar din adiectivele primitive avem 
forte puţine cu acăstâ terminaţiâ; prin terminaţiile i, â, determi- 
nâm şi genul, de vreme ce cu e remâne nedeterminatii, şi când 
va 'cere trebuinţâ se adâiigâm articulul, mie 'mi sunâ mai bine 

“să zicii „nobilul sufletii, regalul tronă,“ decât: nobilele sufletii, 
regalele tronii; de acâa preferezii a le da terminaţiile îi, â, mat 
cu sâmâ câ, dupâ cum am vâzut, şi la vorbele primitive: nu's'a 
pâzit regula de a se da în limba Română terminația e tutulor 
substantivelor şi adiectivelor luate din a treia declinaţiâ latină. 
Aşa dar zicem: naţionali â, regali îâ, legali 4, socială â, natu= 
rală â, mâridionali â, spirituali â, industriali â, navală â; fa-: 
miliarii â, populari â, vulgariă ă, literari â, ordinari â, singu- 
larii â, militarii â; crudelă â, fideli â; civilii â, servilăi â, ostilă â; - 
nobilii â; amabili â, probabilii â, credibilă â, she. “Asemenea şi: 
la substantivele: cardinalii, spitală, capitală, capitală, plural, shc. 
Semnalii este imitatii după limba franţezâ. a 

“ui 

N
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*. +9: Werminaţiile anti şi ezii formăză substantive personale 
priri care exprimâm câ acele persâne sint din locul arâratiă prin 

substantivul primitivi sati de ucâ naţionalitate: Naliană (ltualia), 

Moldgvanii (Moldova), Venepanii (Veneţia), Craiovaniă (Craiova), 

Romanii: (Roma); orâşanii (oraşi), cetâţianii (cetate), Bucurescianii 

(Bucuresci), muntăană (nunte);. Franţezii: (Franţa), Polonezii (Po- 

lonia), Viennezii (Vienna), shc. . Aceste substantive se iai şi de 

adieciive qualificative în sensul de sus şi zicem: soldatii italiani, 

limba italiană, she.. Substantivele şi  adiceuvele, pe care not le 
am priimit formate în ână, ini, le luâm de primitive, fiind-câ 

nu puteni forma şi alte isemene: pâgânii, bâtrânii, creştinii , la-. 

tină, divinii, marină, she. - : 

„«*. * 3: Terminaţiile a şii, işii; eţii formăzâ: 
„t a) Substantive personale care arată, câ persânele exprimate 

aprin diusele,- se oceupă cu. căa-ce exprimâ vorba .primiuivâ: a- 

- pundaşii . (arendâ), câmâraşi (câmară) ,. cosaşii  (cosi), fruntaşii 

ipunte), lăturaşii (ature),. luniraşti (luntre), lâcâtuşii (lacâtii), nun- 

i şti: (nuntă), plâiaşti (plaiti), pedestraşii (pedesiru), -pirişii (pirâ), 

"rândaşii (rândii), sutaşii (sutâ), trâmbiţaşii (trâmbiţâ), urmaşă (ur- 

mâ), ucigaşi (ucigii în locii de ucizi); cântâreţii (cântare), câlâ- - 

reţii (câlare), bâlâreţii (bahâ), tirgoveţi (tirgii), she. - , 

“> Substantive reale: mâritişi (mârua), mâcinişii, (mâcina), 

secerişii (secera), „suişii (sui), ascuţişii! (ascuţi), tâişii Uâia), acopâ= 

rişti (acopâri), culcuşii (culea),, alunecuşii. (aluneca), urcuşii (urcâ), 

albuşăi: (albii); nutreţ (nutii), ospeţii (Gspe saii Ospelii), judeţii 

(jude), gâinaţii (gâmnâ), she. - să 
„.€) Substantive collective: pietrişă (piătrâ), tufişii (tufă), pâişiă 

paiâ), desişii (desii), mârâcinişii (mârâcine). shc.- | IE 

( d) Adiective qualificative: pârtaşi â (parte), fruntaşi â (trunte), 

- costişti â (căstâ), furişii â (furii), erucişii ă (eruce), boldişii A (boldii),, 
„an &şi: trtipeşti: â (rupi), țâpeşă â (ţâpâ),: she.; glumeţii glumăţâ” 

(lumi), mâlâieţă -â (mâlaiti), lungureţii: â (lungii), purtăreţu â 

(purta), îndrezneţii â (îndrezn:) , cireții ă- (citi), lâtâreţii â. (ati), 

she "Astfel sint formate şi piezişii â; isieţii:â, şi ale. pa 

« 4, Termiaţia istii lormăză substantive personale imprumu- 

tate: evanghelistii: (evangheliâ), artistii (artă), papistii (papâ) ,  co- 

pistii (copiâ), legistii (lege), criminalistii (eriminalu), dintistii (dinte), 

oculistă (ochiu), she. re 

5 -Terminaţiile actii, giă, âii, formăzâ--puţine substantive 

personale: cârpaciii (cârpâ), stingaciii (stingit); -cafegiii (caf6) , .si- 

migii (simitii), zarzavagiii (zarzavatii),, ciubucciii :(ciubucii);: birâii 

(bir); Ungâii (linge), lungâii (lungii, -shc,- Cu termninaţiile de .sus 

am priimit formate: ghibacii, nutârâii, mâvâti, fâcâii,. curcubâti, 

adj. merâi she. PI N N a A a 
6. Terminaţiile crt, ii, iti 

a) €Liîi cu e accentuatii se pune mai. cu sâmâ la, nume. de - 
arbori şi formăzâ substantive colective, prin care arâtâm locul 

i . DE ! 
, 

“ 
! dl



    

  

B3- 8 60, 

" sâdităi cu asomene arbori: nucetiăi: (nucii), prunctă' (prunit) ;” brâ- 
detii (bradii), alunetiă (alunii), sâlcetii (salcie), she. Une or! şi alo 
substantive collective: muieretii (muiere), brânzetii (brânză), 

b) &Lii cu e scurtii formăză substantive iterative usati „sub- 
stantive care exprimă câ se repetăză mai de inulte ori cEa-ce 
exprimâ vorba priinitivâ:. ţipetii (ţipa), sbicretii. (sbiera),: :sunvtii 
(suna), urletii (urla), tunetii (tuna),. gemetii (geme), plânsetii (plâns 
dela plânge), tresnetii (tresni), plesnetii (plesni), umbletii (umbla); 
shc. Tot cu Kipul acesta s'a format: sufletii (sula), tămete (fâme); 
secete (seci), shc, _ ui 

c) ită sati niti lormăză substantive ;prin care exprimâm 
„ dajdiâ ce se plâtesce pentru. lucrul exprimati prin substăntivul 

. 

primitivi vâcâritii (vacâ), oierită (Gie), ierbâritii (isrbâ), fum 'rită 
(lumi), she. * : | E | . - 

4 

7. Terminaţiile ici, aticii saă.atecii, nică, cu i scurtii 
formăzâ adiective qualificative. prin care exprimâm, câ ăre „cineva - 
saii ceva qiialitatăa, saii cta-ce exprimâ vorba primitivâ:. ger. 
manicăi (germania), galicu (galia) saxonicii (saxonia);: armonicii (ar- 
monie), canonici (canonii),; pocticii (poeti), oraturicii. (oratorii): 

„tomnaticii (tâmnâ), lunaticii (lunâ), molatecii. (mâle) , . prostatecii 
(prostii), dulcăatecii (dulce), indemnateciă (îndemnii); - paciniciă 
(pace), darniciă (darii), puternicii (putere), silnică (silâ),. spornicii 
(porii), obraznicii (obrazii), vremelnicii (vreme), -uşarnicii (uşâi, 
statornicii (sta), she. Ca substantive formate. cu kipul acesta se 

„pot“ lua: camâtarnicii (camâtă), Dirnici (biri),. pustnic. (pustâ), 
„she. Substantivele şi adiectivele în icti cu i.lungii sîut imprumu- 
tate: amică, antici, she. , 

5. Terminaţia escii formezâ multe . adiective qualificative: 
prin care exprimâm raportul de possessiâ „sati de'tragere de un-. 
deva, precum şi felul; impârâtescii (iinpârati), domnescii (domnii), 
pârintescii (pârinte), grecescii (grecii), lemciescii ([emriâ), judecâ- 

„torescii (judecâtorii), cerescii (ceri), shc.. 
» 

9.. Terminaţiile ivi, iă, âvi, lormezâ adieetive qualifica=' 
tive prin care exprimâm câ este cineva saă ceva de felul saii de 

= . - . 3 a: . vu - ap. colârea exprimate prin: vorba primitivâ: beţivii. (bătăi), uscâţivit 
(uscati), timpurii (timpii), aiiriă (ari), vişinii (vişinâ), erozavii 
(grâzâ), scârnâvii (scârn :), she Tot. cu ki :ul acesta sînt formele: o ) 3 

captivi, cursiv, masivi, sankiă, gângavii trândavii, pleşuvii, she, 

y 

10. Terminaţia 6si formăză multe: adiectise qualilicative - 
prin care exprimâm câ. s&mână ceva cu. câuzce exprimâ vorba 
primitivâ-sati că este de, acă qualitate: leninosii (lemnă),. lâp'osii 
(lapte), cârnosii (carne), lricosii. (lricâ), mâniosii” (mânie). voiosii: 
(voiâ); umbrosii (umbrâ), trențărusii (trânţâ), omânosă (omii), apâ- 
tosiă, (apă), she. .Dela substantivele în inţâ asemene ,adiective se 
formăză în: ciosii: credinciosii (credinţă), putinciosii (putinţă), tre- 
buiaciosii (trebuinţâ; iar când closii se pune la alte. vorbe cxpri- 
mâ mal mult.o qualitate viţiăsâ: lâptăciosti (lapte), bolnâviciosii 
(bolnavii), uriclosiă (uritiă), acriciosii (acru), she. i
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11. Terminaţia ie cu i lungă (e se păte reduce la „e, este)” 

formezâ: ' : - 

a) adâugându-se ie la substantive personale exprimâ occu- 

paţia acestor persâne, lucrurile fâcute de dinsele şi locul unde 

se fac” saii se vînd”: judecâtori€ (judecâtorii), croitorie (eroitorii), 

spâlâtorie (spâlâtorii), dregâtorie (dregâtorii) ; argintârie (argin- 

tarii), ferârie (ferarii), olârie (olari), plugârie (plugari); lemnâ- 

rie Clemnari), bâcânie (bâcani), spiţerie (spiţerii), areudâşie (a- 

rendaşii), simigerie (simigiii), zugrâvie (zugravi), doctorie (doc- 

tori), she. Asemene şi multe împrumutate din limba Grectscâ: 

astronomie (astronomii), filosofie (filosofii), she. - , 

:.“b) adâugându-se ie la adiective şi la unele substantive far. 

mâm substantive abstracte: .mârie (mare), târic .(tare), veselie 
(veseli), lacomie (lacomi), datorie (datorii), beţie (bâtii), bogâţie 
(bogatii), avuţie (avutii); freţie (rate), omânie (omii), copilerie 

(copilii), jucârie (joci), boerie (boerii), maestrie (maestru), robie 

(robii), câmpie (câmpii). Substantivele bârbie (barbâ), ierbârie, 

(locul unde se aflâ iarba de puşcâ) şi vre o citeva alte stâ pră. 

Singuratice pentru a se put& reduce la vre o regulă. NE E 

: 19. Terminaţia iâ cu i scurti, Cu acâstă terminaţiâ avem | 

substantive abstracte împrumutate din limba latină, care “în acă 

limbă se terminăzâ în ia sati io (vezi iune), precum: istriâ, la- 

miliâ, (uriă, gloriâ, graţiâ, materiâ, memoriâ; naţiâ, commisia, 

condiţiâ, ambiţiâ, religiâ, she. Dupâ analogie am pul& scrie cu 

iâ şi substantivele formate cu terminația aniâ şi eniâ: daniâ, per- 

zaniă, afurisianiâ, curâţeniâ, slobozeniâ, rudeniă, vecerniă, she. 

Astlel am pută urma şi cu cele primitive cu i scurtii fârâ a câita 

de sint formate din substantive de ântâia, dea doa sali dea treia 

declinaţiâ Latinâ: ariâ, albiâ, funiâ, corabiâ, she. În rândul sub- 

stantivelor în îâ intrâ şi nuwmirile de ţâri în ia: Asia, Germania, 

Polonia, Ungaria, she. cu tâte câ pe unele despre care Românii 

a vorbit mal multii, le formâm cu Kipul de sus în ie cu i lungă 

şi zicem: Nemţie (nămţii), Turcie (turcii), Rusie (rusii), Ungurie 
(ungurii), Românie (românii), Sârbie (sârbi), she. Astlel se zice 

şi: istorie. În locii del Modavia .se zice şi Moldova. E 
- 43, Terminaţia ime formăzâ: 

a) Substantive colective: boerime . (boerii), junime (june), 

neguţâtorime (neguţâtoră), pâgânime (pâgâni), ţigânime (țiganii), 

iepurime (iepure), pâserime (pasere), she. a 
D) Substantive abstracte prin care exprimâm o întindere în 

spaţiu şi în timpi: mârime (mare), lâţime (latii), lârguue (largi), 

înâlţime (înalt), desime (desă), întregime (întregi), vekime 

„ vekiii), grâsime (grasi), she, _ | 

- 44. Terminaţiile eţe, âţâ saii aţâ formăză substantive ab- 

stracte dela adiective: frumuseţe (frumosi), tinereţe (tinerii), ju- 
neţe (junii), bâuwrâneţe (bâtrâni), blândeţe (blândii); dalecţă (dulce), 
verdâţâ (verde), albăţă (albii), roşăţâ (roşiu), visţă Gili), she.: 

da a
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15. Terminaţia tate formăză din adiective substantive ab- 
stracte, ca şi eţe: bunâtate (bunii), vecinitate (vecinii), ieftinâtate 
tieftiuii), strâinâtate (strâinti), rarâtate (rari), greiiâtate (grei), râtâ- 
tate (râă), noiiâtate (noii), pustiâtate ' (pustii), dreptate (drepti), 
sânâtate (sânâ-tosii), she. Intrebuinţâm şi multe formate în limba 

- latinâ sai franţezâ: mortalitate, egalitate, libertate, sociâtate, piâ= 
tate, curiusitate, autoritate, shc. e 

: 16. Ca terminaţii derivative se pot” lua şi işte, şugii, liciă 
precum: porumbiste (porumbii), nisipişte (nisip), prieteşugi (pric-. - 
tenii), meşteşugii (meşterii), şiretlicii (şireti), she... 

Despre substarliivele şi. adiectivele deminulive. 
A . - 

$ 61. În terminaţii deminutive limba Română este : 
forte bogatâ. Cele mai insemnate sînt elă,„qşă, oră, uţă. 
Deminutivele pâstrizâ în generală genul vosudlor primitive, 

„. Vom. arâta din tote vre o câte-va exemple: ; 
—— * - ; . 

a   II E elii: . r | Da 
a) elii, pl. 6: viţelă, 6 (vitâ), purcelă, '& (porcii)uAdj. mi- 

sei, » Poreei 8 Oopoeztăi mie 
b) elii pl. icâ: nepoţelă, icâ (nepotii) cufinâţeliă icâ (cum- 

natii). Adj. tinerelă, câ (tineri), frumuşelii, icâ (frumosi), curâ= 
ii el, icâ (curatii), subţirelăi, icâ (subţire), she... . E - i 

. c) numai în elii: bârâţelă (bâiatti), covrizeli (covrigii), clo- 
câneli (clocană), porumbielii (porumb), she. Cu şelii şi celi: 

„= câluşelii (cală), firiceli (firă), Adj bunicelii, icâ (bunii). | 
| „+ d) numal în € şi câ: vergă (vargâ), vâleă (vale), dingură 
| (ingurâ), | . N 
A e) în icâ: masc, tâticâ (latâ), freţică ((rate); fem.: mâtuşicâ 

(mâtuşâ), bucâţicâ (bucatâ), luminârică (luminare), mâturică (mâ= 
„ turâ); în cicâ: floricicâ (flâre), cârticică (carte), pietricicâ (piatrâ), 
"ulcicâ (6lâ); în ulcâ: peseruică (pasere),' câmâruicâ (câmarâ); în 
işcâ: morişcâ (mărâ),. podişcă (podă), muieruşcâ (muiere); şi pu- 
ţine in ilâ, ce, uiâ: rotilă (râtâ), pâdurice (pâdure),  grâmâzuiâ 
(grâmadâ), A ! ” - : 

2. aşi şi uşii: copiluşti (copilii), ângeraşii (ângerii), cuţi- 
taşii (cuţitii), gâlbinaşi (galbinii);: ineluşti (ineli), picloruşă (pi- 
ciori), viţeluşă (viţeli), gâinuşâ (gâinâ); adj. drăgâluşăi â (dragii). 

| „ori, orâ; şorii, şârâ; ciori, cl6râ: frâţioră (frate), 
- Soriorâ (sorâ), inimidrâ (inimâ), vrâbidrâ (vrabiâ); acşorii (arii), 

.. caişorii (cui), ochişori (ochiii), dinţişorii (dinte), domnişorii 
(domnii), domnişâră-(dâmnâ), aţişără (aţâ),- nncşără (nucâ), apşărâ 
| (apâ), funidră (funiâ);: oscioriă (osii), câscidră (casâ), mâsclorâ (masâ), 

uşciorâ (uşă), she. Adi. micşorii â (micii), acrişorii â (acru), mâri- 
şorii â (mare), gâlbuiorii â (gâlbuiii), she. Da 

4. uţă, uţă, iţâ,iliţă, leţă; deluţă (del), pâchâruţiă (pâchariă), : 
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bisericuţă (bisericâ), câruță (cari), mânicuţâ -(mânicâ), pisicuţă (pi- 
“sicâ), sticluţâ (sticlâ), Mariuţă (Maria); domniţâ (dămnă), câpnţâ 
(caprâ), codiţâ (câdâ), costiţă câstâ), guriţă (gurâ), portiţă (porntâ), 

"rotiţă (râtâ), bubuliţă (bubâ), musculiţă (muscâ), punguliţă (pungă), 
gloduleţii (glodă), sâculeţii (sacii), steguleţii (st&gii), she. adj. mi- 
cuţii â (mică), lunguleţă â (lungi), she. .. . . | 

5. Terminaţiile oii, căani, andrii mârescii. sensul vor= 
belor la care se pune, - şi se numesc”, terminaţii augmentative: 
bâiâţoiii (bâiati), buboiii (bubâ), furcoiii (furcâ), omoiii (omii), . 
pictroiii' (piatrâ); cârucăanii (cari), crâpcă&anii (crapi), copilandru 
(cupilă), she.” * * i - 

+ 

a . 4 

Despre vorbele compuse. 

 $-62.: Vorbe compuse avem putine, şi atunci compu- 
nerăa se mijlotesce mai de multe ori prin de şi a: bine- 
cuvinta, bate-jocii şi batjocure, aduce-a-minte, mârimimie 
(mare inimâ), buna-voinţâ, fârâ-de-lege, facere-de-bine, she. 
Avem şi unele vorbe compuse la care s'a perdut înțelesul, * 
câ sii tăiipuse: Dumnezeii (dominus deus), primâvară, 
(primo vere), septâmânâ (septimana), mijlocii medius locus); 
slic. .de acta şi vorbele din care sint compuse une ori are 
altâ formâ şi altii sensi: domnii, zei, şapte, mâine, meziii, 
iar primâ se gâsesce numai în acă singură vorbâ. . î. 

