
ori Apo PI 

LIMBEI VECHI SLAVON 
setati piete 

  

ir iati zii e 

DE 

GH. GHIBĂNESCU 
urgia ATI: Tita ti 077 a 

> DPOPesor 

(Traducere din rusește după «crapo-caaBanckaa rpamaraka> 

de M. Colosov, fost profesor la Universitatea din 

Varşovia, Ediţia a 19-a, tipărită la Kiev 1899). 

  

IAŞI 
TIPOGRAFIA-EDITOARE „DACIA“ P. ILIESCU & D. GROSSU 

1900



Ori-ce exen 

No. Ri o 2 

  

:plar va fi nun 

Pati 

B.C.U. Bucurest: : 

NA 
C109899 

bevolat şi isc cilât,



1, FONETICA 

$ 1. Dialectul vechii Slavon. Prin dialectul vechii 

Slavon, sau slavona bisericească se înțelege acela dintre dia- 

Jectele Slavone, în care aii fost traduse în secl. al LX din lim- 

ba Greacă sfintele cărți de cătră Chiril şi Metodiii. La cei mai 

multă învăţaţi găsim părerea că acel dialect este vechia bulgară. 

Se numește Slavona bisericească, pentru că s'a întrebuin- 

ţat la serviciul divin în pisericile ortodoxe; iar veche slavonă, 

pentru că, devenind moartă, cam de la 1000 în coace, Şi păs- 

trindu-se numai în documentele scrise, ni s'au pastrat multe su- 

nete şi forme, de cum a fost alcătuită limba slavonă în tim- 

purile de de mult, mai înainte încă de a se începe istoria po- 

litică a Slavonilor. 

$ 2. Familia limbilor Indo-Europene, In timpul 

nostru s'a dovedit în mod neîndoios înrudirea limbilor aşa nu- 

mite a familiei indo-europene. In această familie intră cea mai 

mare parte din limbile Europei (slavo-lituană, greco-romană, - 

celtică şi a rasei germane) şi cite-va din cele asiatice (persană 

şi indiană). In această familie se pune şi limba veche slavonă. 

Cu mult înainte de naşterea lui Christ. trăia la nordul 

munţilor Himalaia în Asia de mijloc familia Arilor ; nu se știe 

care din limbile noastre o vorbeaii ei, dar din ea ai eşit în 

urmă toate limbile Indo-Europene. Cit timp această familie a 

trăit întrun loc, şi-a păstrat limba neschimbată ; cînd însă din- 

trinsa s'aii despărțit mase de popoare, care s'ai stabilit în pă- 

minturi nouă, ai suferit influența naturii din nouăle locuri I Şi, 

venind în atingere cu nou& popoare, limba comună a început a
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se deosebi în ramuri pentru fie care grupă. Cu cit mat mult 
s'ai deosebit naţiunile după influențele nouă climaterice ale pă- 
miîntului și ale condiţiunilor istorice, cu atit mar mult sai de- 
osebit și limbile. 

"8 3. Familia limbilor Siave. Toate familiile limbilor 
slave se pot impărţi în două: nord-apusene şi sud-răsărite- 
ne. La cea întăi grupă se pun dialectele: polon, ceh cu slo- 
vacii, două Lujifchi: de sus şi de jos, Polabsc sai Drevan 
(moartă); — la a doua grupă : rusasca (împărțită în marea—ve- 
lico—şi mica—malo-—rusască), sîrbo-horvată, horutană, şi slovină 
bulgară şi vechea slavonă, (moartă). 

Observaţie. Limbile se subîmpart în dialecte, dialect ele în graiuri 
graiurile se referă la dialecte, iar dialectele la limbă, ca ideia de specie 
la gen. Cu trecerea vremii graiurile se pot desvolta în dialecte, iar dialec- 
tele în limbi. Fie-care limbă este dialect în raport cu limba sa mumă ; 
pol din fie-care grad se pot deosebi legile pronunţei : limba 
şi dialectul vechii slavon, 

a. 

veche Slavonă 

$ 4. Duplă schimbare în limbă. In fie-care limbă cu 
trecerea vremii se petrec schimbări. Aceste schimbări au doua 
cause :înternă şi ewlernă ; sau se schimbă înțelesul cuvintelor 
păstrindu-se toaie particularităţile de pronunţă, sai se schim- 
bă partea sunetelor din cuvint păstrindu-se înțelesul : 

Exemple de schimbări în primul caz: 
Cuvintul paz. însamnă supărare, scîrbă, boală; apiera=— 

etate; acTi=înşelăciune ; *AAHhIH=—însetat ; pabora=—sclăvie. 
Exemple de schimbări în cazul al doilea : 
Fesu uunn==Boru HHole ; 1P9pouH=Tpopokn ; ASVeu=ayxa ; &pkma (en)—Bpeua ; kanurz== HATA ; KBHĂATIIHH==KHATHHA, 
Ş 5. Alfabetul Slavon. Inceputul liter 

pune în suta a IX-a; în acel veac sfintul 
mească Costantin, născut 829, + 869), 
ne. Despre această invenţiune vor 
bulgar secl. X în a sa operă : 
pai avut litere, ci 

elor slavone se 
Kăril (în starea lu- 

a înventat literele slavo- 
bește Cernorizeţ Hrabru, scriitor 

» De scrisoare“. «Bulgarii fiind păgini 
ati cetit şi s'au folosit cu liniuțe şi cu



5 — 

gravuri <npemaec seo Gaogbue HE Haya KHATA, HA UpETAMH H 

pksaamn unrEră n PAAaXX, norann cuie“). După ce sau creștinat - 

au întrebuințat literele grece şi romane; dar e posibil oare a 

scrie cu buchile greceşti cuvinte ca acestea: horz, saii unora 

sai skao,sai Asbikr? şi altele : 

Astfel aii trecut mulţi ani; dar in fine iubitorul de oa- 

meni D-zeu le-a trimis (sluvonilor) pe sf. Costantiu zis şi Kirilă» 

care <H cOTROpH HA A NHCMENA H OChMA, ORA 9BO N9 UNNOY rp'k- 

URCKRIJZ NHCMEHZ, ORA Xe no Gaokkucrku pkuu>... pe vremea lui 

Mihail, ţarul Grecilor, şi al lui Boris, cneazul Bulgarilor, şi a lui 

Rostislav, cneazul Moravilor şia lui Coţel, cneazul Blatenier, aa 

AkTro e OTa casAannia Eacero MHpa 6363 (855). 

Chiril şi Metodiu. Şi astfel după mărturia lui Heabru 

Cernorizeţ inventarea litere'or s'a făcut la anul 855. Impreună 

cu fratele sei Metodiu, Chiril a tradus din limba grecească în 

slavona cea aspră cărţile de trebuinţă pentru serviciul divin. 

Din ţările slavon.» propoveduirea lor de lumină s'a întins la 

vecinii lor Bulgari, Moravi, Cehi, Ruşi peste Corsun și poate şi 

la Poloni . Locul lor de naştere e Solun; Chiril a murit la Ro- 

ma, iar Metodie in Belgrad (885). Pomenirea lor se prăznueşte 

de biserică la 11 Maii 

Chiriliţe. Literele aflate de Chiril se numesc după nu- 
mele săii chirilițe. Ele se întrebuințază în ritul ortodox al sla- 

vilor ; toţi ceilalţi scrii cu literele latine. Afară de acestea nu 

mulţi din slavi întrebuințază literele glagolitice. 

Observare. La întrebarea asupra originei acestor litere, părerea 
învătaţilor nu se împacă. Unii cred că ele ar fi sluvele vechi anterioare 
literelor zise Chiriliţe; alţii cred mult mai vechi pe chir ilițe. Citţi-va gindesc 
că însuşi Chiril a inventat anume glagolita. 

Cele mai vechi monumente cu Chiriliţe nu se suie ma; 

sus de sula a Xl-a. Cel mat însemnat din ele este Evanghelia 

lui Ostromir, scrisă 1056—1057 de diaconul Grigorie pentru 

posadnicul (primar) Novgorodului Ostromir ; scoasă de sub tipar 

de A. H. Vostocov şi alţii în ediţia din 1843. Numărul buchilor 

din alfabetul slav după Ev. lui Ostromir sint 47. ”
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$ 6. Alfabetul 

  

Forma numele Coresponpenţa înţelesul 
literelor „lor cu lit. ruseşti numerie 

a 43% a i db pna b 300 
h ESKu 6 — X xkpa x 600 
k &EAn B 2 & ora — 800 
T TAAPOAR Tr 3 25 U unu n 900 

DA AOE9o A 4 “U  upukn g 90 
e ECTh e d UL ia II — 
A muabre pi -— IL, ma, Ta x — 
Ss Skao -— 6 Th pa 'b — 
3 BEMAA 3 7 30 BI pn BI — 

10 H HE A 3 h pn b — 
I i - i 10 FĂ arh 'B — 
K KARE K 20 10 10 — A taie a 30 ă | 
DĂ AicAeTre M 40 135 ră , 15 H Hdurt H 50 A | SERI o 900 
0 oua o 70 E 
II NOKOHĂ a S0 Ii a A — P run p 100 3 Ken 3 60 
e CACEO e 200 140 w ncu — 700 

20 T : Tanpapo "P 300 O  eura 3 9 
Op 5 ka Y 400 V nxhua vw — 

1l—ai 2000— +a 
19—ni si altele 
și altele 10,000 
1000—-fa (TRM4) 

Nota 1. 3 pentru timuprile vechi nu era, după toată pro- babilitatea, o slovă de prisos în alfabetul slav ($ 18). In mare parte s'a păstrat în cele mai vechi manuscripte şi se întrebu- ina cite odată ca semn de număr. 
2, H cu semnul scurtării (4) intră în întrebuințare prin se- colul al XVI-lea. 
3. Semnul bl pentru BI se întăreşte numai în secolul al XV-lea. 
4. Cu scl XIV începe a se întrebuința mai des în titluri literele slave. 
5. Cele mai vechi manuscripte sînt scrise caligrafic (ceteţ, mare, scriere rondă); cu sfărşit. secl. al XIV apare semicaligrafia, stabilind trecerea de la scrierea veche dreaptă la scrierea cursivă; cu jumătatea seci, XVl-a (in documente mai ales) vine în întrebuințare scrierea cursivă,
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Vocalele 

Ş 7. Vocalele fundamentale. Nu toate vocalele pose- 

dă tonul în unul şi acelaş grad; unele din ele se apropie de 

consoane; şi Ja _din_contra, sînt consoane, care se apropie de 

vocale. Prin urmare, şi în lumea sunetelor ea şi in fenomene- 

le lumei din afară nu sint sărituri şi schimbări uuți de la o 

categorie de fenomene la alta. 