:> : 8:63. La vorbele compuse cu 'preposiţii,. trebuie se 
deosebim. preposiţiile acelta, care modificâ : sensul vorbe- 
lor ca: „in, des, de, re, stre, pre, pro, subtii. de altele cu 
eare sint, compuse. numai nisce vorbe singuratice. Multe 
vorbe. se. compun” şi cu particula negativâ ne... : i 

- i i i +. ; Ia aa 

„„„.. 4. în Cin) şi:des (de ex). Preposiţia în aratâ câ: în adeverii 
se face câa-ce însemnăzâ vorba primitivâ, iar des însemnâzâ 
contrariul: înnoda-desnoda, înredâcina-desrâdâcina, îmbâta-des- 
bâta, îmbrâca-desbrâca, -încinge-descinge, învâţa- desvâţa, înființa- 
desfiinţa, încrede, înghiţi, încânta, deslega, desuni, desarma, she. 
Une ori vorba radicalâ nu o avem: începe, înceta, întelni, în- 
china, În locii de îmfla, împle zicem umila, umplă. . La vorbele 
pe care le priimim acuma lâsâm. în, im: intorma, importa. Nu 
trebue. se amestecâm. des cu Latinescul dis, di în..unele vorbe 

„de. curând priimite: disputa, discuta. Prescuriatii avem -pe. di în: 
drege (dirigere), drepiii (directus); iar vorba desbate este o 
imitaţiă din limbu Franeză, cn 

_*, 2, de însemnăzâs jos sai întâresce sensul vorbei primitive: 
depune, deduce, descrie, delâima, deochia;, denumi,. detuna, .de- 
gera,. deosebi, depârta.: Multe, le am priimit:şi le priimim :-asttel 

7 

 



8: $ 63. 
formate: derima, (dirimere), deda (dedere), declams, declina, de- 
dica, sho, - e a 

3, re însemnăzâ:'de multe orl sat înderât:! resuna, resuci, 
: resâri, reîncâlzi, repriimi,. rezplâti, reface; reduce, repâşi, racere, 
repune, Unele le am priimit formate; respundo (respondete), re- 

«mână (remanere), she. E | a 
4, stre (extra) însemnâzâ: prin, dela o parte la, căa-l-altâ; - 

| strevedă, strepunge, stremuta, streluci, strecura (colare), she. În 
| . limba-Latinâ sensul acesta îl are trans, de unde avem: trimite. - (transmittere), trece (irajicere), şi mal de curând: traduce, tran-” 

sporta, translorma, Stre mul are sensul de peste, mal mult de 
 câl: stremoşii, strenepotii. | " o 
"5 pre (din prae şi per). Când este din prac însemnă- 
zâ înaințe în timpi: prezice, prevede, prescrie, prejudeca, pre- 
numera, precâdă, presimţi; iar când este din per însemnEză în 
ahâ parte, altfel: preface, presâdi, prescrie, presâra, preumbla. 
Din vorbele cu per avem: peri (perire), pricepe (percipere), prl- veghia (pervigilare), petrunde (perirudere). : Vorba pretinde 

„este o imitaţiă după Frauţezul pretendre. 
i 6. pro însemnăză inainte în locii: propâşi, propune, pro= „i chema, produce, prociti. De .aci se ţine. şi: purcede: (procedere). 

1. Subt, sub; su, însemnăză subr: subtiuserhna, subtiscâli, „.. subiînţeleze, suhjuga, subscric, supune. La vorbele dela. care.nu |; avem vorba primitivă! su provine când din. vorba „subr, când | * din vorba sus: sui (sus; sursum ire), suferi (sullerre), sufla (sut: flare), sughiţa (subglulire),: sumete (summnittere). Vorba susţine este noiâ. ;; n Dn 
„*8.. Latinescul-a d s'a pestrat numar: în 'puţine: vorbe astfel luate din limba Latinâ: adâtiga (adaugere), adâpa (adaquare), a- dumbri. (adumbrare), adeveriă Cad vernm), adesta (ad stare). | 19. a provine niat de multe ori din ad, une ori din ab, şi alte ori este de origină diversă, şi de acâa nu se pot” indoi consunândele: şedă şi. aşeza, duce şi aduce, bate şi abate, pune şi apune, dormi şi adormi, prinde şi aprinde, lină şi alina, mortii şi „morţi, mutii şi amuţi, she. Vorba primitivâ singurâ nu se: in= „trebuinţăză la: ajuta (adjuvare), asterne (adsternere), ajunge (ad- jungere),. ascunde (abscondere), astepta sati ascepta. (exspectare), alege (eligere), she. Pe cele de curând întroduse le lâsâm precum - sint: absolva, abdica,. adopta, administra, accommoda, afirma, ? - approba. i i | | i „40. s la începutul vorbelor provine de mule ori din ex erzând însâ sensul de prepusiţiâ: spune (exponere), scâda (ex ! cadere), sbiera. (ex barrirs), sbura'(exvolare), stărce (ex torquere), "sterge Cextergere, abstergere), spaimă  (expavimen), stinge (extin- guere),. strâinii (extraneus), strivi (ex tero), sminti (ex mens), shc. La unele „vorbe s este numaj literă prefixâ: scârţă (cortex), scurtii (Curtus), sturzii (turdus). Pe cele de curând întroduse le .lâsâm 

. 

. 
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precum sînt în limba de unde le luâm şi zicem: examenii, ex- 
porta, expatria, excusa, excella, emigra, evita, educaţiă, shc. 
„414. cum (con) s'a pestrat numai în: cumpâra (comparare), 

ia cele-l-alte s'a prescurtat în cu saă c, precum: culege (col- 
ligere), cuveni (convenire), culca (collocare), câse (consuere), 
cumnatii (cognatus), cunâsce (cognoscere), coperi (coaperire). La 
cele de curând formate punem con: convorbi, conlâcrima,: con- . 
cresce, compune, compâtimi, consiimţi, correspunde, shc. 

12, Singuratice stă vorbele: uccide (occidere), omori (muri), 

înţelege (intelligere); iar când zicem: „obliga, oppune, întrevorbi, 
iniroduee, aceste vorbe sînt imitate dupâ vorbe compuse în alte 
imbi, A 3 

13..Negătivul ne însemnăză qualitâţi contrarie din cele a- 

râtate prin vorba primitivâ: neauzitii, necoptii, nenorocitii, nesi- 
gurii, ncadeveratiăi, she. În limba Lativâ şi în cele-l-alte limbi 

lomane acâstâ.vorbâ negativâ sunâ in, de unde vine, câ la multe 

vorbe de curând împrumutate ca: incapabili, inconsequentii, in- 
fideli, -immediatii, she, vorba-in are sensul de ne. 

 Sintaxâ. 

-- Despre subiectă. 

$ 64. Sintaxa ne -îmvaţâ cum se, unim deosebitele fe- 

luni de vorbe pentru a exprima. cugetârile nostre. O cu- - 
getare exprimată prin vorbe se numesce proposiţia. Vor- 
bele cele mai principale dintro proposiţiă sint. subiectul 

_saii vorba, prin care numim pre persona sai lucrul, de- 
spre care zicem ceva, şi predicatul, prin care aretâm câa-ce 

- zicem despre subiectii.” Subiectul stă în cazul Nominativii 
la întrebarea cine? ce? şi de şi se exprimezâ mai de multe 
oră prin substantive şi pronume personale tot se întâmplâ 
se gâsim întrebuințăte în sensii de subiecti şi alte pârţi 
de cuvintii. Tote vorbele puse de subiecti al proposiţiei, 
se ia atunci drept substantive. În sensul acesta, putem lua: 

2) Multe adiective qualificative. Când vom av& pro- 
posițiile: „Surdul nu aude.  Sâracul este nenorociti. În- 
“teleptul nu se turburâ. Cel drept de multe ori pâtimesce. 
Bâtrânii lesne se superâ. Albul bate la ochi... Cele amare 
sînt sânâtose.“ atunci am pus de subiectii şi am -luat în 
sens de Substantive adiectivele qualificative: surdul (sub- 
înțelegându-se_oraul surdii), seracul (omul sâracii), înțelep- 
tul (omul înţeleptii), cel drepti (omul cel drepti, bâtrânii 
(Omenii bâtrint), albul (lucrul albi), cele amare. (lucrurile 
cele amare). - Di ia i 
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b) Multe adiective determinative, (quantitative: şi pro: 
nominale) când din cele zise mai 'mainte :se subtinţelege 
despre ce personă sai lucru vorbim. Astfel când am fi 

| vorbit de un scolarii saii de o casâ, am pută forma pro- 
|. posiţii in care nisce adiective ' determinative se stă drept 

subiectii in sensi de substantive, precum când am zice 
despre scolarul: „acesta este silitorii, acela, serie, altul s'a 
pus în locul lui, mulți nu caiitâ de îmvâţâturâ, ai mei sint 
ascultâtori, cel d'ântâiii 'a luat premiu ; şi: despre casâ: a- 
câsta s'a derimat, acâa, sa ars, a md este frumosâ, multe 

„nu sint bine zidite, she. E DR 
_€) Infinitivul precedatii de asticulul a, precum: A în- 

âla pre fâcâtorul. sâi de bine este cel mai mare pecatii. 
_A lâuda faptele cele bune şi a defâima, cele rele este ân- 

tâia datorie a, unui scriâtorii de istoriâ.. În sensul acesta, 
întrebuinţâm, îns mal rar, şi infinitivul trecuti şi viitorii 
şi zicem: a avă înşâlat, a voi înşâla, precum şi infinitivul 
pasivă: a se înşâla, a fi inşâlată,. she. NI 

„__ 4) Alte deosebite pârţi ale cuvintului. Astfel când am 
zice: „Abia sunâ urit. Dacă. nu auză. bucuros. La aratâ 

" locul. O este exclamaţiâ, atunci nu am luat adverbul abia, 
coniuncţia, dacâ, preposiţia, la şi -interiecţia o! în sensul în 
care am arâtat câ se ia aceste pârţi de cuvintii, ci le am 
pus ca pe nisce substantive drept subiectii, putând se subt- 
înţelegem pe lângâ dinsele. corbu şi se zicem: vorba abia, 
vorba dacă, vorba la, vorba o, she. 

"Notă, Când am zice: „Se vede câ-ar greşit, Este sciutii câ - 
dreptul” pâtimesce. Se cuvine se (ca se) te: duci,: Este de trebu= 
înţă se (ca sc) plecii. Cel-ce caitâ gâsesce,“ şi am întrâba: : „ce 
se vede? ce este sciutii? ce se -cuvine?:ce este. de trebuinţâ? 
cine gâsesce?* am respunde: „câ al greşit, câ dreptul pâtimesce, 
se te duci, se plecii, cel-ce caătă“ şi prin urmare .şi proposiţit 

* întregi, dupâ cum vom :vedă: în urmă, pot” sta drept subiectii. 

„1 $ 65. De multe ori subiectul dintro proposiţiă : pote 
se şi lipsâseâ: ce 
 - a) Când din cele zise de mai "nainte scim despre -ce 
persone. sai: despre ce lucruri vorbim. Astfel dacâ; spre 
exemplu, am vorbit de Annibal, am pută forma urmâ- | 
torele proposiţii:. „Dupâ bâtâlia dela Canne trecu în 
Samniu, porunci lui Mago se suppuiă oraşele învecinate 
și, dupâ ce în zâdar cercase se coprinză -Neapol, se în: 

IN i 1



goi 
SE Di e aviar e Pai pa, act ; e Ma i "i PI i | 

forse la Capua, şi lesne inţelegem câ subiectul: acestor 
proposiţii este Annibal. . - : 
* 'b) Când din terminaţiile “verbelor se subtințelege vre 
iul din pronumele. personale "ei, lu, el sai &a, noi; voi, 
“ci sali ele precum: vorbescă  (eii), scrii (tu), umblă - (el); 
auzim (noi), credeţi (voi), laudă (ci). În limba Română -a- 
ceste' pronume se pun” numai atunci, când cade tonul vor- 
birei asupra lor şi când stâ în opposiţiă unele cu altele: 
„Tu îl dat pricină 'de ncunire. Eu vorbescii, iar el tace.“ 
De şi pentra a, treiă personâ dela plural se 'subtînțelege 
ei sai ele, de multe ori insâ, se subtinlelege şi vorba 0- 
îheniă, precum când am zice: „Vorbesc” câ. se vor face 
mari schimbâzi. Zic” câ peste puţinii va începe iesboiul. 
Tâ laudă câ esci silitoră, she... e 
"- e) La verbele: curat impersonale, precum: 'ploâ, nin: 

"ge, viscolesce, she. Une! ori in sensii, diversii- pot: ava su- 
re am. zice: Acest om tună şi fulgerâ, 

Du - pi 

e 

bieetă, precum 'când 
când se mână, : 
4) La verbele luate în sensi' de verbe! impersonale, 

când su are: ie 'o proposiţiâ deosebită drept subiectii. 
Putem: subiinţelege! drept 'subiectii “vorbele acest lucru, a- 
cesta. Astfel când: s'a vorbit despre .cevă, şi 'zicem: „se ve: . 

„de; se crede, trebuie, se cuvine, se pote, ine dore, imi pase, she. 

pi Despre” atribut | 
. A RI Ii N Da ga 

„..„: 8 66. TPote. vorbele care .se,pun” „pe lângă -vre un sub- 
stantivii pentru, al qualifica saii . pentru: al determina: mai 
de aprope, :se numesc” attribute. .. Attributul împreunâ cu 
Substantivul sâti exprimâ. o singurâ 'ideiâ: Astfel când zi- 
cem.: „apâ 'ingheţată, cali tineri, she. :exprimâm ideile: 

“Jhiață, mânză, she. Drept ăttributii pot” sta urmâtorele fe- 
luă 'de :vorbe': 1)“adicetive 'qualificătive,' 2) ădiective: de: 
terminative,. 3) substantive: in' apposiţiâ,: 4) cazul genitivi, 
5) substantive precedate de preposiţia de, şi de vre o câ- 
teva, alte:,preposiţii,” 6) infinitivul asemene cu preposiţia de, 
7) adverbe şi adverbiale luate drept .adiechive.:: .. ., 

“accord cu substanțivul sâi, fiâ de,ver ce cazi, la genă şi 
la numeri. $.. e. „Învâţâtorul bună dă pildâ. bunâ scolari- 

lor buni, , Muma, înţeleptă, dâ,, povâţuiri. folositoare. fetelor 
ascultâtăre, Florile frumose nu are totd'aună mirosii plâcutii.“ 

ad. 

-.. $ 67, Adiectivul qualificativii, pusti drept atributii, se 

ae 
e 
D
o
n
n
a
 

BE
 

m 
n 

mr
 

aa
n 

o
 

a
e
 

d E
 

ap
a 

E
a
 

pe
 

ana 
na

re
 

e 
TO
R 

E 
e 

e
 
T
e
p
 

a 
m
a
a
o
i
t
a
 

ma
te
si
 

 



  
    

_» Când, substantivul este mal de aprâpe, determinată: :prin are 
ticulul nominală, atunci putem, determina. şi adiectivul prin. arti 
culul adrectivală, fârâ a se. schimha mult. “sensul celor zise: „În. 
vâţâtorul cel .bunii dă pildă . bunâ scolarilor celor, buni.: Muma că 
înţelept dâ pOvâţuiri ; [olosităre fetelor „celor ascultâtere, ; Florile 
cele Irumăse. nu are totd'aună mirosii. plăcută. Adhectivul quali=- 
ficaticii se. pâte pune 'şi înaint6a, „substantivului, c când voim! ca. to= 
nul vorbirei sâ' cazâ mal mult „așupra, luf. „Atunci cerând trebuinţa 
se punem articulul îl adâtigâm la dinsul, şi zicem: „bunul îmvâz 
ţătorii, bună pildă, bunilor “scolari, inţelepta mumâ, folosităre po- 
vâţuiri, ascultâtdrelor fete, frumâsele fluri, plâcută,. mirosii.i* 'Tot 

„cu kipul acesta! punem doâ sati mat 'multe adiective qualificati-zc 
Bâiatii mică, sâracii şi muti. Fată înalâ şi trumosâ.: Pârii în- 

gustii şi scurtii. Masâ .lungâ şi 'latâ.“ Când subsiantizul: s'a ctpri- 
mat odată, altii: atributii precedatii: de cel, că, s" pâte .raporta 
„la:dinsul, fârâ a- se. repeta substantivul: „Calul cel negru -se ia 
„după cel albii (n loci de: dupâ.calui cel albii) Pe lângă. pro= 
mumele personale adiectivul priimesce „pe! unul din articule ŞI zi- 
'cem;. „eii nenorocitul sii cel nenorociti, vor. enorociţii, sati cet 

_“nenorociţi, she, SI cu tâte câ am pute zice şi: „ed 'omul'cel ne- 
: “norocitiit“ sui câ am pui lua' niriorocitul! în „sens de substani- 

tivii şi se zicein: „nenorocitul de. mine. i n 

8 68. Adiectivele” determinative sati pronumele giod- 
tivăre puse. “drept attribuții, se accordâ la genu, şi la nu- 
merii, iar. cazul se exprimâ prin dinșele. Adicctivele de- 
terminative „care, ver-care, fâ. care, cutare; ce, ceva, ver: 
ce, fiâ-ce, un, 0, unii, unele, - doi, . doâ,: zece, nise, câtă, 
alti, multă, puţini, she se pun” totd'aunâ inaintăa sub- 
stantivelor „pe lingâ care stă drept attributi, şi nici “sub- 
stantivele nică adiectivele i nu priimesc” atunci articulul: Ş. e. 

„Care bâiatii silitoră nu se bucură, când vede câ în fiâ-care 
ană, ba, in fiâ-care lunâ face nisce progressuri insemnate Ja 
învâţâturâ. Ver-cârui omii inţeleptă îi. place se aibâ:0 re- 

„putaţi nepâtatâ. Cutare. scolarii nu se „port. bine. ; Ce ca- 
nape- frumosă, ce scaune commode,, şi, ce, oglinzi mari am 
vâzut ieri. Ceva vină vechii nu pote - ! aduce. multă vâtâ- 
mare. Ver-ce copilă scie. câ fiâ-ce pomi nu face pome. 
„Unii cai sint. scumpi. [Inele fete frumose are nisce, cusu- 
uri forte mari. Doi ani, doâ luni şi zece. zile a” trecut, de 
când nu te am vâzut. Câtâ vreme nu pierdem in- zadar. 
“Puţini :Omeni „scie se se porțe,. cum tiebuie. Multor, floră 
nu: le „place multă umeziclâ,i Multi şi puţinii. se pot: une 
și în urma, substaativelor: Avem judecâtgi puţini şi de 
câ inulte., j Îi 
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“Adiectivul determinativii 'totă 'cere ca substantivul după 
“ dînsul sâ aibâ articulul: totii omul, 'toţi Gmenil buni, toate lemeile 
cele bune, tutulor Gmenilor celur buni, she, 

“Adicctivele determinative acest, acel, âst, âl, puse înain- 
t&a substantivului, se întrebuinţăză ca şi cele de sus: „acesti 
bâiatii, acă fată, acestul bâiatii, “acele! fete, acel bâieţi, acele lete, - . 
she.“ Când însâ le punem în urma substantivelor atunci atit ele - 
cât şi substantivul priimesc”. articulul: „bâiatul acesta, lata acea, 
bâiatului acestuia, tetei aceleia, bâiăţii aceia, letele acela, shc.t 

“$ 69. Apposiţiă sc numesce un substantivăi pusii pe 
lângă altul drept attributi astfel, ca prin amendoâ se nu- 
mim o singurâ personâ. sai: un Singur lucru, cu deosebi- 

"re, câ prin cel. pusii ca apposiţiă, determinâm pre celalaltă” 
mai de aprope. $. e.: : Fratele - meii, professorul;. Stanii, 
croitorul ; sora m6, preotâsa ; Maria, spâlâtoresa; leul, re- 
gele animalelor. «Genul şi nimerul pot” fi:şi deosebite: 
Mireta, | spaima 'Turcilor; Bucurescii ,, capitala, României; 
Bucuiescii, oraș mare,. tin. oraşii, mare, oraşul cel mai 
mare ; frigurii, bola cs mai periculosâ, Dragostăa ta, izvo- 
rul. nenorocirilor mele, izvorii al nenorocirilor mele, un” 
izvorii “al nenorocirilor mele, she. Apposiţia se lâgâ şi prin 
ca, şi zicem : Nepotul mei, ca moștenitorul averii mele; 
bogatul, ca bogatii nu este âncâ fericiti. | Se pune şi la 
“pronume. per sonale : căi, cetâţenă; A Noi, Domni, she. Putem 
transforma apposiţia şi într'o deosebitâ proposiţiâ : fratele 
mâii, care este profesorii; figurii, care 'sint bola; ei, care 
sint cetâțeni'; bogatul, care este numai bogatii ; she. 

-$ 110. Genitivul. se pune drept attiibutiă : 
a) Pentru a exprima pre possessorul sati pre persona 

şi “Tuerul,” care arc 'saii, care face cta-ce exprimâm prin sub- 
Staritivul pe lângâ 'care stâ genitivul drept; attributii,, s. 'e, 
alatul “prințului, grâdina fratelui, lumina: unei. haYnele 
Iariei,- caldârimul Parisului, armiile Franţei, moşia lui: A- 

lexandru ;' sborul pâsărilor, umbră, „arborului 'serierile; “lui 
Cicero, she. ”! Si 

b) Pentru a exprima un: raportti” de iudeniă: sati î'de 
posiţiă. soţială, s. e. fratele doctorului, amicul cașei, prințul 
ţării Românesc, impârâţia Austriei, she.'. 

c) Pentru a exprima, numele lunilor. Şi a orâşelor, s e. 
luna, lui Ianuarie, începutul: lut August, mijlocil lui Sep- 
temvrie; oraşul: *Bucurescilor, Parisului, "Wieninei.- she, Nu- 
mele oraşelor se pune şi ca apposiţiâ: oraşul Craiova. 
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93 , S'71. 

n a Genitivul se pune ca attributii pe'Jângâ substanti- 
„vele abstracte, formate din verbe, pentru a arâta obiectul, 
„care pe lângâ verbe, se exprimâ imar' de' multe ori prin 
cazul accusativii : crescerta copiilor, ' adâparta' cailor, de- 

. “scrierăa 'ţârit Româmnesci, câutarăa bolnavului, latida;: lui 
'- Dumnezeă, she. i . tt a 

i Note, 1) Ca atributii păte sta şi -genitivul: adiectivelor de- 
"1erminative luate în sens de 'substantive: casa acestuia, grâdina | 
acelora, hatnele unora şi altora, she.; numai când .urmâzâ se stă 

- drept atributii un genitiv al pronumelor; personale, punem pro- 
„numele possessive şi le accordâm la genii şi la numerii: Iratele 
meii, casa ta; grâdina nâstrâ, calul vostru, silinţa sa, shc.: . : 

2) Când substantivul pe lângă care stă vre un genitivii at 
tributivă,. este determinati prin alte "vorbe, atunci articulul acestui 

„ substantivii se repetăză înaintăa ''genitivului şi' zicem: 'acest pa- 
„lată al prinţului, ferestrile cele' mari ale casel;: uniforma: de para- 
„“dâ'a ofițerului; grâdina moştânăscâ a acestora, :calul cel negru 
„-al vostru, she: e tt i, 
„ti 18). Am, arâtat în $ 48;cum se, înţelegem , genitivul la adver- 

” bialele: înaint&a palatului, în sensul apel, shc. Se 

r 

At. 

«iza. 4) Une orl 'se îrtimplâ ca un, genitivii ;sâ stă drept atributii 
"pe lângâ altă genitivă, precum;. Hotarul, prinţipatulur României. 

"$ 71. Substântive' precedate dei prepositia: de :se pun” 
“drept attribută pe lângă alte substantive; "când 'ni' avem 

„ adiective pentru a exprima Vre:care qualitâţi 'saă' când prin 
"adiective şi cazul! genitivă nu putem: exprima: îtrtin kipă * 

desluşitii 'eca-ce voim se exprimâm. Sensul substantiveloi» 
întrebuințate astfel, se pote determina, ' mai: de! aprope. tot 
Vaunâ prin articulul adiectivali' cel, "6, 'şi' le punem: -- 
„+ a). Pentru a exprima materia din care este făcută tin. 
"lucru, 's. €.:. inel de 'aurii săi “inelul cel de: aură ,! masâ 

: de lemnii sai” masa, că de lemni,; 'câmaşâ' de ini, carne 
"de vițel, she. ' | FE i . 3 n i ii ” Ra ase E n | ie 

„""b) Pentru a €sprima scopul" pentru 'care este desti- 
mată un lucru: mâsâ de toaletâ - sali masa! ce. de! toaletă, 
:mOrâ, de vint, cal de, câlârie,: hârție de scrisori ; she. 
(Când 'zicem pâhară. de .vinii înţelegem: şi pâharii cu vină, 
şi în locii de-a zice masâ, de toaletă zicem 'şi. masâ, ;pen- 
tru, toaletâ.: ata arat za at E i „e za. : 

emite)" Pentru a esprima întregul din: care substantivul de 
mai “nainte! aratâ! o "parte: picioră de :inaasâ, sali piciorul |. 
cel de masâ, pogoni de 'pâmintii, o grâmadâi'de 'imerii,'o



pâreche de pantofi, o duzină de cuțite, o oca de came, o 

sută, de ani, she. În sensul acesta, punem şi genitivul saji 

preposiţia, din, dintre: o parte a pâmiîntului ,. o -parte din 

pâmintă, unul din noi, unul dintre noi, shc.- In locă de de 

puneni şi a, mai cu scmâ înaintea, adiectivului determina- 

tivii. s. e. Domni a totâ ţara Românsscâ. | 

d) Pentru a exprima qualitâţi morale: omii de trobâ 

saii. omul cel. de trebâ, :bâiati. de omânie, faptă de laiidă, 

she. “În sensul acesta luâm şi preposiţiile: cu şi fârâ:: omă 

cu minte, omii fârâ minte, she... a 

„i î:6) Pentru a exprinia, felul: huni de biscricâ sai tu- 

nul de: biserică, bucate de câmpii, modă de Parisii, she, 

Astfel zicem şi: nenoiocitul de mine, procopsitul' de frate, 

ticâlosul de Ioan, mâgarul de croitori. a 

LS T2. Iofinitivul deteriminatii prin articolul femininii a 

şi luati. cu kipul acesta în sensii de substantivii, pote sta 

asemene cu: preposiţia de. drept attributi şi zicem: timpul 

de a, ne scula, bucuria de a te vedă, înlesnirăa de a-im- - 

-vâţa, facultatea: de a vorbi, dorinţa, de â plâcă,-voințu de 
a se duce, she. DC e ai a 

8 18.“ Adverbele şi adverbialele' se pot” lua asemene 

drept attribută. Sensul lor se pote : determina, mai de a- 

 prăpe prin articolul. adiectivalu cel, ce şi stă precedate de 

“preposiția de pentru a aâta: . i 

a) Un raportii în privinţa locului, s. e. pomul de a- 

colo saii cel de acolo, malul de dincoci, ferzstra de afară, 

odâile de sus şi de jos, zidul dimprejur, masa de a casâ, 

„aripa din dreptă, caldârimul de pe podi, catedra .din sco- 

Ja, cartăa de supt masâ, odaia despre uliţă, salcia de lân- 
gâ gârlă, she ni o 
„..b) Un, raportii în privinţa timpului, s., e. timpul de a- 

cuma, sati :cel de acuma, 'întrevorbirăa nostrâ de curând. 

Sai cs de curând, scolarul de pe urmă, teatrul de desărâ, 

somnul de câtrâ, zida, noptăa d intre. luni şi marți, she. - 

- Notâ. Pe lângă șubstantivele formate din verbe punem ad= 

'verbialele' dreptii. attribiitii precum le am pune pe lângă verbele, 

“şi precum am.zice. „me bucurii de tine“ astlel :am zice: şi:' bu- 

-+curia de tine, aşa şi: râbdare de, fâmie, ruşină de lume, grijă de 

„copii; preumblarăa la munte, în biserică, lângă apă, între munţi; 

-_ ieşirea dela teatru, din pâdure; asceptarăa dela prânzii,' pânâ la 

-prânză; plecarăa la trei 'câsuri, spre: zioa, câtră seră; învăţătura 

i 

„punsul la întrebare, încredere în; Dumnezei, she. -.. .; 5: 
, pac Me ba. ra. daci , ] Li Ei _. da Das Pa pi 
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| "Despre predicată, - Dai 

Ş 74. Predicatul se exprimâ mai de multe ori: prin 
Verbii predicativii şi se accordâ cu - subiectul -sâii. la nu- 
meri şi la personâ,: precum: scolarul tace, scolarii tac”, eii 

"tacă, tu taci, noi tâcem, voi tâceţi, she. Putem lua drept 
„__predicati însâ şi tote vorbele despre care am: arâtat mai 

sus câ le luâm drept attributii, adicâ: adiective: qualifica= . 
tive şi determinative, substantive apposiţionale, . cazul -ge- 
„nitivă, substantive precedate de preposiţii, infinitive , :pre- 

' -cum şi: adverbe şi adverbiale pre 'care le legâm cu subiec- 
tul lor prin copula fi. 'Tote aceste: vorbe se aceordâ cu 
subiecti, când se va pută, la genii şi la numerii, 'iar:co= 
pula fi la numerii și la personâ. $. e. Învâţâtorul este 
buni. Florile sînt frumose. Ei sint nenorociti. Voi sinteţi 

' silitori. Tu escă acela; Noi sîntem aceia. Calul este al mei. 
Voi sinteţi mulți. Ei sint al zecele. Masa este:a ta. Fra- 
tele meii este professorii. Sora mă este actriţă. Bucurescii 
sint capitala României. - Grâdina este a (grâdina). fratelui 

- mei. Inelul este de argintă. Acest:omii este detrebâ. Sti- 
cla este de vină. El este dintr'ai nostrii saii. unul dintrai 
nostaii: Dorinţa măa este de a pleca mai. curând.: Pomul 
acesta este cel de-acolo. Fiul tâii este cel de pe urmă, she. 

„? Note, Î. În sensii de copulâ putem lua şi sre: o'câteva alte 
verbe precum: remână, sta, şedă, ieşi, se face, se pâră, she. 
când atunci predicatul după dinsele stă în cazul nominativii, ca 
şi după fi, şi se aceârdă la genii şi la numeri. În sensul acesta 
am lua verbele: de sus când am zice: faţa ta remâne nâgrâ, ca- 
raula stâ nemişcatâ, iarba şade verde, capii tâl a” ieşit buni, sora 
mea se face 'sânâtâsă, timpul se pare frumosi, she... : .. - 
„_- b) Tot în cazul nominativii stâ predicatul: şi:se accârdâ ca 
subiectii: la genii şi la numeri, când sensul copulei . fi şi al altor 

: verbe luate de copulâ se modifică prin verbele:,pută, avă, *oi, 

95. -  $1% 
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umbla, începe, she. precum: Nol putem fi fericiţi, fiul mei vase 
fiâ grâdinurii, florile începe se fiâ (a fi) trumăse, acâstă fatâ um= 
blâ se 'se facâ plâcută, ele are se stă înch,se, she. - ă 

c) Când zicem: cl este acolo, este bine, ste la ţară, shc. 
atunci luâm verbul fi ca verbi predicativ. de 'unde se înţelege 
de sine câ şi cele-alte verbe numal -in sensul de sus se ia ca 
copulâ,:iar înalte sensuri, :ca verbe predicative. 

- : 3.15. Când o proposiţiă are doâ sai mai multe sub- 
iecte, punem predicatul în numerul plural, şi o asemene 
proposiţiâ se pote desface în -atâta proposiţii. diverse, câte



> 

Ş76. 9% 
subiecte are, s. e. Antonie şi Octavian învinserâ, pre Brutu 
şi pre Cassie (Antonie învinse pre Brutu şi pre Cassie şi 
Octavian învinse pre: Brutu şi pre Cassie). Pârul şi mârul 
sint inflorit. Muma ms, sora mă şi fata mă sint sânâtose.- 
+ La, substantivele “prin care numim persine şi alte fi- 
ințe. insufleţite,:; când. sint de genii deosebiti, punem pre- 
dicatul în- genul masculini ; iar la snbstantive reale, îl pu- 
“nem 'în genul. feminini şi zicem: Bâiatul şi fata. sint sili-. 
tori. Armâsarul și iapa -sint; frumoși. . Pâinta, . zarzavatul, 
apa:şi vinul sint trebuinciose, : Dea aa 
1 Când subiectele: sînt de deosebite persine, ' prefârâm 
ersona întâia de că de a doa și atreia, şi persona, :a doa 

e.că de a treia şi zicem: :Eă şi tu sintem 'sânâtoşi, noi 
şi vol: sintem. bolnavi, eii şi fratele. mei sîntem mulţumiţi; 
tu şi tatâl tâi sinteţi ;întristaţi, voi şi et sinteţi buni, she. 

Vorbind o femeiâ cu femeiă, ar zice: eu. şi tu sîntem se-, 

mâtose, she. ns 

„8 16. Prin terminaţiie verbelor predicative şi prin co- 
pula exprimâm şi deosebitele,: raporturi ale timpului. Cu 
cele trei timpuri absolute, adicâ cu presentul, perfectul şi , 
viitorul exprimâm : 
ia) câ într 

se va face ceva, precum: seriii (acuma!, am scris sai scris-, 

sei (ieri) şi voiă serie (mâine), she. Aşa şi: sint mulțumitii, 
am fost inulțumită sai fusei mulţumită, şi voii fi mulțumită. 
-* b)'câ în timpul în care se face, sa făcut saii se va 

_face ceva, se face, sa fâcut şi se va, face şi altii ceva, pre- 
cum: Ei. me necâjescă, când vorbescă astfel. ii m'am ne- 
câjit, când.ai vorbit astfel. Ei me voii necâji, când, vei 
vorbi astfel, ie i 
tc) Totieu aceste trei timpuri arâtâm şi o lucrare, care 

ține mai multă timpi, care nu este curând trecâtorâ, şi 

care :se reinnoiesce. Astfel zicem : '„Garofa mirose. Citescii 
pie 'autoxii 'classică. Me: duci la vinâtore. . Pâmintul se în- 
virtesce. Am oibit. ' Hotârirăa, sa dat. Sorele va. apune, 

" Ghiaţa se va topi,.she. . .... ENI 
_ Perfectul. istoricii sati . perfectul simplu se întrebuinţăză - 

în istorisiri, precum :: „Romanii derimarâ Cartagena, învin- 

serâ pre Mitridat şi se fâcurâ naţia că mai puternicâ din lume, 

- 1." Note, '1) Presentul se pune'une ori în locti de viitori, pre- 
cum când .zicem: - Îndată me întorcii şi "ţI aduci cârţile tale în 

locii de: îndată 'me voiti întârce şi "ţi voiii aduce cârţile tale.. 

un timpi determinati, se face, s'afâcut sati . 
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mit 2. Se mal pune presentul şiiîn locă : de perlecui, precum 
Când am zice: „„Auzii: nisce strigâri, uie scolii, din .patii, me, îm- 
braciă, iesi po uliţă şi vâzii câ casa vecinului s'a aprins“ în loci 

“de uuzii. nisce.... Cu kipul acesta dubindesce vorbirea. o formă 
(TIE i at AI II a ia aa 
„ST, Pimpurile relative, adicâ imperfectul,. perfectul 
relativă şi viitorul relativii exprimâ .câ se face o lucrare în 

“ xaportă cu altâ, lucrare, precum: „Ploa, .când resâria, 'sd- 
rele. Ploa, când a resârit sorele. A ploat; când resâria, 
sdrele. Ploase, când resâria,.sorele. Ploasc, când a resârit 

i surele, După, ce scrissese serisorea, a, rupt o: Socotescii, câ. 
„Xe fi priimit acuma, scrisoria mia, she, -. DR 

1 Notă. Combinârile tiinpurilor sînt deosebite şi se fac” după 
trebuinţa ideilor, je care“voim se le exprimâm. ' Fâcîndu-se însâ 
aceste: combinâri mal cu stmâ în. proposiţii coordinate şi sub- 

“- ordinate, vom .vorbi'atunci despre întrebuinţarăa lor, unde. vom 
„Yorbi şi despre întrebuințarăa deosebitelor. moduri ale :vorbelor, 

„170 "Despre compliniri şi adeerbiule; -. Sta 
Pat atu d ae 

+ S'78. Precum sensul substantivelor. și :al vorbelor/lu: 
„ate ca substantive se pote determina mai de:aprope priii 
-attribute, astfel sensul verbelor şi al adiectivelor, - precuni 
și al altor vorbe luate în sensii. de verbe şi .adiective se 
pote complini şi determina prin compliniri şi prin zidverbiale, 

 p: -Oomplinire numim vorba, „care se pune.pe lângâ vre. 
un -verbi sai adiectivii,..pentru: a arâta; obiectul . asupra 
câruia privesce câa-ce am exprimat: prin acel: verbă. sait 
adiectivii, şi: fârâ' care îndatâ înţelegem, câ pe lângâ,. acele 
verbe. şi adiective lipsesce: ceva.» Astfel "când: am! zice; 
„Copii iubesc, am' şeris, florile placi, scolârii sînt vrednici 
indată ne ar veni se' întrebâm: “pe ! cine iubesc” copii ? 
ce ai'seris? cui plac”: florile? de. ce sint vrednici” scolarii? 
şi când am pune obiectele care lipșesc”.şi am zice: „Copii 
iubesc” pre pârinţi, am. scris o serisore,: florile .:plac” fete- 
lor, scolarii sint vrednici : de laudâ: 'atunci „vorbele spre 
ârinți,: o serisore, fetelor“: sint 'complinirile! verbelor: Ei 
esc”,. am scris, plac“ şi: vorba „de: laudâi este 'complini+ 

rea adiectivului „vrednici: Când drept complinire 'subtin: 
ţelegem,, un ce nedeterminată, atunci lipsesce. “Astfel piutean 
zice: „scolarul serie, câinele „este credinetosii, "mi e rușinâit 
fârâ 'a. ave, trebuinţâ se .intrebâm: „ce. scrie? cul este cre-, 
dinciosii ?, de! cine: ţi:e ruşinâ?* she... ; 2! i i ii cu | 13 .    
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. ..-Advenrbialii numim. vorba; prin care. determinâm mai 
“de aprope locul, timpul;: modalitatău şi. caiisa. Astfel când 

am zice: „me ducii. a casâ, me scolii de diminsţă, vorbescii 
fârâ; sfială, am înghieţat de frig“. atunci vorbele :: „a, casâ, 

de diminsţă, fârâ sfialâ, de frigu“ sînt adverbiale puse pe 
lângâ verbele „me ducii, me scoli, vorbescii, am înghiețat. 

Numai sensul celor zise pote se ne povâţniască cum se 
deosebim complinirile de adverbialele, 

o Complinirea pole [i directă şi. indirectă. 