Vocalele primitive, din care s'aii format toate celelalte sint 

trei : guturale a, palatale n, labiala o. Din unirea lui a cu n a 

eşit , din unirea lui a şi ya eşit 0. 

Vocala a e singura vocală curată; i, oy se apropie de con- 

sonante ; cea întăi cu palatala j(h), a doua cu labiala n in 

care şi poate trece. 

rus. saBrpa pro. V, rusă sayrpa.=—mâne 

rus. aoGperă pro AcEpin=—bună 

$ 8. Kmpărţirea vocalelor. Vocalele in vechea slavonă 

se pot împărţi în tari şi slabe, adică pline şi subțiri. 

a, 0, 0, mi, &, X%, vocale pline, tari, 

n, b, A, 6, & vocale subţiri, slabe 

Şi aşa voc. tari a, 9, o, nu ait asemănare cu cele slabe ; 

pe cind slabele e, k se aseamănă (corespund) celor tari. La vo- 

calele slabe se referă şi ceia co se numeşte iotificarea vocale- 

lor. Aceasta din urmă nu-i altă ceva de cit o silabă, compusă 

din consoana fot (j=—1) şi din o vocală. Cu îoț se pot uni atit 

vocalele pline cit şi cele subţiri. 

jhra=a (3); jroy=r, jhra=tă, jra=ta, jr. 

Cite-va vocale unindu-se cu ot în vechia slavona se schim- 

bă, ca: 

j-ko=nu jo, ci îs; jța=n; jun ; j-bk în declinare=totn. lo- 

tatul n se poate găsi în vechea slavonă, dar în alfabet nu este 

semn deosebit pentru arătarea lui. 

Limba. veche slavonă a avut o mai mare cantitate de vo-: 

cale, ca limba rusască de azi. Pe lingă vocalele, care se găsesc



- 8 — 

şi în limba rusască de azi, în limba veche slavonă erai: două 

vocale surde—a şi n; două nasale—ă şi a. In afară de aceste 4 

vocale, numele comun al tuturor celorlalte e de vocale curate 

(proprii). 

$ 9. Sunete smrde : Vocalele z şi n peutru prima oară le-a 

arătat A. H. Vostocov. Probele sînt următoarele : 

1) In limba veche ele staii nu numai la finele cuvintelor, 

ci şi la mijloc, în locul vocalelor proprii din limba rusă de 

azi, făcînd silabă cu consoanelele puse inainte: 

MA[A=—MOXD ; AXBI=—1065 ; REHRUhR==BBHEII'D ; STRURk=OTENb, 

2). în unele manuscripte vechi pe a şi n se pun niște 

semne, arătind că aceste sunete au fost capabile de o latitudi- 

ne în pronunţă, însuşire proprie vocalelor. In locul semnelor 

notate, spre a arăta în căutare prelungirea silabei date, se în- 

tilneşte în manuseripte scrise cite odată în acelaşi rind şi cu 

aceiași slovă. Se repetă în aces chip atit vocalele curate cit 

şi cele surde : kooorzbbr, POCNOAKLEE. 

3). In limbile primitive vocalele z, n corespund vocalelor 

clare. kxnasi=—kânig : Azurru=— Tochter, Îvărp ;Atun=—dies. 

In timpurile noastre în limba rusă a şi n neformind sin- 

gure nici întrun chip silabă, se întrebuinţază numai la finele 
cuvintelor pentru arătarea pronunţei tari saii slabe a consoa- 
nei premergătoare: yroar=eyrea, yrob==srea'. In vechime atit 
în vechea slavonă cit şi în ]. rusă ele ai fost vocale şi la finele 
cuvintului. 

Cind vocalele surde se slăbesc, se schimbă în vocale curate : 
20; nt, 

Prin urmare în locul sunetului rusesc o, în limba veche se 
poate pune sai o sai »: în locul lui e-—saii e sau 5, Cind în 
locul vocalelor ruseşti curate întilnim în limba veche vocale 
surde ? Atunci cind curatele apar la noi în sunete. oTen'e—gen. 
orua, în limba veche era Thun; nyuere — nyinra — KOVIRIR ; 
IrEBen'b — IBBIIA — MEBhUh : EH — AA — AhHh ; 106% —n6a — 
ABBA ; MOXb-—MXa—MENE.
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Pe lingă licidele p şi a în locul vocalei de azi o, se 
găsesc în totdeauna în limba veche z și n, deşiin limba de azi 
vocala proprie in asemenea caz nu e flexibilă, ci fixă. 

Vocala rusască în acest caz se deosebeşte de slavonă în 
aceia că pune vocala surdă nu după licidă ci inainte, acolo unde 
stau şi în limba de azi vocalele proprii: 

NOAKP—IbARb (V. rus.) —nazkz (slavonă). 

TOPIB—"TbpIb-—Tpara— 
BEpX'b—- BPP —BphyA— 
depTa-—U9bpTra —Uph'Pa-— 

In |. rusă de azi toate cuvintele se termină saă in vocale 
sau în z şi la consoane de o pronunţă tare sai slabă. 

Asttel 3, n, n în vechime aii fost vocale, şi fiecare cuvint 

atunci ca şi acum, era terminat în vocale proprii sau în z, n.; prin 
urmare în v. slavonă ca şi in v. rusască nau fost terminaţi- 
uni în consoane. 

(Scrivti în v. slavonă și v. rusască următoarele cuvinte: 
Bect, COGOpE, AHecb, OBIA, NepBeHCIIb, BOCKPECHYTE, BCTATE, AOAT'b, 
ROMb, BONXBb, Bors, cena brenr, por; Căutaţi alte cuvinte, în 
care vocala surdă să fie urmată in v. slavonă de lieide). 

Ş 10. Sumete masale. In numărul sunetelor existente în 
vechea slavonă şi neexistind în rusasca de azi ait fost sunetele 
nasale, care se numesc us. In vechimea îndepărtată poate că 

ele să se fi întrebuințat şi în limba rusască, dar de mult au 

slăbil aşa că în cele mai vechi monumente ruseşti se iutrebu- 
intază fără nici o regulă; jar în vremea de mai apoi ai perit 

cu totul din scriere, înlocuindu-se cu vocale curale: x s'a schim- 

bat în y; iar a îna (a) (după x, s, mw, w—a). 

Ă: păka  —pyaa A: RBBATI—BBATb 
MăKA _—MyRa CRATA, —CBAT'B 
REAX —Beny NATIA, —NATb 

AXEA —Ay6% HAGATH—HaA9aTb 

Aceste sunete se pot zola: 1, ra. Astfel ax azi este y; 

iar y totat este kb; prin urmare tă poate deveni »: 

AWEAIĂ, ROAGA, uHcTorA, 

JEOBIO  BONOIO,  YACTOL.
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a otat (ta) are aceleaşi schimbări, ca şi neiotat. 

x se numește mare sai plin; a mic sau slab 

a se pronunță probabil ca on, om 

A « « en, em, 

ră « < ton, tom 

HA « « den, ten 

Existenţa sunetelor nasale în slavonă se poate arăta prin 

următoarele: 

1). In limbile primitive, lui şus slavon îi corespunde vo- 

cale cu nasale » sai n: | 

narn=greceşte zene, germ. fiinf ; roaxer=— lat. Columba ; daac= 

germ. Kind. 

2). Grecii ati representat cuvintele slavone cu ius prin gru- 

pa ev Cgarocaagz—Ypevroshafi mucenic (munca) ; răspântie (puna); 

ughă (ungur). (Obs. trad.). 

3). In |. polonă s'au păstrat de pe aceste timpuri sunete 

masale, existente în y. slavonă: 4, a. 

AXEz=pol. dub (pr. domnb). 

Maco =pol. mieso (pr. menso) 

4). Fenomenul în v. slavonă (şi rusă) aşa numit creşterea 

lui en în casurile oblice la unele cuvinte se explică numai prin 

existenţa vocalelor nasale (vezi mai jos— descompunerea lui Zus) 

Presenţa lui us în v. slavonă a aratat'o întăiii Vostycov, 

$ 1]. Origina şi descompunerea lui cius». Origina 

lui usin vechea slavonă se explică prin aceia că acest dialect nu 

suferea terminaţiuui consonante. Cînd la urma cuvîntului sait la 

mijloc înaintea consoanelor sa arătat grupa: vocala + consoa- 

nă nasala (H. 44). cea din urmă s'a unit cu cea întăiii în o sin- 

gură vocală nasală (4 a), cbuen=ckmua; nonm=măxh, etc. 

Inaintea vocalelor îusiă au slăbit pronunţa nasală, descom- 

punîndu-se în părți integrante. 