S 179. Complinire directă se numesce substantivul de 
"cazul accusativă, care se- pune pe lângâ verbe transitive 
pentru a arâta obiectul asupra câruia privesce luorarta 

exprimată prin. acele verbe. . Fiind-câ acestui obiecti tot 

WVaunâ-i se face ceva, de acta complinirăa, directă se nu- 

mesce' și obiectii pâtimitorii. S. e. Invâţâtorul iubesce pre 

scolarii silitori. Romanii învinserâ pre Greci. Dumnezei a 

zidit cerul şi pâmintul. Vinâtorul a împuşcat un iepure şi 
o vulpe; Noi: mâncâm pâine şi bâm apâ. Am condetii, dar 
nu am cernislâ. Simţii o bucurie nespusâ,: Am uitat tote 

"necazurile, -. E IE 

Note, 1). În locii de substantivii păte sta drept obiectii pâ- 

timitoriăi şi ver ce altâ- vorbâ luată în sensii de substantivii, pre- 

cum: iubescii pre cel buni, pre acesta sai pre acăsta, pre altul, 

she. "Când subtinţelegemn un ce nedeterminată punem genul femi- 

ninti : am auzit acâsta sati acestăa, she, Da 

„î-.-.9) Aceusativele obiective. ale pronumelor. personale me, te; 

1, o, ne, ve, îl, le şi reflecsivul se stă. totd'aună înaintăa ver- 

belor şi sensul lor 'se pâte determina mai de aprope prin accusa- 

tivele absoluie precum: Îmvăţâtorul me latidă saii me ltidâ pre 

jmine, te latidâ saii te laiidâ pre tine, ne laidâ sati 'ne laiidâ pre 

- nol, ve latidă sati xe .Jaiidâ pre voi, se laudă sati se latidâ 'pre 

- sine, A treia persânâ se determinăză: mai bine prin dinsul şi: zi- 

cem: învăţâtorul îl laiidâ -saii îl laiidă pre dinsul, o laiidâ saii o 

latidâ pro dinsa, îl laiidâ: sai îl laudâ pre dinşii, le laudâ sau lo 

laudâ- pre. dinsele. Când. verbul stâ: în pertectul compusii .şi în 

modul optativii, punem din caiisa eiifoniei o în urmâ, şi zicem: 

a lâtidat o saii a lâiidat o-pre dinsa,.ar lâuda o sat -ar lâuda o 

pre .dinsa; În. modul coniunctivi aceste acusative se, pun” întrâ 

vorba ajutâtără 'se şi întrâ verbul, şi zicem: se'me laude, sel 

laude, 's'o laude, she. Ascmene urmâm şi când verbele transitive 

se iia'în seasti reciprocă şi zicem:!'eti "me: latidii saii- me- latidii 

pre mine, tu te laiizi saii.Le lazi. pre tine, shc, - La» verbele :re- 

aa 
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:Mlexive aceste accusative se ia de vorbe ajutâtăre pentru a inodi 
fica sensul verbelor şi pentru a exprima că în sensul acesta le 
luâm de verbe întransitive. - De acâa nici nu putem. determina 
sensul lor prin accusativele absolute, şi când zicem: „me ducii 
a casâ“ în sensii de: „mergi a casâ“ nu putem zice „ne ducii 
pre mine a'casâ;* iar când vom avâ verbul transitivă duce şi 
vom zice: „amicul me duce a casâ“ putem so 'zicem şi: amicul 
me duce pre mine a casâ. - Su E 

3) Când punem accusativul” înaint&a verbului dela care a= 
„tirnă, atuuci repârâm raportul lu! prin accusativele obiective îl; 

0, îl, le şi zicem: Pre :scolarul leneşii nu'l laiidâ îmvâţâtorul, pre 
» bâieţii leneşi nui laidâ îmvâţâtorul, pre fata leneşâ nu o laiidă 

„ Îmvâţâtorul, pre fetele cele leneşe 'nu le laiidă îmvâţâtorul. DIE 
4) Dacâ vom zice: „„mânîncii pâlne“* subiinţelegem câ mâ- 
nincii din pâlne, adică o parte din pâlne; iar când zicem: „mâ- 
nincă din pâine, dai dintral meii“ atunci aceste proposiţil sint 
eliptice şi urmâză se le complinim prin „o parte, ceva“'şi se 
zicem: mânincii o parte din pârne, daii o parte sati ceva dinir'al meti. 
"+ 5) Numai prin: multă deprindere putem sci de este vre un 
verbii transitivit sai intransitivăi, şi de putem . întreba pre cine?! 
sait numa! ce? Când zicem: „profesorul îmvaţă pre scolari“ a- 
tunci verbul îmvâţa în sensul acesta priimesce accuzativul perso- 
nali; iar când am zice: scolarii . imvaţâ . limba “latină; atunci * 
verbul îmvâţa în sensul acesta priimesce numal accusativul. realit; 
Când sublinţelegem un ce nedeterminatii atuncI' complinirăa di- -rectă pe lângă verbele transitive pâte se şi lipsă&scâ, “precum când am zice: scolarii îmvaţă,. e. E i „î__b)-Unele verbe intransitive pot” av drept : complinire di=: "vectâ. un substantivii. cu sensiă analogă cu sensul verbului, fârâ a se pute lua din caiisa acâsta de terbe transitive, precum: trâiescii 
o viaţâ. fericită, am dormit un somnii dulce, she. a 

7) Scim câ verbele curat transitive are doâ forme , . forma activâ, când obiectul este pitimitoră, şi forma passivâ; când su- biectul este pâtimitoră, puindu-se atunci subiectul lucrâtorii ca. complinire indirectă cu preposiţia de saii de câtrâ. Astfel în loctă "de. a zice: „Romani! invinserâ pre “Greci. am pută zice: „„Gre-. 
| CIă se învinserâ. de Romani sai de câtrâ Romani. Forma passivâ: ' |. se întrebuinţăzâ în limba rominâ fârte des când drept. obiectii: pâtimitoriă stâ vre un substantivi realti şi când nu avem: trebu-. inţă se aretâm de'câtrâ cine se face lucrar&a esprimatâ prin ver- bul transitivă, Puindu-se. pe lângă verbele transitive „stringe,: culege, pune, stinge, tâia, spâla, vârsa, she. subiectul pâtimitoriă: 

am zice: Îinul s'a strins, via s'a cules, accusativul se pune, .focul se stinge, lemnele se taiâ, rufele se spală, vinul s'a vârsat, shc. 
8 80. Unele verbe transitive se pot” lua întrun sensă încât pe'lângâ -obiectul pâtimitorii, se 'aibâ și altul prin“ care exprimâm' cGa-ce este cel d'ântâiii 'sati- ce se face cu:
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dinsul. Pre acest'al doile' obieetii il numim factitivă şi; se 
exprimâ: SI Ia a aa rit Na A ati 

a) Prin 'eazul accusativii la verbele : face, lâsa, nuini; 
Chem, prootum: Prinţul -a fâcut pre fiul sâit ofițerii. Vâr- 

„ sâxile Nilului fac Egiptul roditori. “Tatâl meii a lâsat pre: 

"sora m$ singură clironomâ. Noi numini pre unele stelă co- 

meţi. Lumta a chiemat 'pre Atila -biciul . lui Dumnezeii. 

Doâ accusative se pot”. pune şi la.:verbul îmvâţa: profes- 

sorul îmvaţâ.pre scolari limba latinâ, i i 

„-1..b) Prin” preposiţia de la: verbele: - alege, ave, 'socoti, 

lua, primi, she. precum: :Franţezii : aleserâ -pre Napoleon 

“de Împâratii, Epaminondas avu pre Lisias de îmvâţâtorii. 

Socotescii pre omul acesta de fâcâtorul mei de bine. A- 

tenienit luarâ pre' Miltiad" de commandantă. Am priimit pre 

acest scolarii de secretarul mei. Me ia de bârbatii. "Le are 

de. tatâ. Ne.dâm. de robi. Ra 
„i - 6) Prin 'proposiţii deosebite, precum: . vezii pre acest - 

scolarii. câ: îmvaţă, Am fâcut pre fratele meii se crăzâ. La- 
“sâ pre'Omenii se vorbâscâ, she; i 
tu a Li Si 

"+: Note. 4) :Când. vai cere trebuinţâ..ca sensul verbelor : refle- 

xive=: me'arâtii;: me vâzii, me'socotescii,- me cunoscă, me pomâ- 

nescii, me facii, me nascii, me aflu, 'she.: se se determineze mal 

de 'aprâpe' prin! vre un .adiectivii, atunci privim pre aceste: verbe 

de copulâ iar adiectivul de predicatii şi “| acordâm - ca subiectă 

la genii Şi la 'numeri, precum: Acest copilii se arată recunoscâ- 

„torii. Muma măa se vede: strimturatâ. Ei me 'socotescii norocitii. 

Nol ne cunâscem dători. Sura măa sa pomânit: bolnavâ.. Vol 

Vaţi lâcut s-nâtoşi. Omenil nu se nasc” bugaţi. Ele se află mul- 
ţunnte. . » ENE R UI ARE E IN II CL A a ăi A a a 

=: 19) Yoind se exprimâm proposiţiile, care are pe lângâ obiec- 

“tul pâtimitoră şi” factitivă, prin forma passivâ punem obiectul pâ- 

timitorăi de subiectii şi factitivul de 'predicatiăi, iar verbul îl luâm 

de copul, precum: Prin vârsârile Nilului Egiptul se face roditorii. 

Sora măa s'a lăsat clironâmâ. Unele stele -se numesc” -comeţi. A- 

tila. se chiamă bictul lui :Dumnezeii. Napoleon s'a ales împâratii. 

Acăstâ” lemeiă stă priimit spâlâtoresă,-she:: - i: 

-: :. 8): Esplicându-se: sensul: 
preposiţii, precum:când am 'zice: am luat pre'acest' bâiatii spre 

ajutoră, pentru ajutoră; întru ajutorii, drept ajutorii,- ca ajutorii, 

she, îl luâm mai:bine ca: adverbialii de! caiisâ sai: de modalitate. 

„$ 81; Cu verbul trânsitivii ave. şi cu vre un accusativii 

reali putem forma o mulțime” de locuţii verbale, din care 
cele mai multe pot'.ave.şi un, factițivii, prin. care arâtân 

factitivului mai 'de aprâpe prin alte” 

a 
e
t
e
 

 



| 

| -nire “indirectâ 

101: | a Ş. 8. 

pre: persnă' sati lucrul “asupra : cârora, . privesce : sinţirăa, 
„exprimată prin aceste locuţii, precum: am:milâ- de sâraci, * 
am dorii, am fricâ, am grijă, am :scârbâ ,: am: ruşinâ,, am 
groțâ, am sete, am lime, she. Voind se exprimâm: sensul: 
locaţiilor. de sus 'prin forma pâssivâ încât obiectul: pâtimi- 
torii se se“preschimbâ în subicetii «pâtiniitoă şi lipsind 
"verbului ave acă forâ punem .verbul.fi precedată de da-- 
tivul personali şi zicein: "mi .e -milâ de. sâraci, 'mi e dorii; . 
"mi e fricâ, "mi e 'scârbâ, "ml! e: rușinâ, 'mi e 'grâţă, 'mi. e 
sete, 'mi e. fome,-she. Astfel în loci. de „avem: vorbâ“: zi- 
cem „ne esțe vorbă e, e 0 
»... $ 82. Complinire indirectâ 'se numesc”. substantivele 
de. cazul. dativă,: când se: pun”. pe “lângă, verbe. şi adiective 
pentru.a arâta pre personele şi ;lucrurile personificate, câ 
xora li se face ceva, saii în folosul: și:paguba cârora.:pri= - 
Vesce €a-ce exprimâm prin, acele verbe şi adiective, .. În 

“comparaţia - cu ' obiectul: pâtimitoră : am; pută numi. cazul 
dativii obiect; lucrâtorii saii priimițoriii ȘI. se pune. la .in- 
trebarăa cui? Multe verbe dupâ, sensul, în care se ia, pot” 
avă complinirăa directă saii'inderectâ.! Astfel zicem : . Sco- 
larul mnulţumesce pre'professoral,“ și scolarul *mulțumeses 
professorului. Te dorescii şi doescii ţie, she. iii 
__$.83. Dativul se pune ca; complinire indirectă la multe 

verbe intransitive, şi impersonale, precum :, plâcă, respunde, 
mulțumi, sluji, lipsi, :prisosi,. folosi, semâna, trebui, veni:la, » 

„socotizlâ, se întimpla, 'se: câdă,: se:.pârg; :se :pleca, se trece, 
se cuveni, she. şi: zicem: Florile plac” fetelor. Fiul respun- 
de tatâlui. - Copii mulţumesc” pârinţilor. Soldaţii “slujesc? 
patriei., Sâracului îi lipsesce .avere. Acest copil. stimână 
tatâlui sâii,, Noâ: ne trebuie un, stâpinitoriă straşnicii.” Mie 

“nu'ni vine la socotiălâ se viă., Ţie ţi sa intimplat 'o ne- 
[| morocire.: Voâ nu :vi cade :acâsta. Lui. ii.pare .bme. . Ome- - 
„nilor li se pare-ciudat; Când ţi: s'a plecat ?, Lor li se trec” 
tote. Fă nu Xise' cuvine, shc.. Întreverbele impersonale se 

„pote numera, şi verbul. fi luatii „ca; “verb „predicativiă , ::de- 

lor peisonale :'"?mii e bine, "mi e 'râti, 'mi'e urit, she: 

  

br: 

e Notâ,. 1), În. locul -acestul dativii putem pune drept compli- 
e indirectă şi substantivul precedaiii de preposiţia la; une ori 

şi de'p entru,:ct; şi ziceln: - „florile.plac” la fetele, copii tul-, 
țuniesc” :la 'pârinţi, soldaţii slujesc”: pentru: patriâ, copilul sâmânâ 
cu tatâl'sâii ;"cu :tâte: câ „pentru! patriât-:am pulă. lua şi drept     teiminatii prin adverb, şi pecedatii de dativul pronume= . 

i SR
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adverbială de casâ, şi jcu tatâl sâti“ drept adverbială de mo- 

“ dalitate. Când âm zice. pla tine s'a: întîmplat -o'.nenorocirett a- 
tunci. la line“ nu, este complinire indirectă, ci curat adverbiali 

de locii., e pi Et 

+9) Putem pune un factitivii şi pe lângâ.dalivii cu ajutorul 
preposiţici 'spre: Franţezil alergarâ Englezilor spre ajutori. 

S'84, Dativul se pune ca complinire indirectă şi pe! 
“lângă multe verbe transitive, care are sati ar puto ave pe 
lângâ sine-şi un .accusativii reali, Astfel zicem: Aducii 
mulțumire lut Dumnezeii. Dati milă sâracilor. : Am arâtat 
câlâtorului drumul cel drepti. Judecâtorului i am desco- 
pârit cursul pricinei. Scolarilor silitori le am dâruit cârţi. 
'Potâ. averăa. măa o jertfescii patriei. Mie: professorul *'mi a 
fâgâduit premiul: ântâiii. Cine 4I a furat calul?: Ve voii 

mârturisi adevârul. Lertaţi greşiţilor. greşitlele lor, precum 

Dumnezeii ve iartă: voâ greşiclele vostre.. Ce altâ crimă 
24 împută, inima ta? 'Tatâl tâu îţi va, trimite banii, dacâ, 
îi vei cere iertare, she. aia | 

_.- Note, 1) În locul, dativuluiTputem pune şi în 'sensul acesta 

preposiţil şi în loci de a zice: „trimissei. ralelul meii o scrisâre““ 

zicem: „trimissei la fratele meii, câtrâ fratele meă, pentru fratele 

mei o scrisore“ cu tâte câ sensul 'adevăratii, este : deosebiti, şi 

mal de multe ori arâtâm adverbiale, O... 
9) În limba Română sunâ dativul ca genitivul. Astfel zicem: 

„dati bani-sâracilor şi: dati banii sâracilor, La aseinene împrejurâri 
de şi se pune articulul înaintăa genitivului, tot este mal. bine se 

punem dativul înaintăa accusativului saii se determinâm. accusa- 

tivul mal de-aprâpe: dai sâracilur „bani: saii dai, banil mel. sâ- | 

vacilor, e DE 
3) Une ori se pune dativul pronumelor personale în locul 

pronuinelor possessive: „îmi puiii capul“. în lucii de: puiii. ca- 

pul' nieăă, aşa. şi: îmi taiti pârul, îmi ţii gura, imi spâlă mâinele, 

îmt strici ochii, îmr ascuţă dinţii, îmi razii barba, "mi-am (rînt 

piciorul, “IL a murit tătâ, îmf' esti stâpini, she... 

24) Dativul 'se pune. ca pleonasmit, “când. zicem. "ţi "| am 
bâtut, ţi s'a:speriat, "ţi Pl .voiii speria, shc..! a 

..5) Accusativul pâte se şi lipsăscă, când subiînţelegem un ce 

nedeterminatii sati când locul lui împlinesce o proposiţiâ: scrie 

“i, îmi închipuiescă, she. | 

7. ::$/85, Dativul se pune ca complinire indirectă pe lân- 
gâ. urmâtorele. adiective şi altele, care - are .sensii analogă 

„cu sensul, acestora, precum şi la cele derivate din verbe, 
care. cere: dativul spre complinire indirectă: dragi, scumpi,  
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plâeutt, urită, datorii, folositorii, vâtâmâtorii, îimprotivitoriă, 
binevoitori, supusi, credinciosi, trebuinciosii,. asemene, -a- 

" semânată, cunoscutii, lesne, cu anevoiâ, she. $..e. Copilul 
ascultâtorii este dragii pârinţilor. “ Râsboiul - este :plâcutii 
soldaţilor. De multe ori un lucru este folositorii “unora, şi 
vâtâmâtorii altora. Norocul se aratâ binevoitoră mie și înă- 
protivitoră ție. Acestă, slugâ este credincivsâ, stâpinului sâui. 
upul este asemene câinelui, Urmârile tale nu sînt. cunos- 

cute prințului, she. . a 

„ Note. Pe lângâ- cele mal multe din aceste adiective putem 
pune în locul dativului şi preposiţii însâ cu .sensti 'cam - deose=: 
bitii, Astfel zicem: dragi la părinţi ,.. datorii. la “toţi, 'folositorit 

„Pentru mine, credinciosii câtră stâpînul sâiă, asemene cu câinele, shc. 

$ 86. Preposiţia de se pune ca complinire .indirectâ: 
a) La, forma passivâ, averbelor transitive pentru a 

- arâta pre subiectul lucrătorii al. formei active. : În , sensul 
- acesta, zicem în locii de de şi de câlrâ s; e. „Lumia sa 
zidit de' Dumnezeii sai de câtrâ Dumnezei. Când cu par- 
ticipul trecuti al verbelor transitive! şi cu“ verbul "fi for 
mâm 0 conjugare perifrasticâ, acest participă mal de multe 
ori are sensii passivăi şi. cere. dupâ sine: ca, şi. forma pas-” 

- Sivâ .aceaş complinire: Lumăa . este, ziditâ de Dumnezeii 
saii de .câtrâ Dumnezei. ..: DI ie 

„* -b) La multe -verbe transitive care fiind unite cu accu- 
sativul sai dativul pronumelor personale dobinidtse” sensă 
intransitivă, când cere trebuinţâ. se arâtâm şi -objectul a- . 
supra câruia, privesce lucrarăa, exprimată, prin acele verbe. 
S. e. Temii pre nsvasta ma şi me temi de nevasta mmăa; 
„Fratele mei .a lâsat jocul şi sia lâsat de jocul.” Apuciă ce-. 
va şi.me apucă de îmvâţâturâ. “Lăpâdă pre acest copilii 
și me l&pâdă de acest copilii.. Scolarii rogâ pre professo- 
jul. Scirbescii purtarta ta şi me scirbescii de purtarăa ta. 
Imi aduci.a minte de fâgâduiclile tale. Înt bată jocii . de 
omul acesta: Îmi pare bine de :venirăa, ta. Fratele 'meă işi 

| uită de necazurile: sale -şi 'şi 'catitâ, de drumul :sâii, Copilul 
[ acesta îmi dâ de lucru. Nu voiii se'mi resbuni de-'dinsul. 

De ce anţi veză. de interesele tale? i. i: ii i o 
a. Da . . i Li , caps sa 1... Note: 4) Când. zicem: „ride de mine, pâtimescii de: mânâ, a 

murit de inimâ re, me bucurii de primâvară, îmi pite reăi de ne” 
norocirăa „ta“, şi. luâm „de mine, de mână, de. inimâ .r&,. de pri- 
mâvară,. de nenorocirăa, ja: de nisce obiecte „care, ne face, se ri=, 

4



Ş 87. , 104 

“dem; se” pâtiniimn, se muriim,.se ne bucurâm, se no; parâ' re, ae. 

tunci le privim ca. coinplinirI indirecte, iar:câud. le luâni de caii= 

'se; atunci, le privim ca adverbiale.. Cu; kipul uceșta putem luu 

verbele: me supârii,: me: necâjescii,- me câiescă, „me plângi,, me 

jelescii, me mihnescii, me. intristezăi,' me veselescii, me îndoiescii, 

me dâre, she. DI Dă 

" :::::9)' Unele 'verbe se pot”: lua cu complinire direciă şi îndi> . 

vectâ.' Astfel zicem::te :durescii şi dorescii . de tine, îngrijescii pre 

“copil: şi îngrijescii de:copit, pomânescii urmârile.tale și pomânescit 

de urmârile tale, she. La asemene împrejurâri trebuie se bâgâm 

de sămâ în ce sensii luâm verbele, fiind-că tot acel verbiă se 

pâte' lui în deosebite: sensuri: popa ma 'pomânit la bisericâ, popa 

a pomânit de mine, popa s'a: pomânit câ, she.i: în i ii 

„1 8) Când zicems: vorbescii de Line -saii: despre tine; 'auzii de 

faptele tale,-am visat de: nisce bogâţii însemnate. she. : atunci. de 

tine se pâte lua de factitivii subtiaţelegindu-se ceva: vorbescit 

ceva de tine, she. e ie DRE 

0) Preposiţia'de se pune ca coniplinire indirectâ: şi la mul- 

te adiective: plinii de mânie, lacomii,: sâtuli, Mâniândii. de bani, 

lipsiti! de. avere, sigură :de” bunavoinţă a ta, ,.vrednicii ide laidâ, 

she. Mal, cu sâmâ se, pune la adiectivele. verbale în ori, şi la 

participul, trecutiă. al verbelor de -sus; doritorii de. binele. tâi, 

fâcâtorii de minual, vestitorii de pace; desbrâcalii 'de haine, des: 

pe 

„vâţauii “de nâravuri rele, she: :Din'cele zise mai sus” se înţelege- 

câ une ori 'complinirile indirecte se' pot: lua şi drept adverbiale: 

“ supâratii de purtarea ta, aprâpe de:uşâ; ostânitii de muncă, she. 