Formula comună pentru descompunerea lui 3us; 

tus=—vocală (curată sau surdă) + consoana nasală (H sau M),



Astfel a este vocală forte, iar a—slabă, pentru că în des- 

compunerea celei dintăiii se arată vocala surdă 4 şi la această 

vocală corespunde vocala curată O ($ 13); iar în descompuherea 

celei de a doua.--vocala surdă n şi înrudită cu dinsa ($ 13) 

e vocală curată —e, î; de ex: 

AH (4), on (m) 

a—hH (m), cu (A, nn (4). 

Din aceasta se vede că: x:a=z:h. 

Această lege a descompunerei lui tus e singura posibilă 

pentuu fixarea cuvintului radical. Ex. de descompunere : 

a) a=—sn (m), eu (4). 

Să se fixeze rădăcina cuvintului Hammennniz. (arogant). 

Inainte de a găsi rădăcina, e de nevoe a lăsa de o parte 

în cuvintul dat prepoziţiile (dacă cuvintul e compus) şi terminația. 

Cuvîntul nanmenubiă S'a scris aşa: HAAXMEHnIH.. . - 

Aci na este prepoziţie, eusm terminaţiune; prin urmare 

ca tulpină remîne au : 

3M=Ă ; prin urmare AAM=AX. 

Şi astfel rădăcina cuvîntului dat e AX. Adăogind la a- 

ceastă tulpină terminațiunea priviti voi ru, căpătăm AXTH. AX 

se schimbă în y: AăTH=ayră: , „ 

HAABAenniH, particip! pasive la. aăru; înţelesul prin ur- 

mare HaAyT5IA. Ș. 

4 sa păstrat în cuvint “aan dar la particip se schim- * 

bă în 4M (se descompune), pentru că îl urmează 0 vocală. 

p). anu (4, ei (a), nn (a). 

Determinaţ rădăcinacuv.: 1) HAdATb; „Drăany, 3) naumnaro, 

1). Bauats; Ha prepoziţie. Ta  lerninațiiniea inflnitivului; 

prin urmare rădăcina Wax 

2). nauny; Ha: preposiție, y Pg , pers. IL. viit ; deci răd. un. 

3). naunnato: “ia prep. 10 term. pers. I. prez., a după cum 

se vede vocală de unire (sai mai drept: formaţiune verbală). 

deci răd. uni. Ă 
De 

F E 
£ îs)
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Astfel nauars. naunv, naunnaro, diferite forme ale unuia 
şi aceluiaşi cuvint, au aceiaşi rădăcină ua, un, unu (a) 

Din cantități egale după legea matematică se pot lua 
părți egale fără sa se strice egalitatea: In fie-care egalitate 
aici vine sunetul u. Prin eliminarea lui obținem a=s=—na (n) 
adică vocală=consoană=—vocală + consoană, ceia ea nu se 
poate nici odată. Dintre vocale numai nasalele (îus) sunt egale 
cu vocala curată sau surdă + consoana m sai n. 

Prin urmare a, egalisat cu nn (după egalitatea b) este 
substituirea posterioară a lui a (pro a $ 10).In ceea ce se a- 
linge de n (după egalitatea b), înaintea acestui sunet necesar 
se pune surda, corespunzătoare curatei a. (egalitatea b) Şi ast- 
fel punind în locul former posterioare (după egalitatea 2) for- 
ma: cea mai veche căpătăm: anna. 

Schinibind, după aceasta, egalitatea a ar trebui să avem 
UA=UhH=uHu 

Adăogăm acum.la această rădăcină prepositia şi termina- 
ţia lasată de o parte: HAYATH —Hâu Hop (7), — tavan (1ă) 

Astfel în adevar s'a scris acest cuvint în vremile vechi. 
Cu aceste însuşiri a lui jus de a se descompune în păr- 

țile componente se explică muilte fenomene din |]. rusă de azi 
la prima aruncătură de ochi. 

BpeMA-—-gen. Bpemenu nom, pl. Bpemena 
3eMIIA—gen, 3EMIIH Nom, pl. 3eMJlu. 

Acestea cum şi alte cuvinte ai după cum se vede, o ter- 
minaţiune la Nom. sing. a. Prin ce se explică diferenţiareu în. 
tre ele în termivaţiunile celorlalte cazuri? De unde provine în 
cuvîniul spema cpeşterea en, în cazurile oblice de la sing. și în 
toate cazurile, plural Și pentru ce la Nom. pl. Bpemena şi nu 
Bpeuana ? Adevărata scriere veche a acestui cuvint şi a altora 
asemenea explică pe deplin faptul: speua avea us în nom. sing. 
(Care ?), care inaintea terminațiunilor vocalice a celorlalte ca- 
zuri s'a descompus 4n părţile lui componente (en); de aceea şi 
la plural se scrie en iar nu as. |
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Să se caute rădăcinele cuvintelor: 

HaTb—HHyY ; KI ACTb— POR ATIE —IIpPORKIAHaTIO; MATb—MAY, NOM- 

HHTb—BCIOMHHaTb—NAMATb ; BABATP—Y3bL. Pentru ce AMeEHHHHAKE, 

lar NU AMAHHARAKE 2 c'rpemena Iar NU CTpeMAHa ? 3HaMeRATEIĂ, ar DU 

samanrnrbii, (de la subst. suaua 2); Cum s'a scris în v. slavonă 

BBVE'P—3BOHATb;—3BAKAYTb —3BEHPTb > 

Pentru ce în aceste cuvinte după e se scrie e. lar nu 5? 

Ş 192. Sunetul (5). Intrebuinţarea sunetului $, încurcă 

în timpul de azi numai pe acei, care deja în cursul citor- 

va ani au învăţat în gramateci că sa întrebuințat de fapt 

în vremea veche de cătră copiştii ignoranti, Acest fapt lesne 

ne arată că % în vechime a avut pronunţa sa deosebita. Care ? 

La dreptul aceasta nu ştim : Sint cazuri în |. slavonă, care pro- 

hează înrudirea lui % cu a. şi altele care arată înrudirea lui % cu e. 

lurudirea lui & cu a ne-o arată: 

1) însăşi pronunța (arb)- 

2) Inlocuirea lui a cu %& în multe monumente vechi As- 

uacruipk in loc de mMoHacTipiă ; Beck pro. Ehcra. | 

3) Inlocuirea sunetului % prin sunetul a în limbile slavone vii: 

a) în polonă Wiara=ttpa, guiazdo=rHtsac. 

b) în rusă: rayGouaănuii pro rxy6oawbiimiă ; MHOaăuniă, pro 

vmoxebimit (Sunetul a după şintante este ca a—($ 10). ” 

Inrudirea lut % cu e ne-o arală: 

1) Amestecul aceștor sunete încă în monumentele ruseşti 

(secl. XI). 

2) Inlocuirea lui % cu e în unele dialecte slave vii. (Ast- 

fel în cele mai multe părți ale Rusiei & în pronunță nu se de- 

osebeşte de e). 

3). Unirea a doi e în Sin v. slavonă : H'b&ern=ne scr. 

4). & din e în forma aoristului în cx (vezi $ 53). 

Se poate considera şi că sunetul $ a fost odată drept 2 

vocale. Aceasta se vede: 

a) din înlocuirea lui % prin 2 vocale în limbile primitive : 

wkcapn=—Caesar, Kaiser ; A EMonz=—Băuuovos.
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» 
b) din corespondenţa sunetului ' cu 2 vocale în unele dia- 

lecte slave. 

c),din descompunerea acestui sunet ($14). 
In rădăcina cuvintului şi în prefixele de după grupe de 

consoane, din care ultima să fie o licidă (p sau 1) în vechea 
slavonă se scria &:—tpkma;(vreme). make (lapte). In asemenea ca- 
zur în limba rusă în jocul lui p'k, ak se arată grupul epe. exe ($ 95). 

Ş î3. * recerea—ereşterea şi slăbirea vocalelor. 
Vocalele se schimbă din una în alta. Această trecere a unel vo- 
cale în altă vocală este creşierea (Suirea) sai descreşterea (slă- 
birea) ei. 

Prin legea creşterei vocalelor se explică multe fenomene 
din limba rusască de azi, esceptind de la această lege cuv. 
străine și inexplicabile. Astfel, de ex. de la, infinitivul sBars— 
prezent zoBy (a numi), Gpars—6epy (a lua). Dacă în primul verb 
rădăcina e 38, iar în al doilea 6p, de unde vin în prezent su- 
netele O (3cR-y). e (kep-y).? Dacă noi numim aceste sunete în- 
terpuse, prin aceasta nu explicăm de fel faptele; se pune în- 
trebarea pentru ce această intercalare ? Şi pentru ce într'un 
caz o interpunere (0). iar în alt caz alta (e)? Şi pentru ce în 
fine la Infinitiv nu este această creştere, iar la prezent este? 
Toate aceste întrebări stai fără răspuns, dacă noi aplicăm la 
cuvintele date rădăcinile arătate mai sus. Pentru acestea ve- 
chea scriere dă clar răspuns la întrebările puse: 3Bar» se seria 
seara, lar Gpars—Gbpăra. Şi astfel pentru primul cuvint a- 
vem rădăcina 38, lar pentru al doilea Grp; % vocală surdă, 
crește în O; vocală proprie; iar s in e; prin urmare din 8 
urmează a avea 08 (30k-y) iar din Grp—Gep (&£p-y). 

Nota. Trebue să deosebim simpla schimbare a unei vo- cale în alta şi creşterea vocalelor, Presența vocalelor curate în locul celor surde este la urma urmei creşterea  aceştei 
de pe urmă, dar numai atunci, cind asemănăm fapte din o limbă din aceiaşi vreme. Pentru acela creşterea totdeauna e întovărăşită de schimbarea formei gramaticale a cuvintului sat 
a înţelesului. £ din cuvintul aens în locul vechiului 5 nu este



rezultatul creşterei, dar o simplă înlocuire de vocală surdă, 
simţită atunci, cînd vocala din urmă s'a slăbit cu rotul. 

creşte în o şi mi: 

0—XPBM—HRTH=N9OMZ ;  BAB-A-TH=A0R—AĂ;  ALX—NATH= 

ABIL —ATH; EBA—A— TH NO— CNAA — TH, PAR— NBTH=TRIR—A4TH, 

b creşte în E şi H: 

Îhp-a-TH, BEp-X, H3—BHp-a-tă ; MBuH-E-PH, NO-MHAN-A-tR. 

E se întăreşte în o şi în cite-va alte cazuri în 5: 

Hep-2—HB-ROp-A ; BE3-M—BOA-ă ; AET-E-PH—AET-a-Tn ; PHs-ePH— 

rrET-a-TH. 

o creşte în a. 

Țeop-H-TH—TRAph ;  BOA-H-TH—BARA-A- TH; NOC-H-TH—pu- 

HAt-ATH. 

VH se întăreşte în ' 

KhHa-k-rhi—Bkaca-ru ; Bue-k-Pn—BBul-a-TH ; BHTH—BE-N-0K-X ; 

wi se întăreşte în cv. 

BX3-AMI-Y-A- TH—AOV-XA  CATRI- II-A PH—CA-FA ; 

A se întăreşte în ă 

TpaAc-PH—Tpăc-a ; BRAU-A-TU—ARA-K-A 

Ca bază acestor exemple se poate așeza în scară creșterea 

vocalelor în acest chip: 

1), XS | a—0—a 9, EN | "BB —9V 
o—a "pI—0 | 

3). n—e | 
E—0 : n—H = | n—e—o—(i)—a 4), NT | n—n—k 5), a—a. 
S—a 

Prin urmare, apropierea reciprocă şi înrudirea vocalelor 

se poate arăta în următoarele trei rinduri: 

1) a —c—a—m—0p 2) n —c—0—n —k 3) a—xă 
- . ÎN * . . . a .. a 

e şi o din al doilea rind înrudiţi cu o şi a din întăiul, în 

care şi pot trece pentru creştere. Celelalte vocale din al do- 
ilea rînd nu pot trece în vocalele din întăiul. Vocalele surde - 

nu se pot apropia nici cu nasalele, nici cu vocalele curate.
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Nota. Nu totdeauna se pot arăta toate gradele de creş- 
terea vocalelor în schimbările unei rădăcini date. Astfel Babr- 
'6K==Bnar-a nu are forme mijlocie cu o; EBA-kE-TH—B0cyA-H-TrH= 
mare forma mijlocie cu ml. 

Fie-care din sunetele rindului al 2-lea pot trece în toate 

celelalte sunete din același iind? Se poate ca esă treacă în &t? 
o în n? e în n? Care sunete se arată a fi intermediare între 

5 şi a? Poate oare e să treacă în a, şi dacă se poate aceasta 

prin mijlocirea cărui sunet ? Poate oare din se iasă 5? Va fi 

aceasta o slăbire? Ori cum se va chema acest fenomen ? Cum 
se înțeleg următoarele două proporţii? 

Bin: 
Di D= AR 2072 

Dacă în locul vocalelor proprii %. s, se întrebuintază na- 
salele corespunzetoare lor, cum se schimbă proporţia următoa- 

re? căre sitnet face totala creștere a surdelor tari? dar slabe? 

Aratati relațiunea sunetelor m şi 5 cu surdele: 

mi : 'k==surda (Care 2): surda (Care (?) 

Ş 14. Descompunerea lui mi, ov ui. Dintre vocalele pro- 

prii capabile de descompunere sint m, o, w, Condiţia pentru 

descompunerea lor e aceiaşi ca şi pentru 4us, vocalele urmă- 

toare. Descompunîndu-se ee dai urmetoarele grupe de sunete: 

1) B=—oă, 2) oy=—oB, 3) m=eB. 

1) b=oă, Ca exemple de o asemenea descompunere a lui 

si poate sluji forma Presentului no (1%). de la infinitivul ntkra. 

Ikru:=nk-ru. 

In care parte se descompune forma noi? Terminaţiunea 

primei persoane este x (y), iar nu 1% (0): BEA, BE, Hecă şi 

altele. Jot, apăriînd la verbe, ca unrată, Akaată, nu aparţin ter- 

minaţiunii ; el stă între 2 vocale şi verbul numit se descompune 

astiel . uir--aţ-ă-+a, Ak—a-atăt+-ă. In fine fot şi în forma 

nsăx nu aparţine terminaţiunii, dar în ea el nu poate fi recu- 

noscut ca interealat: netă nu se poate descompune în no-t-i+-a, 

pentru că prin această descompunere ar trebui luată ca rădă- 

cină silaba ne, ceia ce nu-i posibil prin asemănarea cu rădăti-



  

na n%, căpătată diu forma nkru : nk nu poate=—no (pentru ce ?) 

Dacă in asemenea mod fot, din forma ns nu este sunet in. 

tercalat şi nu aparţine terminaţiunii, urmează ca să aparție 

rădăcinei. Sunetele din rădăcină a formei notă trebue să fie su- 

netele noii. Şi astfel nk(ru]=nci(x) deci k=—oi, Astfel ci (0j)=*%, 

dar & este n crescnt, prin urmare şi oă este n crescut. Prin 

creştere rădăcina cu sunetele n—u trece în &, dacă după ele ur- 

mează consoane ; în oi, dacă urmează vocale. Pentru aceasta 

NoHTb vechii nonru = neti-+-u-t+ru = nb+u-+ra. din rădăcina 

nn(+'ru). 

9). oy—o8. Această schimbare a lui o în 8 se explică 

prin aceia că vocala scurtă y, una din părţile componente a 

sunetului «y, se apropie de consoana £& ($ 7). în care şi trece 

înaintea următoarelor vocale: caoy-hru—cao-tae ; NAs-k-'rn— 

nana. 

3). mi=—a. Sunetul m se descompune în '5g; prin urmare 

Op: MI=—08 : 28, Sal 0: m: 

Astfel m este slăbirea lul o; aceasta şi în descompune- 

+ rea lui m se arată că vocala e mai slabă decit acela, care dă 

descompunerea lui o. 

S&(=—0y) va fi în fine prin creşterea lui m (ca şi că relativ 

la n), Kpmi-trn=kgo-tez (v.Bes-t-rn-—B04-3% şi altele). 

In terminaţiunea citor-va cuvinte m! prin descompunere 

dă nu 8, ci e, ca şicum ar fi descompunerea lui a. Acest mi 

corespunzător lui a să numeşte nasalisare: KaM-ni-—Kămt-sH-e ; 

NAdAM-hI—NAaM-sN-6, ca Hia— Hat-en-s, Asttel mi este un sunet. a 

cărui natură se determină prin elementele ze, iar pe sn din ci- 

te-va cazuri trebue a-l considera nu ca o descompunere a lui 

i, ci ca 0 creştere a nasalei, prefăcute în mi la nomin. sing. 

căci cuvinte asemenea cu Kaami' se puteau termina în limba 

veche în sunete nasale. 

Nota. In rădăcina citor-va cuvinte şi în cîte-va sufixe se 
observă alternarea lui mi cu nasale. ($ 56, 58). 

Sunetele o şi % singurele nu sunt apte de creştere, căci 

Ca 2 
73 rara BL 

UNIV east a 
a



mu e mici o vocală curată, care se apară în locul lor ca rezul- 

“at al creşterei; dar cu atit mai puţin și o şi & pot fi cres- 

“cute întrun grad prin creşterea părţilor componente oy=—os ; 

«creşterea lui o este 4; prin urmare creşterea lui cx, sau ceia 

«ce-l tot una—creşterea lul o va fi ag: naoy (rn)=nact (-+-a)— 

naa(-t-a-t'rn); eaoy(--'rn)—cao(ţ-9)—caaR(-k-4). 

- Prin asemănare cu acestea, prin creştere k(=—oH) poate 

fi aă (cum a este creşterea lui o): un(-ț-'rn)—noii(+-n+'rn)—(la) 

—nah(-Pa-+Trn), 

Scara de mai sus a creşterei vocalelor poate fi prin ur- 

mare complectată şi a se arăta astfel: 

  

4 9), 2—hi(=—a8)—0y(==08)—a& Ş 1). pe 3 no A (oja Sa 

o—a E—0—4 
1). EC(=a8)-—op(=08)-—08 2). SC —(oil)—aiă 

Astfel din vocalele fundamentale. trei (Ş 7), la care se a- 

daugă şi din altele (prin creştere una, prin slăbire alta) se ex- 

plică toate celelalte vocale naturale a dialectului vechiii slavon. 

saca i | 
Sunetele stind la dreapta vocalelor fundamentale, arată 

creştere, la. stinga arată slăbirea lor. 

Şi astfel în ultimele rezultate de creștere în toate cazurile 

se arată sunetul a, saii singur penru sine, sai în unire cu con- 

soanele & şi j. 

$ 15. Hiatul. Limba veche slavonă nu iubea hiatul, adică 

întîlnirea a două vocale- Exemple de hiat deşi se găsesc în cu- 
vinte ca (nooyunru, AcEpaare, unTaara), însă rar. Hiatul se îndepăr- 

tează în 2 chipuri: 1) sai prin descompunere, dacă aceasta 

este cu putinţă, a primei din cele 2 vocale: caoa-e pro casy-e, şi 
altele. 2) sai prin - intercalarea unei consoane între 2 vocale: 

Prin aceste sunete aspirate intercalate se arată în vechea
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slavonă în mare parte sunetul ş(H): Aa-P'rn—Aa-FaF'rn—AdraTi, 

adică Aa-ri-ta-tru ; Bniă=—sHii-haă adică sH=% şi altele. 