Unele adiective pot” av& deosebite compliniri şi zicem: mulţu= 

miti de. tine. şi cu' tine, destoihicii „de „ceva, -la. cova şi pentru 

ceva, she. Să 1. a. e 
aa ati tea i [tsi iai 

1,3 „81: Preposiţia,. la se pune. ca, complinire indirectă: 

22). În, locul, dativului, după, cum am vâzut mai, sus, și 

zicem :. me. supuiii Ja legile; ţârii şi legilor ţârii, me impro- 

tiveseii; la, voința ta, şi voinţei: tale, she. DEI 

*.b) La multe verbe. fiă determinate, și prin alte. vorbe 
saă' nu, pentru: 'a..arâta, obiectul asupra câruia, privesce 

sensul lor. S. e.;Gândescii la tine şi la purtarta, ta... Res: 

punde la, întrebarea, măa::Ma „pus la uitare... Ia „parte, la 

nenorociri ta. Bagă, de sâmâ la, faptele; mele. La osîndit 
Ja :morte,, Me'sileseii. la, îmvâţâtură... Me uiti la neghiobiile 

lui, she. .., dia ri ua ie pi pri i Nae 

c) Tot în sensul-acesta se pune'şi 
şi zicem: este silitori Ja imvâţâtură, deprinsii la, minciuni, 

obicinuitii la lucru, 'hotârită '1a morte, gatâ la. gâlcovâ, she. 
ie - da . pi aia 1 i OU Tr za e pati 

Eu Notă. Coriplinirile' făcute 'cu'-laise'ia însâ: mai de. multe ori 

ca 'adierbiale' de-lacii; uric oii 'şi câ adverbiale: de timpi” cliiar 

N 

id 

PODENI LEII IER RA e IR 
la „unele: adiective. 
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şi pre lângâ adioctive, precum: orbi la ochi, albii la faţă, ple2 
şuvii la capii, sosiuii la vreme, she. -  : - . 

| $ 88. Drept complinire indirectâ „se pot” lua, şi sub- 
”. stantivele precedate de alte preposiţii,. când nu voim se. 

arâtâm numa! locul, timpul, modalitatăa şi caiisa, ci când 
voim se arâtâm 'obiectul asupra câruia privesce sensul ver- 

„belor şi al adiectivelor. De multe ori putem lua asemene 
substantive de adverbiale şi de complinini indirecte, În sen: 
sul acesta, întrebuinţâm : DI 
a) Preposiţia în când zicem: crezii în Dumnezei, ne- 
dejduiescă in tine, me încreză în vorbele tale, se râzimă 
în bani, m'am inşâlat în nedejdile mele, am remas în pa- 
gubâ, acâstâ ţară este bogatâ in bucate, she, | 

b) Preposiţia cu când zicem: a zâbovit cu trimiterăa, 
banilor, me mângfiii cu gândul, me judeci cu fratele meii, 
am început cu limba latină, umplu cu vină, îmbracă cu 
haine, she. - -: a 

c) Preposiţia pentru când zicem : - Man rugat pentru 
tine, m'am infâţişat pentru fratele. mei, m'am nâscut pen- 
tru nenorocire, acest condeiii este bunii pentru tine, acâstă 
sumâ este .jucârie pentru un omii ca:tine. Am arâtat mat 
sus câ pentru se ia şi:in sensul dativului. 
„8 89. Infinitivul ca complinire. Precum infinitivul pre- 

„cedatii de articulul feminină a se pote întrebuința; ca sub- 
iectii şi ca predicatii, şi precum cu preposiţia de .se pote. 
întrebuința şi ca, attributți, astfel îl putem întrebuința, şi ca - 
complinire. Înfinitivul se pune ca complinire la verbele 
fransitive şi intransive, care dupâ sensul lor pot” avă o lu-. 
crare drept objecti : s. e. Începii a'vorbi,: înceteziă a lucra, 

“m'am obicinuit a munci, m'apucii a citi, m'a îndemnat a, 
„cumpâra, me silescă a, pricepe, dorescă a te întâlni, am 
„uitat aţi spune, m'am ferital supera, imi place a crede, she. 

Notă. 4) În locul infinitivului putem pune şi modul conjune=. : tivii şi de multe ori după cum von ved in urmâ deosebite pro= . posiţii. | E: a | 
2) Când, voim se exprimâm prin infinitivul casa, punem preposiţia de înainte: me bucurii a te vedă şi me bucurii de.a 

te vedă. În sensul din urmâ se ia de adverbială, - . 

a N Despre impârțirta proposiților.. Sa 
Ş 90..De “multe ori prin .0 vorbâ,. fi cât. de mult de- N 4 i
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"terminati şi complinitii sensul lu! prin alte vorbe, nu pu- 
tem exprima bine adevâratul ințelesii celor-ce voim se a- 

"xâtâm, și atunci în locii de a pune drept subiectii şi obiectii - 
substantive sati vorbe luate in sensă de substantive, punem 

în locul lor propositii, pre care le numim proposiți sub- -" 
| l ui proposi! 

iective şi obiective; în locii de a pune: drept attributii a- 
„diective saii vorbe luate în sensii de adiective, punem în 

locul lor proposiţii, pre care le numim proposiţii .attribu- 
“tive; şi în locă de a pune drept adverbială adverbe şi lo- - 

cuţii adverbiale, punem iar proposiţii » pre care le numim 
„proposiţii adverbiale. Numai predicatul proposiţiei princi- 
pale remâne tot acela, şi fiind-câ proposiţiile . de sus stâ 

totd'aunâ mai mult saii mai puţin atirnate. de acel predi-. 
catii, le numim proposiţii subordinate, de vreme ce pro- 
posiţiile care stâ numai dupâ șensul lor legate unele cu 
altele, se numesc” proposiţii coordinate. 

Despre proposiţiile subieclive şi obieclice. 

$ 91. Precum “substantivele se pot” împârți în substan- 
tive conerete şi în substantive abstracte, astfel și proposi- 
ţiile subiective şi obiective se pot” împârţi în concrete şi 

abstracte. Când prin aceste proposiţii numim în perifrasă 

pre vre 6 person, sai vre un lueru, precum când zicem: 
„cel ce minte, cel ce luereză, câa-ce este de trebuinţ, cta- 

“ce am putut in locii dea zice: „mincinosul, lucrâtorul 

sati muncitorul, lucrul trebuineiosii; lucrul cu putințâ“ a- 

tunci nisce asemene proposiţii se numesc” concrete; iar 

când exprimâm" prin dînsele o qualitate abstractă, o lu- 
crare, precum când zicem: „Se vede câ acest scolarii este 

silitorti. Prinţul cere ca se ne supunem“ în locii de a zice: 

„Se vede silința acestui scolarii. Prinţul cere supunerăa 

nostrâe atunci le numim abstracte. Proposiţiile cele con- 

crete se formăză cu: cine, ce, cui, cel-ec, cta-ce“ şi fiind- 

câ: aceste proposiţii se întrebuințeză mai rar, vom vorbi 

despre dinsele dupâ ce vom vorbi despre proposiţiile sub- 
A 

jective şi obiective abstracte, care se legâ cu; predicatul 

proposiției principale prin coniuncţiile sai pariiculele pro- 

nominale că şi ca. Fiimd-câ subiectul şi predicatul se ex-- 

primâ mai de multe: oră prin. substantive, sai cel. puţin 
prin vorbe luate în sensii de substantive, de acea: aceste 

- proposiţii se numesc” şi .proposiţii substantivale. .. - 
> 
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"7 $ 92.-Proposiţiile subiective se lesă cu predicatul pro- 
posiliei principale prin coniuncţia câ, verbul stă în modul 
indicativă şi se pun': 

A a) La forma passivâ a verbelor prin care arâtâm cia- 
ce: aflăm prin simturile nustre. Asemene verbe sint: se au- 
de, se vede, se simte, se zice, se cunisce, se' crede, she. 
precum şi locuţiile verbale cu sensii analogii: este sciuti, 
este învâdâratu, este de crezut, she. Astfel zicem:' Sc in- 

„ eredințăzâ, câ cultura, Chinezilor este forte vechiâ. Se zice 
„câ peste puţin va înceta, resboiul.-Se crede câ anul acesta, 

va fi roditorii. Iiste învâdâratii câ, invâțâtura, limbilor este 
folositorâ, she. - 

Notâ. Când în locul formei passive a verbelur de sus pu- 
nem forma activă, atunci din subiectul pâtimitoră se face obiectiă. 
pâtimitorii, şi proposiţiile subiecuve le transformăzâ în propo= 

“siţii obiective, precum când am zice: Scriitorii încredinţăzâ câ, .. 
„Gazetele zic” câ... Crezi câ.,. 

b) La multe verbe unite cu accusativul saii dativul 
personală luate în.-sensii de verbe impersonale, prin care 
exprimâm nisce simţiri ale nostre. Asemene verbe .sint:. 
me dore,- me mânîncâ, îi pase, îmi place, îmi pare bine 
sai râi, she, şi zicem: Me dore câ nu ascultați povâţui- 

„zile mele. Me ustură câ sint silită a, auzi nisce vorbe asa 
de aspre. îmi pase câ am perdut pre celmai bunii amici 
al me. Înxă pare bine câ esti sânâtosă, she. ... - 

"Notă. Se inţelege câ aceste proposiţii se ia numai etunc 5, 

  

:de proposiţii subiective, când voim se exprimu«m subiectul, iar. -- . : ALA ai, A Ii 
când voim se exprimâm prin dinsele catisa, atunci le luâm dez i 
propasiţii adverbiale subtinţelrgând de subiectii un ce nehotăritii, „+ 

”_$ 98. Proposiţiile subiective: se lâgâ. cu predicatul 

îi. 

proposiţiei principale şi prin coniuneţia ca, verbul stâ, ini 
"nodul coniunetivii şi se pune la verbe impersonale precuni : 

şi la: verbe şi la locuţii verbale luate” în sens: de verbe 
impersonale, precum sint: trebuie, se cuvine, se cade, se 

„pote, se cere, urmeză, remâne, se doresce, se poruncesce, 
se dâ voiâ, se ingâduie, se pâsesce cu cale, şade bine sati . 
râu, stâ 'bine, sai râii, vine. Ja socotielâ, este de trebuinţă, 
este cu cuviință, she, şi zicem: Se cade ca scolarii se as-- 
culte pre profesorul. Se cuvine ca copii se fiâ; supuși pâ- 
rinţilor, Se :cere, ca fiâ-care 'se 'şi implinăscâ datoria, sa. 

x.
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S'a, gâsit cu cale ca acâstă casâ. se se derime; Nu şade 
bine ca, tinerii se fi obraznici. Nu'mi vine la 'socotălă, ca 

sora măa se mârgâ cu mine. A remas ca judecâtorii se de 
hotârire. Este de trebuinţâ ca via se seculâgâ, she. Când 
la aceste proposiţii subiective subiectul se subtințelege din, 
terminația, verbelor şi nu se prne, atunci pote se lipsescâ 

şi coniuncţia ca, şi zicem: trebuie se fii silitori, se cuvine 
se plecâm, şade râii se rideţi, she. 

Note. 1) l.a multe dintraceste verbe, dupâ "cum vom voi: 
se vorbim, punem că cu indicativul şi ca cu conjunctivul, pre- 

cum: îmi priesce câ trâiescii la ţară şi ca se trâiesci la ţarâ. Nu 

şade bine câ esti obraznici şi cu se (il obraznici. Este de cre- 

zut câ tatăl tâii nu u sciut acâstă şi ca tatâl tâii se nu [i sciut 

acistu, she, | „ , 

2) Drept subiect se pâte pune de multe ori şi infinitivul 

precedatii de preposiţia a: şade râu a nu şi aduce a minte de 

fâcâtorul .sâti de: bine, se. cuvine a vizita pre cel bolnavi; se cade. 

a ne purta cu umilinţă, she LL 

3), C*nd zicem „îmi place se scriii“* exprimâm tot actaş i- 

dee ca cum am zice „scriii hucurost şi atunci luâm „îmi place, 

îm! vine, she. mai bine de vorbe ajutâtere prin! care se modi- 

ficâ sensul coniunctivului; iar din cele zise lesne vom deosebi 

co va se zicâ: „în place câ el scrie şi îmi place ca el se scriâ.i 

$ 94. Proposiţiile obiective se l&gă cu predicatul pro- 

posiţiei principale prin coniuneţia câ, verbul stâ în modul 

indicativii şi se pun” mai cu sîmâ la verbele transitive, 

“prin care exprimâm. o lucrare a simţurilor şi a cugetârilor 

nostre, s. e.. Professorul vede câ scolarul imvaţâ. Auzi câ, 
“ xesboiul va înceta. Simte câ nui e bine. Aflim că s'a; în- 

tors. Crezi câ, vei fi cu minte. Gândiam câ nu vii. Me 

temi câ ostânila ta va fi in zadar, she. Când punem a 

treia person dela, pluralii fârâ a vorbi de un subiecti hoz” 

- tâzită subtinţelegem Gmenii: pzic” câ se va face pace“ „cu 

“tote că, în sensul acesta punem mai bine forma passivă 

cu *proposiţii subiective: „se zice câ se va face pace.“:: 

Note. î) Voind se vorbim întrun kipă nedeterniinatii punem 
_ modul optativă şi zicem: Prolomeiăi socotia câ pâimintul -stâ în - 

mijlocul sistemei planatare şi câ pâmintul ar sta în mijlocul sis= 

„temei planetare. Înţelegii câ este de trebuinţă şi câ ar fi de tre: 
buinţâ. Am. aflat că al -vorbit şi că al fi vorbit. Sci câ sint şi 
sciii. câ aş fi. ..-. E e ae 

'2) Când voim se arâtâm totdeudatâ şi kipul, purem-cu m=    



      

. SY- 10. PI $ d, 
vâ în loci de câ: Vel fi auzit: cum=câ hoţul s'a osindit, Socrat 
zice cum-câ.a îmvâţa nu este altă ceva, decât a'şi aducea ininte. 

„Vedem cum- câ luna, priimesce lumina, sa dela săre, 
3) În loci de u zice „vezii câ muma măa lânge“ putem 

se zicem ;văzii pre muma măa câ plânge,“ când atunci verbul 
vâzii are duâ complinină, adicâ accusativul personali „pre mu= 
na mea“ şi proposiţia obiectivă „câ plânge.“ Astlel vorbim may 
cu stmă câni drept accusativă personali stâ un. pronume per- 
sonalii: „me aude câ 'vorbescii.*. Trebuie se ne ferim însă a a- 
mesteca: „me aude vorbind, auzii pre muia măa plângând“ cu 

- proposiţiile de sus. În pruposipile de sus proposiţia vbiectivâ este 
" complinirăa principală şi. adevâratul lor sensă este: jvăză plân- 
setul mumel, aude vorbirăa mă&a;“ 'iar în proposiţiile din urniâ 

„ participele „plângând, vorbind“ exprimâ: numai kipul saii moda- 
litat&a cu care acel persâne fac” -lucrarău coprinsâă: în sensul 
verbului. Da ” e 

i d Ş 95. Proposiţiile obiective se legă cu predicatul pro: 
posiţici principale şi prin coniuneţia ca, verbul stâ în mo- 
dul coniunctivă şi se pun” mal cu semă la verbele, care . 
“exprimâ, o pornire a sufletului nostru. precum şi la alte 
verbe şi locuţii verbale pentru a, arâta, scopul (finele), a- 
supra câruia privesce sensul lor, Ş. e. Dorescii ca tutâ lu- 
m&a se fiâ, fericitâ. Prinţul a poruncit ca soldaţii se iasâ. 

„ Professorul nu ingâduie ca scolarii ' se se joce. “Te ai în- 
ţat ca altul se lucreze pentru tine. Acest omii, este vred- 

nici ca patria sei ridice un monumenti. Am trebuinţă ca 
banii se fâ gatâ. 

Când la aceste proposiţii subiectul nu se pune, fiă câ 
se subtinţelege din terminaţiile verbului, fiâ câ are de sub- 
iecta subiectul proposiţiei principale, atunci coniuncţia ca 
pote se şi lipsescă. Astfel zicem: Am poruncit ca se te 
duci mâine şi am poruncit se te-duci mâine ;- iar când pu- 
nem subiectul precum şi când nu punem predicatul acetor 
proposiţii nemijlocit dupâ predicatul proposiţiei principale, - 
urmeză, se punem ca: „am poruncit ca tu sete duci ŞI am 
poruncit ca mâine se te duci.“ .Asemene. şi când zicem: 
Nu îngâduie se vii, zice se fim de faţă, iîmvâţii se serii, 
am hotârit se spuiii adevărul, incepe se vorbăâscâ, vine se 
me vază, imi dâ se: mânincăi, îmi ajutâ se lucrezi, me a-, 

“pucii 'se scrii, me puii se te apârii, mm'a fâcut se pricepi, 
te lasii se.te duci, am de gândi se plecii, Omenii sînt fâ- 
cuți. se ;rabde, am trehuinţă se te întilnescii , sint silită se 
me supuiă, sînt gatâ se me ducii, she.
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__- Note. 4) Ncavind -proposiţiile 'obiective subiecti deosebită 

putem pune în locul coniunctivului şi infinitivul ca : complinire: 

am început'a vorbi, am de gândă a me duce, este vrednici -a 

_dobindi "premiul, she. Si . | 

2) Am arâtat în $ 20 cum putem lua verbele pute, ave, f, 

_xoi, 'umbla şi vre o câtera alte ca verbe ajutâtâre pentru a mo- 

difica sensul coniunctivului. : 

Despre proposiţiile atiribitice, 

___$ 9. Attributul se exprimâ prin adiective saii prin 

vorbe luate in sensii de a iective.. Când însă vom ave de 

trebuinţă ca prin, attributul se exprimâm şi raportul tim- 

pului şi alte împrejurâri, atunci punem drept attributi deo- 

schite proposiţii, pre eare le numim proposiţii. attributive. 

Astfel având proposiţia „Scolarul sihtorii va, lua premiul 

întâi“ în locul atributului silitori am put pune propS= | 

siţii attributive şi se zicem: „care este silitorii, care a tost . 

pânâ acuma silitori, care va fi de acuma, înainte silitori, 

despre care se scie câ este silitori, she. , 

- “ Proposiţiile attributive se l5gâ cu substantivul, la ca- 

re se reduc” prin pronumele relative: care, ce, cel-ce, cta- 

ce, prin adverbele relative: unde, când, cât, cum, ca, şi 

prin coniuncţiile relative: câ şi ca ! 

$ 97. Proposiţit attributive formate cu care. Pronu- 

mele rclativii care se pote reduce la substantive personale - 

şi reale, precum şi la alte vorbe luate în sensi de sub- 

stantive, se accordăză cu dinsele în genii şi numeri, iar 

“cazul lui atimâ de „locul ce prinde: în proposiţia attributi- 

„vă, adicâ de va sta drept subiecti, se pune în cazul” no- 

minativii, drept attribută în cazul genitivii, drept compli- 

nire indirectă în cazul dativi şi drept adverbială prece- 

dati de preposiţii. Când am ave dar substantivele bâiulă 

şi cusă, fiâ, câ vor sta ca, ver.ce parte de proposiţiă, şi am . 

voi se le determinâm mai de aprope prin proposiţii attri- 

-Dutive formate cu care, am zice: Bâiatul care este ascul- 

tâtoră, a câruia mumă a murit, câruia ii place jocul, pre 

care "| iubescii, dela care am priimit o scrisore, cu care 

m'am preumblat; bâieţii care sint ascultători, a cârora mu- 

mâ a, murit, cârora le place jocul, pre care i iubescii; ca- 

sa, care este derimată, al cârâia învâliși sa, reînnoit, cârâia 

îi a câzut 'coşul, pre care o vezi, în care ai şezut; casele  



IS 
„care sint derimate, al cârora, învâlişi s'a reînnoit, cârora 
“Ya câzut coşul, pre care le vezi, în care ai şezut, she. - 

Când relativul care se reduce la demonstrativul acela, 
acta, aceia, acelăa, atunci acest demonstrativiă pote se şi 
lipsesc, şi zicem: Care nu ascultă, se va pedepsi; Cârâia 

- nui place se şazâ, pote 'se se ducâ; cârora nu le place 
imvâţâtură, sint nemernici; pre care le asceptă, nu vine, 

„she. în locii de a zice: acela care, acâa, cârâia, aceia câ- 
| “xora, acelăa, pre care, she. - 

e Note, 1) Une-ori formâm cu care şi nisce proposiţii expli- 
cative, când atunci acele proposiţii ar pulă se lipssscâ fârâ a se 

; * preschimba sensul proposiței: principale sati câ am pută se le 
transforinâm în proposiţii copulative. Astfel în locii de a zice: 
„Omenii, care are numai o putere mârginită, atirnâ dela voinţa 

“ul Dumnezei. Brazii, care cresc” mal cu sâmâ în virful munţi= 
lor, are nisce frunze ghimpăse,“ am pult zice: „Omenil are nu= 
mai o putere -mârginită şi atîrnâ dela voinţa lut Dumnezeii, Bra= 

“zii cresc” mal cu semâ în virful munţilor şi are nisce frunze _ 
ghimpâse “ Asemene când ar lipsi proposiţiile formate cu care şi ”! 
am zice: „„Omenii atirnâ dela voinţa lui Dumnezeii. Brazii are 

"nisce Irunze ghiwpâse“ -nu s'a: presheimbat 'intru nimic.sensul a- 
cestor preposiţii; iar când în loci .de a zice: „„Bâieţii “care sînt 

| asculâtori, 'se vor lăuda“ am şi zice numar: .Bâieţii se vor 
lâuda“ atunci am preschimba sensul, Gind-câ -nu se vor lâuda 
toţi Dâieţii, ci numai aceia care sînt ascultârori, - - 
- 2) În locii de care, întrebuinţâm une ori într'un sens mal 
puţin determinati ce şi zicemi Scrisârăa ce s'a perdut, era a- 
dresată câtrâ mine. Me speriu de turtuna ce ne amerinţâ, she. 
” 3) Dupâ negaţii pronumele - relativii se. subiințelege:.:, Nu 
este nici unul (care) se pricepâ. Nu are dorinţă (care) se nui 

“ţiâ împlinitâ. Nu este minută (în care) se nu plângi de dinsul.t 

$ 98. Proposiţii formate cu: cel-ce, cta-ce.. Pronumele 
„celce sa format din acela care, şi mai de multe Șt putem 
pune amendoâ fârâ a fi deosebire în sensii, precum câdd - 
zicem: Acela care ni ascultâ, se va pedepsi şi cel-ce N 
ascultâ se va pedepsi, Fiind-câ, înse în limba Română cel N. 
ce se ia, de.o singurâ 'vorbâ compus, luâm mai bine pro: 
posiţiile formate cu dinsul în întregimăa lor de propositii 
substantivale, care pot” sta :ca subiectă şi ca, complinire. 
s.'e. „Cel-ce -minte, înşalâ. Cei-ce nu îmvaţâ, nu vor lua . 
niciun premiu. Pre cel-ce nu ascultă de cuvintii, în zadar 
il povâţuesci. Pentru cel-ce nu va se ințelăgă,. de prisos 

„sint vorbele, Celor-ce nu vor se remiiă,. -li se dă voiâ. de. 
4 - -.    
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plecare.“ 'Tot cu kipul acesta întrebuinţână. şi femininut 
căa-ce mal cu sămâ când -vorbim de nisce lucruri nedefi- 

nite şi zicem: Câa-ce ne vine la socotislă, lesne se crede. 

Căa-ce nu'ţi place, altuia nu face. Cele-ce gândesci, nu:se 

vor realiza. Nu ana trebuință de csa-ce este de prisos. Nu 
te amesteca la csa-ce 'nu privesce la tine. : o: 

„Note. 1) 'Se: înţelege însâ de sine câ .neprivindu-se aceste 

proposiţii ca un întregii, atunci cel, căa ţine de proposiţia prin- 

cipalâ şi ce de proposiţia attributivâ şi le desfacem în: acela 

care, acâa care, shc..: ...... .: i Dc 

„.. 0) Cu câa-ce formâm şi proposiţii. attributive, care se re- 

duc”, la tot sensul proposipiel principale, iar nu. numa! la un sin= 

gurii substantivă din  dinsa. s. e. Romanii, 'cea-ce a lost mare cu- 

surii la dinşii,. a purtat necontenit resbâie. Alexandru, cea-ce 

d'abia este de crezut, a omorit în beţie pre cei mai buni amici 

at. sâl. Acest scolarii nu 'ŞI împlinesce datoria sa, câa-ce me su- 

pârâ fârte mult. a m | a 

LX 3 99. Proposiţii formate cu cine, ce. Aceste proposiţii 

se. pot” lua toti aună de proposiţii .substantivale concrete, 

subtințelegându-se prin cine un .omă,- o pers6nâ, iar prin 

ce un lucru nedeterminatii, şi se pot” pune ca subiecti, ca 

complinire şi-ca adverbială. $, e, Cine caiitâ gâsesce. Cine 

este obraznici, nu este de suferitii. Se vede re 'cirie iu- 

pescă. Sciii .cine ma piriț.. Am aflat cui ai trimis cârţile. 

Am gâsit cu cine se me duci, Nu are cine se se bucure 

de bogâşiile sale. Se pricepe ce at de gândi. Fii sciii ce 

facă... Nu am ce se'ți -scrii. Acest omii nu are cu ce se 

tvâiascâ, she. Voind se desfacem aceste proposiţii în: pro- 

 posiţiă: principală, şi în proposiţiă attributivă am zice::0- 

mul, care caută, gâsesce. Omul, care. este obraznici, nu 

este de suferitii. Se vede omul, pre caro '] iubescii. . Sciă 

pre Omul, care m'a pirit. Am aflat pre omul, câruia % al 

trimis cârţile. Am gâsit pre cineva, cu care se me ducă. 

Nu are pre nimine, „care se se bucure de bogâţiile sale. 

Se pricepe lucrul, care ] ai de gândi. Eii sciii lucrul, 

care 7 faci. Nu am nici un lucru, care sei il serii. A- 

cest omii nu are avere, cu care se trâiascâ. 5 

- $ 100. Proposiţii attributive formate, cu adverbele re- 

“lative: unde, când, cât, cum, ca: e: 
a) Cu unde formâm proposiţii attributive, când se re- 

duce Îa'vre'o vorbă prin care arâtâm locul: s. e. Locul 
unde (pe care) s'a aflat odatâ Cartagena, este acuma pustii. 

N  



i 
| 

  

Este
 M

imi
 

dd 

    

3 $'102 
Îmi place țara; de unde (din care): vin” portocalele; Feri- „cită este pâmintuliă, unde (în care) Omenii se pot”. bucura, : 

„.. de viaţa lor. o pt, tai 
b) Cu când, cât formâm proposiţii attributive, care se reduc” la vre o vorbâ prin care arâtâm timpul. $. e. În anii când (în care) nu' se fac” bucate, se face fomete. Nu sciii luna când (in care) va sosi. Am uitat -zida de când (din care) n'a ploat. Timpul cât (în care) am fost la ţarâ, “mi a trecut curând. Primâvara trecută am fost bolnavi “tot timpul, cât (în care) a ţinut ploile; -. 

_€) Cu cam, ca formâm proposiţii attributive, prin care arâtâm kipul. $. e. Dupâ kipul cum (cu care) te vei purta; vei înainta. Biruinţele ca (precum a fost) ale Grecilo: în: contra Persilor sint rare. 'L am imbrâţișat. cu aceaş dra: goste ca (cu care) el pre mine. | 
Notă. Proposiţiile attributive,- care . se reduc” la o vorbă. rin care arâtâm timpul şi caiisa se l&âgă şi prin câ. S. e. . Sint m , 5 p acuma trei zile, câ (din care timpii) nu 7] am vâzut. Ela lost“ pricină, câ (pentru care) m'am necâjit, ' . . n. . 

7 

$ 101. Proposiţii . attributive formate cu coniuncţiile. . câ şi ca. La, substantivele. abstracte , care pot” avă drept. attribută un infinitivă: precedatii de preposijia de, precum:. „dorinţa de a, te face norocitii, nedejdăa de a me întorce, „ gândul de a ne reveds, grija de anu te supera, she, pu- tem pune şi proposiţii attributive legate cu aceste substan=: 2 tive prin câ. urmati de modul indicativ şi prin ca urmată de modul coniunctivă. Ş. e. Am dorinţa ca se te facii no- rocită. Trâiescii cu nedejdăa, câ peste puţinii me: voii în-. torce. : Gândul, câ nu ne vom vodă curând, me. întristăzâ, l „Grija ca nu Cumva se te. superă, m'a fâcut se nu viii. 
"$.102. Proposiţii interrogative. Când fatem intâbâri indirecte, punem vorbele întrebâtore cine? ce? care? unde?! când? cât? cum? de ce? şi formâm cu ajutorul -lor nisce proposiţii attributive concrete, precare le putem explica,. intocmai cum am explicat cele-l-alte proposiţii attributive formate. cu aceste vorbe, 3. e. Nu sciiă cine (pre omul care). a adus -acâstâ noiiâtate.. Spune'mi pre cine pre :omul pre. care)” caiiți, ce (lucrul pre care) ascepți, unde (locul in care): şeză, când „(timpul în care) vii, “cât (timpul 'în care) zâbo- Vesci, 'cum (kipul cu care) te afii, 'de ce (pricina 

te al superat, she... | dpi e vi. a 

e care). 

n
.
_
,
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"+ “Când nu tntrebâm despre" persone şi lucruri, ci de- 

spre -o: lucrare, formâm nisce proposiții obiective cu daca 

şi zicem: Voiii se aflu, dacă esci amicul meii.: Spune'my, 

“dacâ at. de pândă se vil.- "Le întrebă, dacâ: te unesci cu 

mine, .. e 

„. Întrebâvile directe, precum 'sint: cine strigâ? ce catiţi?. 

care. este opinia ta? unde _umblii? cârd vii? cât zâbovesci?. 

cum tiâiesci? ine iubesci? she. se pot! lua şi de proposi- 

ţii; principale, se ia, insâ mai bine de proposiţii attributive' 

şi obiective ca cele de sus, subtinţelegânduse drept pro- 

posiţii principale: spune'mi, te întrebi, she. şi dupâ deo- 

sepitele fehui . de intrebâri: spunem pre persona, lucrul, : 

locul, timpi, kipul pricina, she 7 

„- „$ 193. Proposiți:attributive, prescurtate.  Gând la pro-» 

posiţiile attributive formate.cu care, stâ drept. predicatii 

vre un adicctivi complinitii şi determinată, care. se lăgă 

ci subiectul 'care prin copula fi: atumci atât subiectul care, 

cât şi copula fi pot”, lipsi accordându-se acel adiectivă pre- 

dicativii in genii şi. numeri cu substantivul, la care. se re-. 

duce, iar in privinţa cazului se aceordezâ cu care şi este! 

prin urmare de cazul nominativii. Astfel in locii de a zice: 

„Capetele conjuraţilor, care sint puse în ţepi, “sc vâd'.pe. 

zidurile cetâţii. Fraţilor mei, care era întristaţi de sorta; 

mia, le trimisei o scrisore. - Era o nopte întunecosâ, care. 

era luminată numai de-stele, Acâstă purtare a ta, - care. 

esto vrednică de un berbatii cum. se cade, îmi place, Fiul 

meii, care a fost mai silitori decât cei-l-alți, a priimit pre: 

miul ântâiii, she. zicem: :„capetele conjuraţilor, puse... . 

Fraţilor. mei, intristaţi... O nopte. intunecosă, Inminată . . . 

“Acestă purtare a ta, vrednică, -.. Fiul mei, mai silitoră . . -* 

”. “Note. Î) Aceste proposiţii cu ajutorul ; participului fiind se 

pot” transforma şi în progosiţii participale şi zice: „fiind puse,. 

fiind întristaţ, fiiud luminată, fiind vredoicâ, fiind mai silitori, she.“ 

2) Voind însâ ca prin aceste proposiţii se arâtâm caiisa sait 
i 

timpul, 'se ia de proposiţii adverbiale.:: . -: at 

3) În'bmba "Română nu iutrebuiaţâm participul' presentii în 

sensă aurbutivii. Când zicem: „Omul temându-se de Dumnezeii,: 

câindu-se. de faptele! s-le,. râbdând la: (Gine, dormind, . she.“ noi, 

pre aceste participe. le luâm ca adverbiale;. yoind însâ a le ua, 

în sensii attributivii am zice: „Omul care -se teme; omul temâ- 

“tori, omul carc:.se câiesce, omul care rabdă sati omul râbdâtorii, 

omul cre dâraic sati omul adormită, she 

4) În proposiţiile atiributive pote sta indicativul,“ coniunoti-! 

s - 
-  
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xul şi optativul după idea tare voim se exprimâm: Astfel ziceni: 
pâm o casâ care "ml place, care "mi ar plâsă. Catitti 0 casâ câre 
se'"ni placă, she. " | . .. rue ) LEI i. .t 

“Despre proposițiile adoerbiale. te 

Ş$ 104. Proposiţiile adverbiale 'se pun atunci, când nu 
putem exprima, cum am dori, raportu locului, al timpului, 
al modalitâţii, al intensitâţii şi al caiisei prin adverbiale, 
şi pentru câ stă în locit de adverbiale, de acâa le şi nu- 

„anim proposiţii adverbiale. . Legâtura, acestor! proposiţii se 
mijlocesce. cu proposiţia principală prin vre unul din ad- 

„verbele demonstrative: acolo, atunci, atât, astfel,. de acâa, 
-Bho. care saii câ stâ saii se subtintțeleg” în proposiţia :prin- cipală, şi la care respunde vre unul din adverbele relative: 
„unde, când, cât, precum, pentru câ, she. din proposiţia : adverbială. Se i 
„„_.$ 105. Proposiţii adverbiale de locii. Aceste proposi- ţii se pun” la intrebârile unde? încâtro? pe unde? de unde? se unesc” cu proposiţiile principale prin. adverbul relativă 

“unde, care se reduce. la adverbul demonstrativii acolo, fâ „câ acest acolo stâ în proposiţia principală, fiâ câ se subt- . „înţelege. S. e. Îmi place se trâiescii (acolo) Muc gâsescii - „Vmeni buni. Unde m'am nâscut, (aco 0) am de gând seși „norii. De unde nu te asceptam,. (de acolo) ai venit. Până unde nu a ajuns nimeni, (pânâ acolo) ai ajuns tu. Eă 'vezii „(în totă locul), pe unde me întorci, minunele nature. 
$ 106. Proposiţii advarbiale de timpi, Aceste -propo- : siţii se pun” pentru a arâta punctul de timpii, când se face „„c&a-ce: exprimâm "prin predicatul proposiţiei principale sai ȘI cât tine, o € Sa a 

-a) Când vom voi se arâtâm prin .proposiţiile - adver- biale ceva ce se. intimplă- de odată, .cu tele 'arâtate prin -pxoposiţia principalâ, aveni adverbele relative „când, pe când, pânâ când; care se reduc la adverbul demonstiativii alunci, fiă câ şi stâ in proposilia principală, fiâ, câ se subtinţelege. Ș. e. Când începe. primâvara, (atunci) „se întorc” berzele. Altă, datâ (atunci), când me ductam la scol, me bucuram. "Când eram bolnavi, (atunci) asceptam pre doctorul! cu us: „"râbdare. Nu'seciii ce s'a intimplat (atunci), pe când eii am dormit. Pe când af. scris „acâstâ, scrisure ;. (atunci) nu af sciut ce făci. Când me vor ierta ocupațiile. mele, (atunci) 'Voiii veni la tinc.-Când se inbogâţesc” “unit dieii, (atunci) 

-: 

. .
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nu. mal cunosc”. pre. amicii lor. „Ţara este fericită, (atunci), 
când înceteză abuzurile, .: ... ku 

Note. î) Tot cu kipul cu care întrebuinţâm adverbul rela- 
tivăi când, putem întrebuința cum, îndată ce, şi în locii de 
pe când punem şi în vreme ce, s. ee. „Cum îl făcui senină, 
îndatâ s'a: dus. Îndaltâ ce me 'pusei în trâsurâ, numai decât a în- 
ceput se ploâ. În vreme ce nui am fost la preumblare, „s'a iîn- 
timpla? acâstâ nenorocire.i.; Aseinene punem şi câ, unde, în 
locii de când: „Acuma câ a sosit vara, am scâpat de revmaiismii. 
Unde asceptam se se facâ sânâtosii, el a murit. | 

9) Pentru a exprima cât timpii ţine ceva, avem adverbul: 
relativii cât, care se reduce li adverbul demonstrativii: atât subt- 
înţelesii în proposiţia principalâ. S$. e. Bate. ferul, cât e caldă. 
Presedesce îlorile, pe cât ţine plâia. Poţi reming aci, pe cât voiesci. 

b) Voind se arâtâm -prin proposiţia adverbială de 
timpii ceva, ce sa întîmplat mâi 'mainte decât cele expri- 
mate prin 'proposiţia principală ,. avem “adverbul relativii 
după ce, care se reduce iarâş la vre un adverbii demon- 

__strativii subtinţelesă "în proposiţia principală. $. e. „Am 
"plecat, dupâ ce începuse se ningâ.. Sci ei, ce se va in- 

timpla, dupâ ce me voiii culca. Dupâ ce se omorise Cesar, 
începură râsboiele civile.“ IE 

Cu kipul lui dapă ce intrebuințâm şi îndată ce, şi zi- - 
cem: „Îndată ce se vâzu scâpat, nu s'a mai gândit la mi- 
"ne. Asemene şi de când, $. e. „De când am-plecat, tote 
s'a schimbat. A trecut isei zile, de când te asceptă în zadar.* 

c) Pentru a, exprima. cevă ce este se se întimple in - 
urma, celor exprimate prin proposiţia principală, avem in 
limba Românâ locuţiile preposiţionale „mai "nainte de a“ 

şi „până a-nu“ urmate de un infinitivii, şi luâm pre aceste 
locuţii preposiţionale împreunâ cu infinitivul de un adver- 
bială complinitii. $. e. „Mai "nainte de a începe se ningâ, 
eii am plecat. Mai 'nainte de a veni tu, ei adormisem. 
Mai "nainte de a se întroduce abuzuri, țara era fericită. 
Pânâ a nu 'ieşi afarâ, aş dori se.te intâlnesci.i “ 

"Când aceste proposiţii are. subiectii deosebiti, il pri- 
vim ca, attributi al infinitivului, precum am luat la sub- 
stantivele verbale genitivul subiectivă drept attribută. Ast- 
fel precum zicem: „înaintăa întroducerei abuzurilor“ zicem 
şi: „inainte de a, se întroduce abuzuri.t 
„Putem pune dup „mai "nainte“ şi „pânâ“ eu coniune- 

tivul s. e. „Mai "nainte se 'ajungii, începusem a me ostâni,
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Pânâ -se bagii de: semâ,.lucrul. se isprâvise. Une: oră Pn- 

» mem şi indicativul: A trecut.pânâ 'când ?] an intrebat şi 
„pânâ când se'l întrebii.,,, OO 

Ş 101. Proposiţii participale de timpii.., In locul .pro- 
posiţiilor adverbiale de timpi, intrebuințâm forte. des pro- 
posiţii . participale, de timpi. Atunci adverbele relative 
„când, pe când, cum, îndată ce, în vreme, ce,.câ, cât, pe 
cât, dupâ ce,.de cândi: se. lspâdă, şi în locul verbului per- 
sonalii punem participulii „presenții; Ne avind participul 
presentă deosebite forme pentru a exprima. tim ul, pote 
împlini locul ver câruia timpii, și de -acta;. cân va. cere „trebuinţâ ca în locul participului „se punem verbii perso- 

“nală, numai sensul pote se ne povâţuiascâ în ce timpi se punem verbul. Când .proposiţiile participale are. subiecti 
deosebiti, putem se'l luâm de attributii subiectivii, şi când 
„zicem: sosind fratele mei“ putem lua, fratele meă: de: at-. „tributii- pe lângâ sosind, tot în sensul în care luâm geniti- vul subiectivii drept attributii pe lângâ substantivele ver- 
"bale când zicem: „la sosirăa, fratelui mei. Proposiţiile luate mai sus de exemple:s'ar pute exprima dar prin pro- posiţii participale cu kipul urmâtorii : „Incepând 'primâva- ra, se întorc” berzele. Altâ dat, ducându-me Ja scolâ, me bucuram. Fiind bolnavii, asceptam. pre doctorul “cu nerâb- ! - dare. Nu sciui ce s'a intimplat, dormind eti.: Scriind acestă  Serisore, n'ai sciut ce faci. - Iertându-me ocupațiile “mele, voiii veni la tine. Imbogâţindu-se unii. Omeni, nu mai cu-. nosc” pre amicii lor. "Țara,-este fericită, încetând abuzurile. "Fâcându- ei sennii, îndată s'a; dus. Puindu-me în trâsu- "ră, numai decâtţ, a început” se ploâ.. Fiind noi la preum-. blare, s'a, întimplat acestâ nenorocire. Acuma. sosind vara, am scâpat de revmatismii.. Bate. ferul, fiind caldi. Am ple- cat, incepând se ningâ.: Sciă-'eii ce se va întîmpla, culcân- du-me eii. : Omorindu-se Cesar, începurâ, - râsbviele civile. “Vâzîndu-se: scâpat, nu sa mai gândit la mine. Plecând eii, foto. sa schimbat. A. trecut trei zile, asceptându-l ei în zadar. De cae Se 

. 