Afară de tot. ca sunet aspirat se arată în vechea slavonă 

în citeva cazuri, sunetul B: oa-oy+a-enta; pako-te-kara. 

Jot se interpune nu numai la mijlocul cuvîntului între vo- 

cale, dar şi la început înaintea vocalelor: rakopx pro atopă; 

153£p0 pro £3sp9, tonoula pro oHoma şi altele. 

Să se arăte rădăcinile şi să se scrie în veche slavonă. 
TPA3HEIA—NOTpyaTE, TPyer—semnerpacenie, yOHToR'5—npu6aBe- 

ie, KPOBP—KpBITE, POBP—p5ITE, BAPA—NO30pATE—8pbHie, Hayka— 

UpHBBIKATE, CMEPT5—yMAPATb, OKAAAHIE—EAaTE, CYXOĂ—COXAYT5, 

3BABIE—30By, E3THATE—H3rOHATE — A3FHARHEUĂ, B3ANOXE— AXE, ApaTb 

—pa3nnparb, CKPHTb—COKPOBHUIE, ATy—CORATATE, BATIA—O7BBTE, 

ONaTOBORIE—HIOXATE, KyIO—OKOBEI, GAT5—G0i, | 

  

Observaţie. In cite-va cuvinte, avind aspirata şi, în locul acestui su- 

net apare w' (n slab). Această substituire de preferinţă se arată după, 

prepoziţii la pronumele de pers. 3 şi la citeva verbe: De la niero (='ero 

dar nu fero), crunta (evinrn=c>—i—n—'rn), Cite o dată acest p pro ş, 
are loc şi la începutul cuvintului, neprecedat de prepoziţii raapo-—ta4p0 

—niaAps—'bapo. 

Consoanele 

$ 16. Impărțirea consoanelor. Consoanele după ar- 

ticularea organelor se pot împărţi în chipul următor. 

a) Guturale r (h), E, x. 

b) dentale 4, 7, s, 3, c,u, 

c) labiale s, n, E, m, 

d) linguale x, a, UT (m) u, p. a. 

e) palatale j (ă) 

f) nasale n, m. 

Sunetele r (A), a, 3, s, 6, E, j, %. XA, se numesc sonore 

K, XX, T, 6, Up 5, UIT, 9, surde. 

Cea mai mare parte din consoanele sonore aii conrespon-
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denţa în categoria surdelor: r : K=p: XA : T=38: ce: 
= i W=WA=UT=S (=A3) : u(=—re)--u(=urr, Ce poate cores- 
punde lui u în categoria sonorelor ?) 
XA, 4, u, Și s ($ 18)—sunete compuse; celelalte—simple. 

Simplele se împart în nasale (n. 4), lioide (A, p), mute (n, 
TU AT. n), aspirante (x, 3,c, &, x*,u, 1);—, vu, m, wi se mai 
numesc şintante; 3, u. c—şuerătoare (sibilante). 

Toată indicațiunea de pănă acum a împărţirei consoanelor 
se poate pune în următoarea tăbliță : 

  

      

  

    

  
  

  

Simple Compuse 
Mule Spirante | S <A | — | & Ş Sonore | Surde Sonore| Surde Sonore|Surde S :S 

Guturale | r k |[(h) XX |— 1— — — 
Dentale A T 3 c — [| — s U, Labiale E n & m |. — Linguale | — — m MO — |p-a — y Palatale | — — j H — XA IT         

Consoanele guturale, labiale, şi dentale capabile de slăbire, în condițiuni anumite îşi schimbă pronunţa. Pentru aceasta se observă 2 cazuri: sati consoana trece în sun 
saii se uneşte cu sunetul altui organ, formind consoană com- pusă. Guturalele şi dentalele sibilante se înmoae în primul chip, dentalele nesibilante şi labialele în al doilea. 

$ 17. Muiarea guturalelor. Gu 
sibilantele și lingualele-—în şintante. 

1) r trece în 3 şi x 
9) n « < way 
3) x « <«c <ui 
Exemple : 

etul altui organ, 

turalele trec în dentale ; 

BOTA— B03H— Rome 
NpOpeRA—nNpepouH-—npopous 

1) 
2) 

) ASViz—aAcven — AOrue C
W
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Guturalele se slăbesc atunci cînd le urmează vocale sla- 

“he sat ol. Prin urmare r, K, X nu se pot uni cu vocalele e.n, 

%, a şi cu toate fotatele. 

Observaţie. Limba veche rusească a urmat în acest caz aceeaşi 

normă ca şi vechea slavonă. Limba rusă de azi uneşte guturalele cu voca- 

lele moi, nemuind pe cele dintăi în şintante sau sibilante: aşa: rHeny'Tt, 

RIEBE, XH'TpOCTh (Cum s'au scris aceste cuvinte în vechea slavonă ?) 

Inainte de n guturalele se schimbă: în compunere—în 

şintante : sonn, în forme simple—în sibilante: sean, uenogkun. 

Inainte de n guturalele se schimbă : în şintantei: rpkunux, 

Agovienkz ; în sibilante kznasn. 

Inainte de « guturalele se schimbă în şintante : Boxe "ASiue 

Inainte de a-—in şintante : swma din suXz. 

Inainte de 'k—în şintante (în compunere): mazuaru pro 

mazukru din maakkru, şi în sibilante (în simple). set, npopoui, 

Ace. 

Inaintea lui zot--în şintante şi sibilante: crea pro cererja; 

dar Aula pro ASXja. 

Din exemplele date, asemenea cu Aoua, Tău4 (pro TAKjA) 

se vede că Iot e înghiţit de şintante, că adică fot dispare după 

trecerea guturalelor în şintante, = guturalele + iot.; 

ru ă=u ; pii=—w ; pentru care rha=a; Kho=uoy ; Yha==ula, 

Observaţie. Cite-odată îughițirea lul iot se observă şi înaintea si- 

bilantelor noansă Pro nsanrja Id. anro'ra. 

Ş 18. Legătura guturalelor cu sibilantele. Dacă în 

rădăcina cuvîntului dat se arată a şi u, atunci—restabilind ră- 

dăcina—numai de cit se pune în locul lor guturale corespun- 

zetoare : 3 totdeauna presupune pe r, cum u4—k. | 

Nu se poate arăta tot așa legătura între a 3-a sibilantă— 

e cu guturala X; deși e se arată a fi din X, prin urmare mu- 

ierea acestei de a doua (ca 3 din r, w din k); dar sînt şi aşa 

cazuri în limbă, în care x poate fi numit al doilea sunet, iar 

c întăiul, adică cite odată din aceste două sunete din rădăcină 

se poate numi e ($ 50).
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T schimbindu-se în sibilantă, poate suna nu ca s, ci ca 

A3 ceea ce se arată prin buchea s. Părerea asupra acestei slă- 

biri a lui r se basează pe următoarele fapte : Sunetul r cores- 

punde lui k; K mulat e uw; u-=re. Grupul 're poate corespunde 

lui A3. Acesta se referă la a, insă se poate referi nu la r=—lat. 

G, ci la r=h. Şi astfel: | 

ri K=h : X=aâ(3) : u=ro=a:c. 
Observaţie. In declinarea adiectivelor k înainte de şi p se 

schimbă în 'T : noyabucer—HoyaBacrE—HoynbacTHA. 

[Proprietatea guturalelor de a se înmuia în şintante și 
sibilante e foarte însemnată pentru fixarea rădăcinii cuvintului 

Hnâsv în vechime sa scris Ksnaan. Sunetul a în limbile 
primitive corespunde lui o şi y (u); Sunetul a= în; 3 presu- 
pune pe r (g). Puneţi în locul sunetelor date corespunzetoa- 
rele lor. 

Uano sa seris uaap,. Arătaţi identitatea lui cu germ. Kind 
Yakin (strimt)—a3axz, cf. germ. eng.] 

$ 19. Indulcirea dentalelor. Dentalele nu se înmoae 
înaintea vocalelor pline; pe ele le înmoaie numal îof: nora 
o nesk; dar RoAa—0 koak; mos-u, dar REA-H. 

Inaintea la fot. dentalele se moae în următoarele feluri : 
a). Dentalele sibilante trec în linguale şintante : 

3 în % : rpesu-rH—rponă(=rposjx) 

c În ui : nnea-ri —nuuă (=nacj) 
w în 4: eThuwn ——orhun (adăogaţi atracţiunea=—or»njb) 

[Sa se arăte rădăcinile cuvintelor : HCKYCETBO-—ACKyulenie ; 
H3MYUeHHHĂ, BBIPyIATE, CABIIATE, Pa3pyinennprii, o6nncars, paz- 
ARIHHĂ, cpaxenie, OGHaHT5, CMATUCHHLIĂ, cOnaxenie. Oepelbe— 
xtep10).] 

b) Slăbirea dentalelor a şi 7 dă a şi w'r (în rusă % şi u) 
POAP—pOo%XALCTEO (rusă pomecreo) ; BEA —BROXAn (Boxarbiii) ; CB'BTE 
—eB'kuira (wa) (ceBua). 

(Arătaţi rădăcinile cuvintelor : Dana, 'IponCxOXAenie, Ayo 
Aa, CyeHblă, Hy%HO, polii, yrBepaenie Rarpanenie.).



In locul lui xA searată cite odată 34 : npasa na PASA HR pp 

(cf. nopoxaniă). | 
Compusele A şi ur, unde se arată a, şi 7 sint melate- 

za grupei AX şi iu, în care x şi ur nu sunt alt ceva de cit 
înăsprirea lul iot; prin urmare cemra vine din cRkTrua, dar 
şi acesta din cekrăa ; pomacerac—din POAXECTEO, dar acesta din. 
pOAHreTEo. 

Observaţie. Cite odată înaintea unuia Şi aceluiaşi sunet dentalele: 
cind se slăbesc, cînd remin neschimbate, Ex; MeABbAb dar BOKNb CMA- 
renie dar ocBbuleuie, (Cum s'aă seris aceste cuvinte în vechea slavonă ?).. 
Acest fenomen se explică astfel: Să ştie că numai fot poate muia denta- 
lele ; prin urmare în exmplele aduse b şi e neslăbind pe A și T nu cu- 
prind în sine pe fot. Dacă b în cuvîntul MenB'BAb nu-i ==ă£, atunci cum 
se explică forma ? — CMATEHIe şi CMYIIeHie—rădăcina fie-căruia— arăiati 
aceasta ? ! 

Sunetele s, a, p stînd între sunete apte pentru slăbire şi 
între vocale mol saii consoane cu iot, nu împedecă lucrarea celor 
din urmă asupra celor dintăt: gazegu—din BA&XEA, cMouITpa din 
CMOTpIA ; Ahituală Cin MhIcAră. 

$ 20. Imdulcirea labialelor. Labialele--6, £, n, M—se 
slăbesc prin adăogirea la ele a sunetului a. 

B—BA : APE-U-TH—AIOEA-HR, 

B—BA : AOB-H-TH—AOBA-IAR 

MAMA: AOM-H-TU—AOMA-LAR 

N—NA : KOYN-H-TH—KONA-rR 

Muiarea labialelor are loc numai înaintea lui fot. 
In citeva monumente ale limbei v. slavone labialele se 

înmoae prin 5 , NOroyEN-tĂ H3BARK-ISHK (NOroVBA-tă, H3BABA-ENZ), 
$ 21. Prefacerea consoanelor. Pe lingă slăbire con- 

soanele mai sufăr şi altfel de schimbare—prefacerea (transiţia). 
Slăbirea este schimbarea unei consoane prin acţiunea u- 

nei vocale moi sai a lui lot; prefacerea însă este schimbarea 
consoanelor prin alte consoane. 

Următoarele consoane sufăr această prefacere : 
a) a şi 7, care înaintea lui 7 şi a se scimbă în c,
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BEA-TH —BEC-TH; NAET-TH—Nasc-TH ; UkkET-rH-— uBbe-ru ; uncac din 

yHT, PăcAH din răA. 

b) r. K. xhr=wp=ur, 
MOPTH=MOH — MourTH (mour). 
NEKTH ne H—neuiTrh (eur) 
aptyru=—ap'kwyn—(&prhkurrn) 

Reciproc se schimbă între ele în cuvintele cu aceliaşi rădă- 
cină sunetele : 

M şi N: AMN, 
p ŞI A : KpHRE—KAUKg. 

Sint unele grupe de consoane, pe care limbile nu le iu- 
besc, de aceia, se şi schimbă in alte grupe. Astfel în locul lui 3x 
se arată KA: HxaAenă pro H3xena (idem uH3roni—care-i rădă- 

cina ?); pro cu--wur=Hwp (nek—jx). 
$ 292. Imterealarea şi elidarea consoanelor. Intre 

2 consoane, din care ultima e p, se intercalează cîte odată A, 
şi 7: A după consoane sonore, 7 după surde: HSApOkoY (pro nspoy- 
K9), cerpogz (=o-te-tr-kpoB-kr. o prepoziţie ; care e rădăcina?). 

Se elid următoarele sunete: 

a) labialele 6, n, k înaintea lui ': rperu pro rpes'rn (rpecrn) 
XHTH pro XHETH, upkru pro upEnrn (depnare); E, n înaintea lui 
N: TE&-HĂ-TH pro FB-HĂTU (dar PnIB-HATH), KAnnTH pro RAnHa'Tn, 
STOHĂTH pro 9ToNnĂTH (TONHTH), oyezHATH pro oeannaTu (0y- 
CENENHIE); B ASNZ E : OBAAKO pro CEBAako (care-i rădăcina 2) oBaac- 
Th pPTO OBBA4CTH ; OBHTĂTH prO OBEHTATH. 

b). Guturalele r, k înaintea lui n: A&n-nă-ru pro ABHr-Hă- 
"TH, NASC-HĂTH DLO NAceK-NATA. 

c) Din dentale—a, înaintea lui n m. e. a: OVEANATH pro 
OVRAXAHATH, R&mh pro &kamr, Rken pro &'BAcu, Năâk Dro NaAAz. 

$ 23. Metateza consoanelor. Metateza are loc mai a- 
desea înaintea consoanelor licide p, a. Vechea slavonă în locul 
grupei : vocala-+cons. licidă ca ap, ax, ep, pa, întrebuința în- 
toarsele: pa, aa, ps, ax). Ex: Sol—caxnnue: assa—Elbe, albus; 
paka—arka ; patora—Arbeit ete.



Metatesa sunetelor se întîmplă cite odată şi înaintea lui 

R: K&acz—kakea, (Care-i rădăcina, şi în care derivate se întimplă 

grupa Ba (=—ak) în rădăcina vocalică 2). 

$ 24, Asimilaţia şi disimilaţia. Asimilaţia este o le- 

ge, în puterea căreia un sunet---vocală sai consoană—se asea- 

mănă cu altul. 

Exemple de asimilaţia vocalelor pot sluji formele adiectivelor: 

AcEpare s'a format din AoBpaare, şi acesta din AcBpa-rere prin 

elidarea lui iot şi prin prefacerea lui £ în a. 

Asimilaţia consoanelor poate fi saii complectă sait necom- 

plectă. In cazul intăiă un sunet pe deplin samănă celuialalt: 

HUIBAX PLO HIUUIBAZ—H3Wn AZ; 0ch pro ocen din okct (lat. axis, 

aks-is); în al doilea—numai se apropie deel, trece—sonorele di- 

naintea surdelor în surde, surdele înaintea sonorelor în sonore. 

Fenomenul asimilaţiunii necomplecte se presintă în limba rusă 

de ază în formele cuvintelor: rab, 3mBc5, pro KzA6, chat. (Să se 

explice aceasta). 

Fenomenul contrar asimilaţiei este disimilațiu sunetelor. 

MAECTH DrO MAETTH, BECTH pro BFATH. 

$ 25. Deosebirea fonetică între 1. veche rusă și 

vechea slavonă. 

L. veche rusească se deosebeşte de vechea slavonă prin 

următoarele particularități ; 

1). Unde în vechea slavonă vine la inceputul cuvintelor 1 în 

vechea rusască vine o: I6A6H—0JIeH; 1AHH4—0AHHb ; 1€36€p0—03€p0, 

16X6—0e, 

2) In locul lui x, a din v, slavonă în v. rusă e y, a (A). 

3) n în vechearusă nu se moaeîn a ca în. V. slavonă 

dar în x, şir nu în moeiin au. | _ 

4) 2 şi n precedează licidelor, iar nu le urmează. 

5) Grupurilor pa, aa, pt, ak din v. slavonă le corespunde în 

v. rusă grupele: opo, 010, epe, ere. 

Această însușire a |. ruse—intrebuinţarea opo pro pa, oxo 

pro aa,şi altele—se numeşte polnoglasie (plenisonie).
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p4 —0po; EpăTa—Bopora ; EpAA4—6opona— 
AA —010 ș BAAAHMHPA—BOIOAApPMI'b-— AACE—TOAOCb 
pl—epe; Apkto—aepeBo 
Ak—ene —nakna —nenena 
ak — O10— MAkKO—MOIORO ; NAEHZ— NONOH'T, 

Orservaţie. Sint în limba rusă şi forme neplenisone, identice cu 
1. slavonă. Una din aceste forme se poate lua după vechime, alta sa for- 
mat în limba noastră după tipul slavonei bisericeşti. Formele ruseşti ple- 
nisone corespund în limbile primitive grupei de sunete—vocală+licida a şi p 

(r. 1) 6opona—.Bart; nonoxo—Milch, Gepesa—Birke ; formele ru- 
seşti semisone în limbile primitive corespund la licide+-vocale: GpaTr — 

Bruder—frater, . ! 

Exerciţii la $$ anterioare: 
POATECA, THORTECA, NOrOHTECA,—Care-s rădăcinile? lu ce 

raporturi sunetele din rădăcină a acestor cuvinte trec în ră- 

dăcina de basă ? Din care sunete se aratău în vechea slavonă ? 

Dar în rusă ?—noup—cum € în v. slavă? Din ce sunet sa for- 

mat aice u in cuvînt (ef. lat. nox—noctis): Dar a din cuv. nan- 

aepuna ? (ef. germ. tochter). —Opyxie—sapanare.— care-i rădăcina? 

Priu ce se arată muierea în cuvintele nora, pyuka din nora, pyka. 

Cum s'a seris în v. slavonă : yroa-ok-r (cf. angulus), yra (Ente) ? 