Notâ.. La verbul personală subiectul se subrînţelege din ter. _"minaţia verbului, şi zicem: „Când ai sosit, plecaserâm“ lârâ a avt trebuinţâ se punem tu, sar la proposiţia participalâ:urmâză "să zicem: „sosind tute. . DE a aa 

..-93-108, Proposiţii advezbiale de moăalițate, Precum 
E
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prin adverbiahul de modalitate : 'astfel şi” prin aceste. pro- 
posiţii exprimâm kipul 'cu“care se face ceva, şi le impâr- 
țim în proposiţii curat. modale, în: 'proposiţii comparative, 
în proposiţii consecutive şi în proposiţii intensive. 
= $ 109: Proposiţiile curat modale, se pun” când putem 
fiitreba, ce fel? cum ? se face lucrarăa exprimată prin pro- 
posiţia principâlă şi se exprimâ:” ;: -, e 

- "m sens positivă prin participul presentii. şi în sensii 
nepativii prin preposiţia fârâ ummatâ de. infinitivă. Ș. e. 
„S'a apropiat: de mine: tremurând de fricâ. Ma salutat 

- plecându-se "pânâ, la pâmintii. . Merge inainte inchizând 
ochii. Vorhesce rizând. "L am pâsit având pre muma sa 
bolnavâ. Îşi petrece viaţa nefâcând nimica şi. fârâ a face 
ceva. Fârâ a voi, "| am superat. Îmi. vorbesce fârâ a se 

“scula; în piciore.: Când predicatul proposiţici modale este 
adiectivii, atunci în sensă positivii” punem participul fiind 

“si in sens negatită infinitivul fârâ a fi s. e. Am plecat 
find încredinţatii câ se va lua dupâ mine. A luat premiul 
fâră a fi vrednici de dinsul.“ Fiind pote sâ şi lipsescâ şi 
zicem : șMam întors plină de bucurie“ in locii de: „AM'am 
“intors fiind plinii. de bucurie.“ În locul infinitivului pute 
pune după fârâ şi m6dul coniunctivii, s. e..„lşi petrece 
viaţa fârâ se facâ ceva. Fârâ se voii, '] am superat. A 
luat premiul fârâ, se fiâ vrednicii de dînsul.“ În kipul lui 
fără întrebuinţâm şi în locă şi zicem: M'a, injurat în locti 
de ami nmulţunni sai în loci se'zni multumescâ.: o 

"Notă. Aceste proposiţii se ia mai bine de simple-adverbiale, 
mai cu sâmâ că neavând vre un adherbii relativu, care se-ex= 

„prime raportul acesta, nu: putem preschimba  participul în verbii 

personală, 'precum *l am preschimbat “în proposiţiile timporale. 

Une ori am pută lua „în.vreme ce“ drept, adverbii relativă şi se 

zicem: .,S'a apropiat de mine, în vreme. ce tremura_de frică.. Îmi 

vorbesce, în vreme ce nu se :scâlâ în. piciâre. A. luat premiul, în 

*reme ce nu era vreduicii de diusul, *she.€. Se înţelege câ-în 

'vreme,ce nu .se ia atunci în sensii temporală ci în sensii modalii. 

$ 110. Proposiţii comparative. Voind se comparâm 
cele exprimate prin proposiţia principală -cu.cele exprimate 
prin proposiţia adverbială, atunci legâm .proposiția ce. ad- 

verbialâ prin „a lverbele,. relative :;; cum,:precum; după. cum, 
care se reduc” la: adverbele demonstrative :așa, asifel, fiâ 
câ şi stâ, fiă câ se subtințeleg”îîn proposiția principală. 
Ş. e... „Cum: îi- cântă, aşa trebuie” se joce.! Precum frunza 

: ZL 
- - În 7 / 
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se vestejesce timna, astfel: se va vesteji odatâ şi corpul. omului, Precum sorele. risipesce- intunericul, astfel sciințele' risipesc” eresurile. Înțeleptul trâiesce: (astfel) precum pote, 
când nu pote trâi, precum va. . Aşa se me iubăscâ: Dum= 
nezeii, precum eii îți voii binele. „Dupâ. cum fe, vei purta, 
(astfel) îţi vei lua şi resplâtire. Fiâ care. omiă ar trebui se vorbescâ dupâ cum 'se gândesce, şi se se gândâscâ. dupâ. 
cum .vorbesce. e ADE 

Când comparaţia, se face. întrun „kipă. ipoteticii, pu-: 3 

„nem ca cum, ca când, şi verbul dupâ dinsele în modul op- tativă. Ş. e. „Tace, ca cum nu ar scie se vorbâscâ. .Me înjură, ca, cum aș fi sluga sa. Casa, se clâtinâ, ca cum sar cutremura pâmintul.« Zicând: „Me injură ca pre sluga sa., Casa 'se clâtină, ca la cutremur. Este intoemai ca, tatâl. 

„Me înjurâ ca cum ar injura pre sluga sa. Casa ss clăti-. 

"sâă, she. avem nisce „proposiții prescurtate în locii de: 

'nâ, precum se cltinâ la cutremură. liste intocmai precum este tatâl sâi.“ Cu tote câ putem lua ca cu vorba urmâ- torâ și drept adverbiali. În sensii comparativă. putem lua “și de cal. Ş. e. „Altele vorbesce, decât gândesce. „3 111; Proposiţii consecutive. Voind ca prin propo-- siția adverbială, se exprimâm pe lângâ kipul şi consequen- ţa urmată din cele exprimate prin proposiţia, principală, „atunci nisce asemene proposiţii se legâ cu cele principalâ - prin adverbul relativii încat, stând sai subtinţelegândua-se în că principală adverbele demonstrative aşa, astfel, la ca-, 
re acel încât se reduce; $. e. „Fratele mei este aşa de :bogatii, încât nu scie ce are. Acest omi se strimbezâ, în- cât te sperii de dinsul. Am aşezat. lucrurile mele astfel, încât gâsescii îndatâ, ega-ce caătii, sai încât se gâsescii „ îndată, c&a-ce caiătă sau încât aş gâsi îndată, câa ce cautii. Vorbesce astfel, încât se te înțelegâ cineva. În, loci de încât stâ și câ, de, cu indicativul si ca, cu coniunctivul, Sta $ 3 CC A UL „a CORNI Mu S. e. „Acest omii se strimbizâ, câ te sperii de. dinsul sai. i “ ! ] S de te' sperii de dinsul. Vorbesce astfel, ca se.te înțelăgă, cineva.“ În sensii negativi punem fârâ cu infinitivul , cu. coniunctivul sai ca. S, e. Acest omă vorbesce fârâ al în-, ţelegre cineva, fârâ se'l: înţelăgâ cineva, fârâ ca, cineva se'l înțelegâ. Lo i a _ a 

- .$ 112.. Proposiţii, de intensitate, De multe ori voim se scim, dacâ.se intinde sensul celor exprimate; prin .pro-, posiţia principal tot așa. de. departe , .ca sensul celor ex-" 
“
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piiniate prin proposiţia adverbială sai nu. Aceste propo: 
siţii se pot” numi proposiţii intensive, . fiind-câ exprimâm 
prin dinsele o întindere. . :  . : = 7 

“a) Când vom voi se arâtâm, câ aceste doâ proposiţii 
sint egale in intindere, atunci legâm proposiţia că advar: 
bialâ cu că principală prin coniuncţia relativă, cât, care se 
reduce la adverbul: demonstrativii a/âta sai aşa din pro- 
posiția principală. $. e. „Am seris atâta, cât-a fost de tre-' 
buințâ. Cât pute omul se muncăscâ, el a muncit, şi pecât 
pote se se inalţă, el s'a inâlțat. “Tot-d'aunâ 1 am apârat, 
pe cât am putut. Pe cât el este'omii de trebâ, pe atâta 
tatele sâă a ieşit omii de nimic. Cântâ aşi de frumos, 
cât jocâ. Este aşa de inţeleptii, cât este buni, Când a- 

" mendoâ proposiţiile are tot acel predicatiă, la ce din urmâ 
se subtințelege: „Lucerszâ 'cât noi. (Lucrăzâ: atâta, cât lu- 
crâm noi). Sai. luâm cât noi de 'adverbiali. îi . 
;..*b) Inegalitatăa se exprimă prin decât, care se reduce. 

la vre un comparativii din proposiţia principală. S. e. „Vor- 
besce mai mult, decât se cuvine, Acâstâ fatâ, este mal fru-: 
mosâ, decât credăam. Norocul. lui este -mai mare, decât 
meritezâ: Scrie mai bine. decât: mine (decât seriă ei). Pâ- 
mîntul este mai mare decât luna. Mai bine ceva decât ni- 
mie. Cu altul: Nu a râmas altul decât mine... 

-.6)- Voind'ca impreunâ cu întindere, se arâtâm şi con- 
sequenţâ, punem încâl, ca. şi la proposiţiile modale conse- 
cutive. Ș. e. „Sa mârit atâta; încât nu mai va se me cu- 
mioscâ. Aşa de tare „a sârâcit, încât nu are ce se mânince. 
Dunerăa esfe pră adâncâ, incât se treci prin dinsa. .Sint 

- pră ostânită, incât 'se incepă a lucra4 . „i 
4) Când vom voi se exprimâmn  proporţionalitatăa, în- 

„tre cele arâtate prin .proposiţia principală, legâm proposi-: 
ţia adverbialâ” prin relativul. cu cât: care se reduce la de- 
monstrativul cu atâta din proposiţia: principal, S. e. „Cu 
cât mai-mult me gândesc, cu atâta mai puţin pricepi. 
Cu cât s'a arâtat cu-curajii în vreme de pace, cu atâta se: 
arată fricosti în vreme de râsboiti.: Me faci mai sânâtosi, 
cu cât mai mult petreci la țar e ci 
:- e) Pentru a exprima o mârginire avem pe cât, şi în 
sensii negativii afarâ, numai. $, e. „Putem judeca despre 
iri omii: numai (pânâ întratâta), pe cât îl cunuscem. Omul 
este :vrednicii 'de lăudâ numai, pe cât este drepti. Petreciă 

„bucuros cu: dinsul, afarâ câ este: cam iute. la mânie. : MPaş: 

. 

,
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duce bucuroă, numai se mi se dă voiâ, Mam dus la Paris, 

numai şi numai. sel vâzii, Ii am hotârit, numai tu se nu 

"mi faci vre o împiedecare.! i 

8113. Proposiţii. adverbiale de caiisă, Aceste: propo- 

siţii se-pot” împârţi iârâş în mai multe 'clase: proposiții 

curat caisale, în proposiţii finale, în proposiţii condiționale 

şi în proposiţii concessive, . A 

roposiţiile curat caiisale se formăză .cu kipul urmâ- 

CO , 

a) Când în . proposiţia principală, va sta sai se va 

subtințelege vre un adverbială de caiisâ, atunci proposiția 

'adverbialâ. de catisâ, se legâ cu ce principală prin câ, care 

se reduce la acel adverbialii, şi umâzâ ast lua cu dinsul 

împreunâ. Ș. e. „De acta sint bolnavi, câ nu me pâzescu. 

Din pricina acea nu scie ce face, câ bă pr multi vină, 

' Qetatăa s'a luat: (de acza), câ'commandantul n'a fost buni.“ 

“b) Când însă in proposiţia principală va pută. se lip- 

sâscâ, adverbialul de catisâ, şi când vom voi. se exprimâm 

catisa numai prin proposiţia adverbiâlâ, atunci legâm pre 

aceste proposiţii cu cele principale prin penlri-că, fiind-că, 

de creme-ce, când. Pentru-că exprimâ mai mult o caiisâ reală, 

'fiind-câ o casâ, gândită şi de vreme ce şi când o împre- 

jurare. $. e. „Drumurile sint pline de prafii, pentru-că de 
multii nu a, ploat. Nu pote se umble, pentru-câ și a frânt 
piciorul. Am simţit o pagubă, însemnată, fiind-câ m'am în- 
crezut în dinsul. Am vorbit astfel, fiind-câ ţi place. Morit 
în odihnâ, de vreme ce; sei câ esti fericitii. Când eii nu 
me amestecii în.trebile tale, ţie se nu'ţi pese de ale mele. 

* Adverbialul de caiisâ se pune în proposiţia principală 
mai cu.sămâ, când proposiţia caiisală - se pune. înainte: 
„Fiind-câ nu am plecere se me ducii la teatru, de acea 

“mici nu m'am abonat Une ori legâtura caiisalâ pote se şi. 
lipsâscâ, când se subtințelege lesne. Astfel zicem: „Astâ 
ndpte nam dormit, tot la tine m'anr gândit“ în locii de a 

zice : fiind-câ, tot la tine mam gândit. ME 

Aceste 'proposiţii sc pot” preschimba şi în proposiţii par- 
ticipale, când atunci lepâdâm câ, pentru-că, fiind-câ, în 
vreme ce, când, şi în locul verbului personali punem partici- 
pul presentă,.: Adverbialul de casâ din proposiţia principalâ se 
pune saii se-lspâdă, după cum ne va povâţui 'sensul,. Proposi- 
ţiile catisale de sus:ar suna ca proposiţii participale: -„Nepâzin- 

 du-me'siat bolnavii. Bând prg mult nu scie ce Bee Cetatăa s'a - 
„i 1
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luat nefiind commandantul buni. Frângându-'şi piciorul nu pâte se umble. : Încrezându-me în dinsul an simţit o pagubâ însem- natâ. Morii în odihnâ sciind câ esti fericită. Neamestecându-mâ 
eii în trebile talc, ţie se nu'ţi pese de ale mele. Ne având ple= cere se me ducii la teatru, nici nu m'am abonat. Astâ npte n'am dormit gândindu-me tot la tine. 

$ 114. Proposiţii fin ale, Voind ca prin proposiţia cai 
salâ, se exprimâm şi sfirşitul pentru care se face câa-ce 
arâtâm prin. proposiţia principală, atunci se legâ prin ca, . 
şi verbul se pune în modul coniunctivă. Ş. e. „Deschide 
ferestrâ, ca se intre aerii curati.  Cinstesce - pre tatâ! tâu 
şi pre muma ta, ca seţi fiâ bine pe pâmintă. De acâa 
m'am dus înainte, ca, se facii pregăâtirile trebuincidse. 

În loci de ca: zicem şi pentru ca, mat cu sâmâ când . proposiţia caiisală stâ înainte: „Pentru ca se fiii siguri, am dat 
arvunâ,“* Ca pote se şi hpsăscâ: Am trimis, se te chieme. 
“În sensă ncgativii zicem ca nu, ca nu cumva, S.e. „Me 
ducii la teatru, ca se nu'mi fiâ urit a casâ. Bagâ de sâmâ, ca nu 
cumva se te înşeli.“c: i a 

În locul acestor proposiţii putem pune de multe orl şi in- 
finitivul precedatii de de a, pentru a, spre a, s e. În locii de 
a zice: „„Du-te inainte, ca se faci pregâtirile trebuincisse“ zicem: 
„Du-te. înainte pentru a face, spre a face, de a face pregâlirile: 
trebuinciăse.i* Se înţelege de sine câ nu trebuie "se 'amestecâm 
aceste proposiţii cu cele subiective şi obiective, cu. tâte câ unele 
se pot” lua în amendoâ sensuri. : a 

„> $ 115, Proposiţii condiţionale. Când. prin proposiţiile 
calisale arâtâm ore care condiţiă, atunci le legâm cu cele 
principale prin dacă, de, când. $. e. „Me ducii, dacâ 'mi 
dai voi. Dacâ nu aş fi ascultat povâţuirile tale, ar fi fost 
mai “bine pentru 'mine. Dacâ. nu sint bogati, cel puţin sint. 
sânâtosii, Nu vei dobindi premiul, dacă nu cel pulin: vei 
avă trei eminenţe, De.va fi cu putinţă, gâtesce-te se plecă - 
astâzi. De vei însoţi darul tâi. cu vorbe dulci; va fi mai 
reţiosii. Când omul ar. înfiîna: patimile sale, ar merita 

lauda, Când s'ar. afla urmârile tale, ai fi pedepsiti. 

»„„ Une orl legâm nisce asemene proposiţii prin” şi. precum: 
„Fâ'mi hatîrul acesta, şi me vei îndatorat în loci de-a zice: 
„Dacâ'mi vei face hatirul acesta, me vei îndatora.. Asemene zi- 
cem: „A spune drept, nu am asceptat acăsta“ în locii dea zice: 

“ mdacâ aş, spune drept, dacă ar fi 'se spuiii drept, she.“ - ».-.-. 
»* Proposiţiile: condiţionale se pot”: preschimnba şi ele în pro- 
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posiţil; participale s. e. „Dându-"mi tu voiâ, me ducii. Neascul- 
tând povâţuirile tale, ar fi lost ma! bine pentru mine. Nefiind 
bogatii, cel puţin sint sânâtosii. Nu vel dubindi premiul, neavând 
cel puţin trei eminențe. Fiind cu putinţâ,. gâtesce-te se pleci. 
Insoţind darul tâii cu vorbe dulci, va fi ma! preţiosii. Înfrinând 
omul patimile sale, ar.merita laudă. Aflându-se urmârile tale, al. 
fi pedepsitii. Fâcându-'mI hatirul acesta, me vei îndatora,: Spuind 

„drept, nu am asceptat acesta. ! ! ” 

„8 116. Proposiţii concessive. Când prin proposiţia - 
adverbială exprimâm o concessiâ, o îngâduire la cele arâ- 

"tate prin proposiţia principalâ, atuncă egâm nisce aseme- 
ne proposiţii prin coniuncţiile de şi, cu tote câ, mâcar că, 
“chiar când, care se reduc” la adverbele demonstrative fot, 
cu tote acestea, din proposiţia principalâ. S. e. De şi Leo- 
nidas se. bâtu cu destulă viteji, tot nu putu scâpa 'de 
morte, - Numerul morților a fost mare, de şi sa invins 
vrâjmaşul. Cu tote câ nu te asceptam, tot îm! pare bine 
câ ai venit.  Mâcar-câ eram aprupe se cazi, tot m'am ţi- 
nut. Chiar când aş voi, tot nu am mijloce. 

N Une ori coniuucţiile concessive se subtinţeleg”, precum se 
subtinţeleg” şi când preschimbem aceste proposiţii în proposiţii 
participale. Atunci însă este mat mult de trebuinţâ ca în propo- 
siția principalâ se stg tot saii cu tăte acestăa,: pentru a se 
pută înţelege raportul lor concessivii, $. e. „Fiâ ver cine va îi, 
eii tot nu me temii de dinsul, Fiâ cât de bogatii, tot remâne înu- 
ritori. Cu tâtă lrumuseţa er, tot nu scie se placâ.- Supâre-se cât 
de mult, cii tot spuiii adevârul. Fiâ vreme frumâsă fiâ ră, eiitot 
am hotârit so pleci.“ Proposiţii participale: „Chiar învingându- 
se vrâjnaşul, râsboiul tot nu încetezâ. Fiind aprâpe se cazii, tot 
m'am ţinut. Chiar voind, (tot) nu am „mijlâce. Supârându-so el 
cât-de mult, mie tot numi pase. - . 

Despre proposiţiile coordinate. | | 

„. $ 111. De-multe ori unim în vorbirăa nostrâ doâ saii. 
mai. multe proposiţii, care nu sînt subordinate unele alto-" 
ra, ci care numai dupâ sensul lor stâ legate între -sine. 