Aflaţi citeva cuvinte cu semisonie în I. rusească ?—xpan» 

xpaGpBrii, Bpema, crpaxa, cpaur, care-l forma de plenisonie 2— 

Rădăcina şi părțile componente a cuvîntului —uncrounntb.—MAr- 

kin şi uyka—rădăcina fie-căruia, ara:ati aceasta. Din ce sunete 

se arată grupa e în cuvintele: peebrs, mnegarr? Dacă n se des- 

compuue în 8, cum se va descompune jr. ? Care-i vocala fun- 

damentală, care se adaugă la cuv. sopriă şi npesnpar ? cum e 

forma de plenisonie a ultimului cuvint? — Aflati din rădăcina 

cuvîntului-—Banoxayr» aşa cuvint—în care vocala din rădăcină 

să fie în al 2-lea grad de creştere.—Precisaţi rădăcinele urmă- 

toarelor cuvinte: py6a5. croAnua, KHaHATECA, TEBCHATECA, OGPaTEO, 

BaBbuianie;,. MUaTECA, Berpbuarb, 06035, 3BBaT5, pBeRie, BOIPHEII» 

BABHCTE, IIOPOX, NOBECTE, TYKATE, TAHYTE,—TYTOĂ, OTIUENPHUK'E, 

oGHHMaTE, poma, npoxoxii, ropbre. Din rădăcinile cuvintelor da- 

te aflaţi aşa cuvinte, în care vocalele din rădăcină să fie cres- 

cute, iar consoanele slăbite. 

  

 



2. FORMAREA CUVINTELOR ȘI MORFOLOGIA 
Ş 26. Părţile componente întrun cuvint. In orl- 

ce cuvint e de nevoe a deosebi: rădăcina, tema. vocala copu- 
lativă, prefixele şi terminaţiunea. Vocala copulativă poate fi sau 
nu în cuvintele date, dar rădăcina, tema şi terminaţiunea al- 
cătuesc neaparat însuşirea fiecărui cuvint. 

a) Rădăcina. Rădăcina—aceasta-l mai simplă—-necompusă,. 
nederivată parte în cuvînt, prin care se explică şirul întreg al 
fenomenelor în limbă. 

Observaţia 1. In rădăcină se cuprinde prima semnificaţie, ce a 
răsărit omului primitiv în faţa lucrului dat. A determina rădăcina unui cu- 
vînt dat în limbă însamnă, ce e dreptul, a determina ceia ce a simţit de 
lume poporul primitiv, Dar numai de cît se observa că în vechime nu tot-- 
deauna se poate determina rădăcina cuvîntului în domeniul limbei date. In 
fine în multe cazuri numai pe calea asemănărei sunetelor din 1. primitive: 
se explică rădăcina primitivă a cuvîntului. cum şi înţelesul sei primitiv. 
Asifel s. ex: cuv. 3EMIA, restringindu-ne exclusiv numai în domeniul ] 
slavone, dă rădăcină 3eM ; dar 3 presupune pe T ($ 8) care şi vine înră- 
dăcină. In |. slavonă noi n'avem pentru cuv. 3eEMIA un cuvînt, care să aibă 
în rădăcină T, dar în greacă este “Îj, iar în sanscrită este verbul Gan— 
a naşte; prin urmare înțelesul cuv. 3eMIA este născătoare, Prin acest chip 
se arată de ce în poesia populară slavă cuvintului 3eMIA se dă totdeauna 
ca epitet cuvintul MArb=—mamă. Alte exemple: [Tana (pasere) în v. sl, 
NX'FHUA. răd. NAT, Care-i înțelesul ? In |]. gr. e cuv. RETAuA! = a sbura 
prin urmare ITAA este după înţelesul rădăcinei =—sburător. Inţelesul 
răd. cuv. pKa se explică prin gr. pEo curg. rus, CBIHb se explică prin 
sanser: SH—a naşte, de unde sunus (criz) născut ; rus. [CHE y. sl. 
AKHh == lat dies se explică prin sanser, div.—a străluci.   

Pentru a fixa rădăcina cuvîntului dat e de nevoe a-l des- 
compune în părțile sale componente, dacă cuvintul e compus, 
a arunca prefixele și vocalele copulative, dacă sînt, șia despăr-
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ţi terminaţiunile. lar dacă în cuvintul dat vocalele sai consoane- 
le sint de a doua formaţiune ($$ 11—24), atunei în locul 
lor se vor pune ca rădăcină cele primitive. (Ex. la ŞŞ 11, 
16, 18, 19). 

Compoziţia rădăcinei in |. slavonă variază: 
1). In radăcină poate fi numai o vocală (fără vocală rădă- 

cina e imposibilă): u-krn (lat. i+re). 
2). Vocala cu consoana oţu-t-u-rru (Care-i rădăcina ?) 

3). 2 consoane + vocală caoy-t-rn. 

4). vocală între 2 consoane BE3-F'PH, Hsc-'ru 

5). 2 consoane + vocală -- consoană naec('r)A"rn) 
6). 2 consoane + vocală + 2 consoane EâneTr-t-aL-'Pu. 
In v. slavonă sint cazuri de duplificarea rădăcinei : eac-fa-+- 

TH. Răd, primitivă ez, duplicată cae. 
(răran-+t-+-ru—a suna—care-i răd. prim. şi care duplicată ?). 

Observaţia 2. Aceeaşi rădăcină, venind în diferite limbi, dar cuprin= 
zind acelaşi înteles primitiv, arată inrudirea limbelor. Iată cîteva exemple 
arătind înrudirea v. slave cu celelalte |. indoeuropene. 

mara—mater ui;cnp,—Mutter, 

Gparr (sparpz)=—frater, bruder, 

cecrpa—Schwester, 

ceIR'—Sohn. 

diyar—lux (luk-s) ; 

răce—(h)anser, 

CBHHPA==SUs ; 

OBNA—0OVIS, 

MEnu5—mus, Maus, 

BHHO—Vinurh —0tyos, 

craru-—stare   

narn— dare 

ara—ire 

moGurn—lieben. 

abBa—duo 

rpa-—tres, drei 

NATb—ZEVTe,   

necar—decem — 5îyx 

HOBP—NOvus, neu. 

HonHEP—nA&Hx—plenus 

a35—ego —Eo—ich' 
Tii— lu—du. 

Asemenea exemple se pot da ori cit de multe. 
b) Tema. Din rădăcină trebue a deosebi tema. Prin temă 

se ințelege acea formăa cuvintului, care stă la baza declinărit 
şi conjugării. Pentru a afla tema unui cuvint dat urmează nu-
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mai a deosebi terminaţiunea Cite odată răd. şi tema se con- 

fundă, dar în cea mai mare parte se deosebesc: nsc-ru răd. nec, 

tema Htc; dar Br-Ak—TH, răd. EA; tema BhAk; 3nama; răd, 

ana ; iar tema AHamru, 

(Să se deosebească răd. şi tema în cuvintele rnas, aoyma. 

npoporr, pas6oănnks, OGHako, AOGpHă. NOONecT5, XHIHEĂ, XATHTb 

-—NOXAIATE. BCIIOMAHATE, UpPACNOCOGIATb.) 

€). Prefixele. Prefixele se arată numai în cuv. compuse. 

H3--EHITH, He-taknzu, O-FAKAA. 

d). Vocalele copulative. Vocalele copulative se arată sau 

în substantivele compuse (Bere: —o —rhun) sait la verbe între ră- 

dăcină şi terminaţie. Aceasta vocală copulativă se numește ca- 

racteristică sau indicele conjugării : 38R-t+-a-Tu; AB--H--TH. 

e) Sufizele. Terminaţiunile în gramatică se numesc sufixe. 

Sufixele slujesc sau la formarea din rădăcina cuv. dat a diferi- 

telor părţi de cuvînt, sai la formarea din cuvintul dat a dife- 

ritelor forme de declinare şi conjugare. 

Astfel în cuv. Aa—p--z-—atn, din răd. AA, suf. ptr se în- 

trebuinţază la formarea substantivului; iar suf. ms ca semn a 

cazului înstrumeutal. 

In cuv. unr—a—c—re, G e sufixul timpului trecut, iar "re 

e sufixul pers. 2. 

Observaţia 3. In vremea de azi; sufixele nu aii înțeles indepen- 

dent. Nu tot aşa a fost în vremea veche. Atunci fie-care sufix avea îuţele- 

sul săi, şi neconfundindu-se încă una cu cuvîntul, îşi păstra înţelesul săi 

particular. Chiar şi a7ă, prin calea analisei ştiinţifice a cuvîntului, se poate 

deosebi înţelesul particular a cîtor-va terminaţiuni. Astfel de ex. termina- 

țiunile cazuale a adiectivelor pline, nu mai puţin şi cazurile pron. pers. 

3-a ($ 39). 

Ş 271. Lista celor mai insenanate sufixe. Sufixele 

nu pot fi compuse numai dintr'o singură consoană; în fie-care 

sufix vine şi o vocală saii singură de sine sai în unire cu o 

consoană. Vocalele din sufix pot sau să preceadă consoana 

(una sai două), sai le urmează, sai să stee între 2 consoane:
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Sufixele în v. sl. sint multe. Cele mai însemnate sînt : 

a) la substantive: 

Vocale 

%, 4, 9, ($ 28 vocale temale) 

Cons. cu vocale 

pa—nnpe (răd, nu de unde v. 
NH'TH), Aapă (răd. Aa, verb Aa). 

aa—ă31% (aflați un cuvînt din 
această rădăcină cu jus mic). 

a9 — (arată instrumentul lucră- 
rii) Miwino (acel ce  mirosă) 

pmino (acel ce curge). 
apn (insamnă obiectul lucrărei): 

nskap» (acel care face pîine). 
KE : SHARD 

Zk : n'Berk 

OK : XoAOKb 

AE : RHaxb 

HK : NpABA-hH-HK-Z 

Bi: 

sul 4 : CB-hu-ă 

| £ : CphA-hiloe, 

HA : ABRHUA, RHAORHUA. 

OT-hU-h 

TA : CASA: 

X& : CMEXZ, ACVXR, XENHyx 
te : Htăcc ($ 28 cuvintele cu 

tema vocalică). 
Th : NAMATE, HOUITA (==NOKTh), 

BAACTA (S=EMATI). 