„Aceste proposiţii se numesc” în raportul lor coordinate, şi 
se pot” împârţi în proposiţii copulative, adrersatice şi cai-. 
sale. Cele copulative se pot” subtimpârţi :în curat copula- 
tive, partitive, ordinative şi explanative; cele adversative în 
curat adversative,,disiunctive şi limitative. .-. .. 
„.. +8 118. Proposiţii copulative se numesc” acelăa, cara
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dupâ sensul: lor stâ întrun raportii apropiati şi se unesc” 
prin coniuncțiile copulative, și, şi şi, precum şi, nu numal-! 
ar şi, atât-cât, nică-nici. - e 

„+. Prin şi unim doâ proposiţii socotite de . egale - dupâ 
"valorăa lor. 8. e. „Este silitori și are norocii sai are no- 
"rocii şi este silitorii. Copilul plânge şi nu pote vorbi; she. 
„Când doâ subiecte are tot acel predicată, şi când. doâ 
predicate are tot acel subiectii, atunci contragem aceste 
roposiţii în una şi în locii de azice: „Mincarta este tre- 
uinciusâ, şi bâutura, este trebuinciosâ. Omul mânincâ și 

omul be. zicem: „Mincarăa_și bâutura sînt trebuincivse. 
Omul mânincâ şi bâ.“ Asemenăa urmâm şi cu complinirile. 
şi zicem: „Copilul are trebuinţâ de mincare şi de bâu- 
tură i N „o: iu 

Prin. şi precedatii de altii şi exprimâm câ adâugâm 
» ceva mai însemnată. S. e. „Am întâlnit pre fuatele mei şi 
am şi vorbit cu dinsul.“ Întrun sensă cam analogii zicem: 
Şi pâgânii sint fraţii nostrii. Am îmvâţat şi limba latinâ. 
Şi cine are semi poruncâscâ ? Englezii are şi corâbii mul- 
te, şi corâbieră deprinşi, şi porturi bune.“ Când adâugâm' 
ceva mai. neinsemnati, intrebuințâm  locuţiile coniuneţiona- 
le precum şi,: pe lângă aresta, afară de acea. $. e. „Am 
perdut doi copii, -precum și o mare parte, din averea măa. 

Prin nu: numai-dar şi expriinâm o gradaţi. 3. e. „EHo- 
ţii nul a, jâfuit numai, dar 71 aşi bâtut. Nuare numairan- 
gul, dar şi lâfa de câpitanii.“ De: 
„Prin atât-căt şi exprimâm legâtura întrun kipii mai 

„ determinată decât prin şi. S. e. „Atât tatâl tâu cât şi fra- 
tele tâă sint bogaţi.“ i 
„Prin nici-nici legâm doâ proposiţii negative. S$. e. 

Nici nu se duce, nici nu remâne. Nu scie nici se citâscâ 
nică sâ, serie. Fârâ, stâpinire nică soţietate nici statii nu pot” 
exista. . - a | îi 
„ Ş 119. Proposiţii copulative fârâ coniuncţii. copulative. 
Când înşirâm mai multe proposiţii copulative, mai cu sâ- 
„mâ prescurtate,. atunci coniuneţiile copulative se subtinţe- | 
legii, şi unim numai pre cele din urmă doâ prin şi. S. e. 
Auzim cu urechile, vedem. cu ochii, gustâm cu limba, mi-. . 
rosim cu nasal și pipâim cu totii corpul. Amorul, ura, lâ- 
comia și alte pâtimi adesta, astfel orbesc” pre omul, încât 

- nu pote vede cele bune, cele drepte, cele: oneste şi cele 
tolositore. “Pre acest omii îl laiidă, îl cinstescii şi me închinii la. - 
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dinsul: Anibal'trâcu peste Alpi, bâtu pre Romani şi se în- 
târi în Italia: sic. i Ma 

“+ Când coprindnm tote cele înşirate prin vorbele tate 
“sai toți, 'nimic; nimene atunci nu punem coniuncţia și. nici 
în. urmâ. $. e. „Buna-cuviinţa, .cinstăa, legile, tute vorbesc” 

„în favorul lui;: Bani, ranguri, cavelerii, nimic nu pote se te 
mulțumăscâ: Mari și mici, bogaţi şi sâraci, nimene nu sca- 
pâ de morte. ÎN e e 
_$:120, Unindu-se cu ajutorul coniuncţiilor copulative 

doâ. proposiţii subordinate, atunci în raportul lor de una 
câtră alta sînt coordinate, iar. in raportul lor câtrâ propo- 
siția” principală sint subordinate. $. e. „Credăam câ, acest 
omii are casa sa şi câ' este bogatii. Dorescii se te vâzii şi: 
se. vorbescii cu tine, Scolarul, care îmvaţă şi se portă bi- 
ne,'este lâăidatu e Dia o 
-„. Ş 121. Proposiţii -partitive se numesc”-proposiţiile prin: 
care exprimâm 0 impârţire,. şi care se lsgâ prin locuţiile 
coniuncţionale: parte-parte, când-când, acum- acum, unii-alții, 
un feli-aliă felă, o dată-allă dată, une ori-alle uri, she. s. e. 
„Latâl meii despre o parte este bâtrinii despre alta, bol- 

„ navă. Acestor scolari în parte le lipsesce destoinicie, în 
parte 'mijlucele trebuinciose. Acest 'omii când ride, când 
plânge. 'Timpul este uriti, acum ploâ, acum ninge. Unele 
viâţuitore. trâiesc” în apâ, altele pe uscati. Un felii se por- 
tâ “cineva; cu. un vrâjmaşăi, alti felii cu un amici. O -datâ 
te nebunesci dupâ câtă un lucru, altâ dată nuti place. 

- Acest” omă. une ori me iubesce, alte oră me urăsce. 
„8.122. Proposiţii ordinative. se numesc” proposiţiile, 
pre care le legâm prin locuţiile” coniuneționale: ântâii,. al 
doile, al ireile,, mai. ântăi, apoi, după acea, în urmă, în cele 
“din urmă, în sfirşilă sai în fine, she. s. e. „Aş dori se'te 
întâlnescii :-ântâi: pentru ca, se te vâză, apoi ca seţi gra- 
tulezii, pe urmâ ca se vorbescii 'cu tine, şi în sfirşiti ca 
se desfacem daraverile nostre... .; . :. a 
"-- "9 123, Proposiţii explanative se numesc”. proposiţiile, 
pre, care le legâm prin locuţiile: coniuncţionale adică; pre- 
cum, ca,'she. s. e. Grecii, adicâ Grecii din timpurile vechi, 
iar. nu. cei de. acuma, era iubitori de îmvâţâtură, şi de arte. 
Animalele domestice, precum sint caii, -vitele, oile, she. ne 
sint de forte mare folosii. Pietrele. scumpe, ca diamantul, 
rubinul, safirul, she. se numesc scule. .;;  .u-. 
„8 124. Proposiţiile: adversative sint nisce proposiţii, 
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prin care exprimâm o , miprotivire sati mârginire, Prin pro- 
posiţiile curat adversative. punem în locul unei idei :nega- 
tive, altâ ideâ' deosebitâ, şi le legâm prin coniuneția ci. 
Ş. e. „Hainele mele nu sînt negre, 'ci-vinete. Fii nu numai 
nu te iubescii, ci te-urâscii, - Nu sa dus îndrepta, ci în 
stinga. Sensul lui ci se păâte determina. mai de aprâpe 
prin: „din protivâ,. din contra“ şi zicem: „Kii nu numai nu 
te iubescă, ci din protivâ sai din contra te urâscii.i Când 
din sensul proposiţiilor se înţelege câ, una' este: adversati- 
vâ, atunci” ci pote se şi. „lipsescâ, $..e. „Nu este vorbă de 
nisce interesuni mici, (ci) patria se aflâ în pericolu ... 

$.125. Prin roposițhle disiunctive desunim doâ idei 
şi” exprimâm, câ. di in doâ lucruri putincisse la imprejurarăa 

 datâ, numai unul păte se fiă saii se se facâ. Aceste proposiţii 
se lăgâ prin coniuncţia sad. $. e.: „Putem. se ne ducem în. 
“drâpta saii în stinga. 'Trebuie se taci sati se. spui adevâ- 
rul. Prin sai-saii, - desunim şi .mai tare. :$. e. „Putem se. 
ne ducem saii în drepta saii in stinga. Trebuie sati se tacă 
sau se „spui adevâruli: i 

Prin locuţia coniuncţională altfel exprimân, câ din doâ 
lucruri putinciăse se va face cel din urmâ, dacă nu s6 va face 
cel dântâiii, S. e. „Fă economic, alifel remâi sâracii.€ 

 Aflându-ne la îndoială care din doâ lucruri se fâ cel ade- 
vâratii, punem coniuncţiile or, ai, se. „Nu sciă, dacă interesul 
or (ai) dragostăa "| a fâcut se ia pre acăstâ.femeiâ de nevastâ.* 

Când nu ne pase punem, fiâ,'s. e, „Fi câ va îi vreme fru- 
mâsă, fiâ (sai) câ va ploa, eii-tot am de gândi se plecă. să 

-$ 196. Proposiţiile Tizoitative sint .nisce “proposiţii ad- 
versative, prin care mârginim sensul celor zise de mai. 
nainte, și care se legâ „prin |  coniuncțiile dar, însă, iar, fiă şi. 

Prin dar: exprimâm câ priimim de adevârate cele: zise mal 
"nainte, modificându-se însâ adevârul acestora prin ' sensul pro- 
posiţiei urmâtsre. S. e. „Am'venit la scolâ, dar professorul a 
lipsit. Aş dori se cumpârii acâstâ casâ, dar este prâ: vechiă, A- 
cest judecâtorii este straşnicii, dar dreptii.“ | 
-..  Într'an sensii,cam analogii cu dar se ia şi însâ, care nu 
se. pune bucures. Îa începutul proposiţiilor. şi se întrebuinţăâză - 
mai cu semă la. construcţia” participală. S. e. E nu am bâgat 
bine de sâmă, el însă a vâzut tâte. Îmi place :se glumesciă cu 
omul acesta, lerindu-me însâ-a'l supâra. Am « citit acestă regulă, 

"târă a înţelege însă sensul el. 
Dupâ iar urmâzâ mai de. multe or. ceva. mai . însemnată: 
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decât cele zise-maf "nainte, şi dupâ fiâ-şi ceva mai ncînsemnati. 
$. e. „Limba latinâ-'este frumăsâ, iar că elină este şi mai fru-. 

'măsâ. Îmt place jocul, iar musica mei mult. Aş dori: se am o 

“grâdină,.Gâ şi mică sai fiâ cât de micâ: Aceste coniuncţii pot” 

lipsi, când se subtinţeleg” lesne S. e. „Mulţi sint chemaţi, (dar) 

puţini aleşi.“ . . DR - , a. 

„8 121.: Proposiţiile catisale. Am vîzut în $ 113 câ 
proposiţiile caiisale subordinate se pot” reduce la vre.un 
adverbialti de caiisâ, care păte sta sati 'se pzte înțelege în 
roposiţia, principală şi prin care acele proposiţii stâ strins 
egate' între sine. ' Întimplându-se însâ, ca prin proposiţia 
nrmâtârâ se voim se exprimâm numai întrun kipi gene- 
Tali 'catisa,, pre care ne bazâm .pentru a socoti cele zise . 

de mat mainte de adevârate; atunci punem coniuneţia caii- 
salâ câci; precum şi când voim se exprimâm vre o ur- 
mare din 'cele zise de mai 'nainte punem coniuncțiile deci, 
de acea, aşa dar, prin urmare, s. e. „Crede me, câci eiinu 
spuiă minciuni. Chiamâ pre fratele tâii, câci el scie cum 
sia intimplat acâsta. Se vede câ am friguri ascunse, câci 

"în tâte dimineţile me dâre.capul. Sint siguri câ. acâsfă 
vestire este adevârată, câci întralti kipă nu putăa s'o cr&- 
ză chiar unchiul meii. At. fâcut acestă greșală, deci rabdă 
acuma .pedâpsâ. . Voiii se te' scapii. din pericolii, de. acta 
am venit. Nu mat putem se ne întârcem, așa. dar se mer- 
gem înainte. Sintem âmeni, prin urmare vom muri. 

Notâ Însemnâm însâ odatâ pentru totbaună câ, dupâ sen- 
sul ce dâm celor ce voim se'exprimâm, de multe ori putem lua 
proposiţiile subordinate de coordinate, şi cele coordinate de sub- 
ordinate, A - 

“ Despre urmarea (consecuţia) corbelor. 

„8.128, Vozbele dint”o proposiţiă se pot aşeza după 
trebuinţa ' celui-ce vorbesce şi scrie în deosebite  kipuri. 
Când vorbele stâ unele dupâ altele, dupâ cum urmăză din 
natura limbei, zicem câ stâ în urmare ordinară, ia. când 
“preschimbâm şirul lor, facem inversii şi zicem câ stâ în , Si ȘI 4 5 
urmare inversă. 

“ a) În urmare ordinară subiectul -stâ înaintăa: predicatului. 
$. e. „Scolarul îmvaţâ "Timpul 'este frumosi. - Urmare inversă 
punem :când „voim 'se eazâ tonul mal mult-asupra predicatului. şi
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când întrebâm.: S. e. „Învață scolarul, nu glumesce. Fruimosii. este timpul. 'Îmvaţâ. scolarul? Este. frumosi timpul de i. 
« Notâ. Ac&sta însă. atirnâ, mat mult din vorbirăa viâ. Astfel când am zice „s'a dus sora mea: putem pune tonul pe „s'a dus“ şi arâtâm câ într'adevârii s'a dus, câ nu mal. este aci; dar putem pune tonul şi pre „sora mea“ şi arâtâm câ dinsa, iar nu altii 'ci= neva s'a dus, | | NE o ! 

b) In urmare ordinară auributul se pune în. urma substan- tivului, care se determinăză prin dinsul, numa! pronumele şi nu- 
meralele -determinative se pun” înainte s. e. „Pomii roditorii, ini- mâ întristată, Mihai vitâzul, palatul, prinţului, masa măa, cârţile - nostre, omii de. omânie, inelii de aurii, fatâ cu minte; — acâstâ 
flore, care omii cu minte, alte gânduri, dol scolari silitori, mulţi „Omeni, she.“ Urmare inversă este când zicem: „Noditarul pomii, 
al prinţului palatii, ale năstre cârţr, fl&rca acâsta, she: | - 6) În urmare ordiiarâ coniplinirile se pun” în urmâ..5. e. 
„Romanii învinseră pre Grecii, am scris o scrisăre, florile plac” 
fetelor, she.“ În urmarâ înversâ am zice. „Pre Grecii "îl învin= 
serâ Romanii, letelor le plac” florile.« Am arâtat mal "nainte câ 
pronumele personale se pun” înainte.. Ea 

Cazul personali s€ pune inaintăa cazului reală, S, e. „Pro- * 
fessorul a dâruit scolarului o carte. : - PR . 

_*4) În urmare ordinară adverbialul de timpii se pune. îna- 
intăa adverbialului de locii, şi udverbialele de timpă şi de loci 
se pun” înaint&a adverbialelor de modalitate şi de caiisâ, $. e. 
pâm fost duminica la biserică. Am adormit ieri la -balii de multă 
ostânielâ. Acest scolarii îmvâţa odatâ ma! bine, she 

” Notă, Cât pentru aşezarea adverbelor şi a vorbelor din pro- 
posiţiile subordinate, s'a dat în destule exemple, încât este de 

„prisos a 'mai repeta cele arâtate acolo. IN 
„1... $ 129. Vorbire 'directâ şi indirectâ: „ Voind 'se expri- 
mâm ideile nâstre saiă' ale altora, putem face acâsta în loâ 
kîpuri, adicâ sati câ raportâm chiar cuvintele nâstre şi ale.: 
altora, sati câ raportâm numai sensul acestor cuvinte. Când 
am zice „Ei '] am întrebat: AY învâţat lecţiile tale? Ami- 
cul meii îmi. zice: 'Tu esti fâcâtorul mei de bine. Cicero 
zice: Ei sint consuli,“ atunci kipul acesta de a ne: expri- 

„ma se numesce vorbire directă; iar când am zice „Ei 7] 
am întrebat, dacâ a imvâţat lecţiile sale. Amicul: meii îmi 
zise, câ eii sînt fâcâtorul lui de bine. Cicero zice, câ, (el) 
este consulii“ atunci kipul acesta de a ne exprima se .numesce 
vorbire indirectâ. Când el dela a treia persânâ; se păte ra- 
porta și la altii cineva, -precum Cicero „ar,pută se zică şi 

„despre altii cineva, nu numai despre sine, câ (el este con-_ 
„__Sulii, atunci preferâm vorbirăa directă. Se înte ege :de sine 

> . - 
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câ în. vorbirăa directă .întrebuinţâm. proposiții . principale, 
a indirectâ proposiţii subordinate,. . SI: 

„+ - Despre periăde, 

8 180, Când unim mar multe proposiţii astfel de strins între sine, încât se formeze un întregii, zicem câ am for. 
mat un periodă, Periodele se impart” în simple şi compuz se, Periodul simplu. are de bazâ.o singurâ, proposiţiâ prin- 
cipalâ,. la. care. atât :subiectul: cât şi predicatul .se. determi- „Dză, mai de aprope prin -proposiţii! “subordinate. : Având 
s.-e. proposiţia „Dumnezeii cruţâ, pre Noat am forma:uni period, când am zice: „Dumnezeii, vâzând urmârile ome- nilor şi hotârind se” prepâdâscâ pre toti. prin potopă, fiind-câ nu voia se scii de poruncile sale Piuțâizzfiră, a avă milâ de cei-l-alţi, ' numai .pre Noa câre , $idureândă-şi | a minte de creatorul sâă;, nu luase. parte la” aiclegiuirile celor-l-alţi. .. | E 

aa 
„În periodul acesta proposiţia principală este determinatâ mat ântâiăi prin doâ proposiţii jimpurale:: văzând, hotârind“ în -locii de „când a văzut, când a hotâriţt* care sint legate prin coniuncţia şi, din care cuăsă în raportul lori de una câtră alta sint copulative. Proposiţia „bhotârind. se prepâdăscâ“ este deter- minată prin proposiţia catisalâ“ fiind câ nu voia.“  Proposiţia principală „Dumnezeiă cruţâ““_ mal este determinată prin propo- siţia modală „lârâ a avă nulă şi complinirăa directâ spre Noa este determinată prin proposiţia auributivâ „care nu luase parte care proposiţiă attribulivă este iarâş determinată prin proposiţia caiisalâ „aducâidu-"şi :a minti“ în loci de „fiind-câ "şi a adus a minte.“ Mal putem lua! „se prâpâdâscâ“ drept proposiţiă obiee- tivâ dela „„hotârînd“ şi „se sciâ drept proposiţiă obiectivâ dela voia. , , | NR o 

$ 131. Periodele compuse se formăză din doâ propo= siţii, adică din proposiţia antecedentă saii protasâ şi din proposiţia consequentă sau apodosâ.. Când o proposiţiă, subordinatâ este determinată prin alte proposiţii, atunci in | privința acestora, se pute privi de principalâ. S. e. „Când pretindem, ca Omenii - se ne' cinstâscâ, nu fiind-câ avem. ceva merite însemnate, ci numai fiind-câ, sintem bogaţi; (atunci) noi semânâm unui munte, care pretinde se se cin- stescâ, dacă din' intimplare. are aărti in vinele sale, 
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În periodul. acesta proposiţia timpurală '»Când : pretindâmie |. stâ ca protasâ, este compliuitâ prin proposiţia' obiectivă . ca” „menii se ne cinstăscâ.“ Acâstă proposiţiâ obiectivâ este deter= „minatâ prin doâ proposiţii caiisale -„fiind-câ avem, fiind-câ sîn= tem“ care amendoâ sînt legate prim coniuncţia ci şi în raportul “lor de una câtrâ ahâ sînt proposiţii adversalive, Proposiţia prin- cipală „noi semânâm* stâ ca apadosă; şi obiectul indirectiă unul munte“ este dcterminatiă prin proposiţia auributivâ sscare pretin: „de se se cinstăscârt dacă. dini întâmplare are arii în vinele sale. -: Notâ. Unindu-se mal multe proposiţii principale prin con= juncţil copulative, periodul se: numesce 'simplu, fiind-câ :la un . periodii compusi urmăză se fă, precum am zis, protasă şi a- , podosă, : i i Ea . 
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