TEA : MOAHTEA, Xph'TEA 

BCTEO : AWRARB-CTRO. 

  

  

'rpă (însamnă obiectul lucrării): 
Ekrpz (—Rkrowmili=acel ca- 

re suflă). 

ThIpă : NacTupz. 

Tene (același înțeles ca şi 'rpa) : 
ATi (acel care trăeşte) 
oyun'rean (acel care învaţă) 

Mă : BHama, ckma. 

NB: Ann 

cun : rk&eHa 

HHz (arată singuritul): roeno- 

AHuz. 

BEA : APVKREA 

b) la adiective 

pE : BZApz (ca verb aceiași 

rădăcină ?) 

AR : RBICAR, 'TENlAX, 

AHE& : rH'kaanaa 

KA: MARIRA 

ORZ : PAMEORZ 

BCK& : TBAARCKA 

RH : E'EpiHR—BEAnHz 

HEX : MHAOCTHEZ. 

Adiectivele posesive afară 
de terminaţiune obvin şi azi 
în ]. rusă: 

ok : Ilerpoka 

ER : WADERA 

HN : SR'kpnua 

Se poate ca în |. slavă veche şi în foasta rusască să fi a- 
vut sufixul n ra şi ie, provenite din subs. în 3, n, a, o.



Subst. erhun — Adj. oThun 
IpOCAARZ-— „ — IApOCAARK 
BEAEAAZ— „BEA AAN. 

(Ce-i » în aceste adiective: u slab, sau ja ?) 

€) în pronume. 

AHK-A 2 KOAHKB, TOAHEZ: 
AKE : [ARE IEAHRAKE, EKCIAKZ, 
mopz, Tepa: RoTropmiu, ierepni, Sufixul 'ropa se arată şi în u- 

nele din numeralele ordinale g-rop-mn din Az&-rop-hin din AsE-4). 

(De sufixul adect. în gr. comp. $ 40) 

(De sufixul participiului $$ 42, 51) 

Din cele precedente se vede 1) că sint sufixe comune subst. 

şi adiectivelor. 2) Că în unele cuvinte se pot adăoga mai mul- 

te sufixe. In următoarele cazuri sufixele se referă saii la una 

şi aceiași parle de cuvint: OTRURETROOT-FRU-FBETRAO, sai 

aparţine la diferite : ROAHUBECTBEO=KO-FAHK-BCTB--9,  AVRUEHAUR- 

erao=mak- (sufixul part. pasiv) --nk--ncra-e. 

DECLIN AREA 

a) Substantivele şi Adiectivele slabe. 

Ş 28. Fema substantivelor, Tema substantivelor se 

poate termina sai în vocală, sau în consoană. Precum în ră- 

dăcină pot fi numai 3 vocale: a,i,y, ($ 1), aşa şi ork-ce cu- 

vint cu tema vocalică poate să se termine în ]. slavă în una din 

aceste 3 vocale; dar cuvintele cu tema în y s'au contopit în 

slavonă cu cuvintele cu tema în a, pentru aceasta în |. slavonă 

noi avem pentru tema vocalică abia 2 sunete: a şi i. Sunetul 

„g sau sa pastrat în |. slavă în forma sa curată (cuv. fem. în 

a A şi A); sau s'a slăbit în o ($ 14) (cuv. de gen neutru), în e (a- 

celaşi gen term. slabă) şi chiar în 4 (cuv. masc.). care se pot 

arăta în forma n ($ 8). 
Şi astfel tema a în slavonă dă: 

4— 0 2. 

ROAA— O MbBCTO. BOrz 
t4— (Hi0) (=) 

SEeMAlrd MOpE MR



Hz (=) după vocale se arată în forma n : kpau (=kpaiz). 
Tema î în slavonă se arată slăbită la s; Neva, NXT. 

Acest s» din î urmează a-l deosebi cu îngrijire de s dia 4; 
schimbările lor sînt cu totul deosebite. 

Cuvintele cu tema în y se declină aproape ca cele cu 
tema în a: cinz, Aoma (domu-s), ca orz, paăa, croma şi alt. 

($ 31). 
La cuvintele avind tema consonantică se referă substatinele 

cu următoarele terminaţiuni. 

a) Nom. sing. a, tema n suf. comp. men: apkma (ap'5men). 
b) — a. tema in 7, sufix compus ar : epnaa (oppa-A7'5) 
c) — mr, tema în H, sufix compus men : kaatai (kam-6R) 
d) — temă în R: upnkwi (uphkzE) 1) 

e) — H, tema în p, sufix compus 'Tep: Maru (uarepz) 
f) — 0, tema în c, sufix compus cc: ne&o (ne6-ec) 

$ 29. Impărțirea substantivelor în deelinări. Din 
toate declinările substantivelor în limba veche slavonă se pot 
socoti patru ; trei pentru cuvintele avind tema vocală, şi u- 
na (a patra) cu tema. în consoană. 

La prima declinare se referă subst. mase. şi neuire cu 
tema în a, adică subst. în &, b- (=j5). o. e 

Declinarea a doua cuprinde numele de gen femenin cu 
tema în a, adică subst. în a, ra. Aici se referă şi subst. în n, ea pa- 
B%WINH, 

Observaţia 1. Cuvintele cu tema în a ca sena, Boga se de- 
elină atit de deosebit de cuvintele cu aceiaşi temă de gen masc. şi neutru că în |. veche slavonă nu se pot socoti la un loc cu declinarea. 

La a treia declinare se referă substantivele cu tema în î, 8, 
de gen masc. şi 6 gen femenin. 

Declinarea 1 şi a II-a ai două părți; 1) cuvintele cu vo- 
cala tare (2, o. 4). 2) cu vocala slabă (n, 6 ra). 

  

1) Cuvintele, aduse aici, în graiul comun. au tema în vocală ; hi, care se des- 
compune în mg ($ 15).
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Pentru reprezentarea pe scurt a acestei împărțiri poate 
sluji următoarea tăbliță, în care cifrele romane arată declina- 
rea, iar cifrele arabe arată subimpărțirea lor. In a IV-a decli- 
nare, buchile ce stau în parantesă arată consoana din temă. 

  

  

  

  

      
  

  

  

        
  

Masculine Femenine 
1 l 2 9 

9 Hu € 

Femenine Tema a 
N |_l ___ă 

9 d, H 

In Maseuline | emenine ] Tema î 

Masculine | Femenine Neutre 

IV a (n) Tema în 
mr (n) m (E) A (7) consoană 

| | o (e) 

Pe primele două declinări se schimbă şi adiectivele cu 
terminaţie scurtă, în vremea presentă nedeclinabile, dar în ve- 

chea slavonă schimbindu-şi terminaţiunea după modelul sub- 

stantivelor şi avind în vorbire înțeles nu numai de atribut, ca 

acum, ci si de cuvintul determinat. Terminaţiunile acestor a- 

diective sint acestea. | 

a) tari a o â 

ACEBE —ACEpo ACEpa 

b) slabe n 1€ ta 

Hu, cHHIe cunra 

Declinarea din vechea slavonă se deosebeşte de rusasea 

de azi 1) prin cite-va particularităţi în schimbarea cuvintelor, 

2) prin forme mai multe; pe lingă cazurile, ce sint şi în ru- 

seşte, în limba veche slavonă mai era Vocativul; pe lingă nu- 

merul sing. în plural mat =ra dualul. 
N
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Casul locativ: Casul preposiţional în vechea slavonă se 
putea întrebuința şi fără preposiţie pentru arătarea locului, 
pentru care să și numeşte locativ: a Bpara CEOIErO CTOAZ N9păuu 
MpARHTH BAnsokoY cEolemoy Ocrpomupoy Hekkropoat. (Epilogul la 
Ev. Ostromir). 

Observarea 2. Numărul dual a existat şi în vechea rusă. Pierde- 
rea forinei dualului s'a început prin Secl. XII-a. Urmele lui trăesc încă şi 
în rusasca de azi: ABa uenoBbra. Aici nu este Gen. sing. ci dualul. Es- 
te o urmă şi în casurile oblic. BO Oiro. (eas, prep.) 

Observarea 3. Numărul formelor în limbile cu declinări (lexiona- 
re) sa diminuat din ce' în ce mai mult cu trecerea vremei. Limbile vechi 
sint mai bogate în forme, şi anume limbile mai apropiate între ele pe vremea naşterei lor. Dintre limbile Indo-Europene, fanilia sanscrită e mai 
bogată în alte forme de declinare şi conjugare. Limbile moarte=greaca veche, 
latina, vechea slavonă mai bogate în forme de cît limbile vii născute din ele. Cu pierderea formelor de declinare se arată nevoia de articolul propriu pentru 
exprimarea raportului dintre obiecte, 

Observarea 4. Sufixal casual se determină cu mult may bine a- 
tuncă cînd se începe cu o consoană: BIIBK'DME — BIRD (tema), + m» 
(sufix) ;BonaMma=—Bona (temă)-t-ma (sufix). Iar cînd tema cuvîntului se is- prăveşte în vocală şi sufixul începe cu vocală, vocala din temă şi cu cea 
din sufix se contrag într'una, Asttel vocalele ă, 9, *, şi alte forme: Bi'rka 
M'Be'rey, BOE, stati nu ca curate sufixe ei ca unirea sufixului cu vocala din temă. | : 

$ 30. Declimarea LI. Fabelă de schimbările 
subst, şi adiectivelor slabe a declinărei I-a. 

1) TERMINAȚIUNEA TARE. 

a) Genul masculin 

Singular Plural 
Nom. RAzk-a 34-a Nom. 
Acus. BAak-a, 3za-a Voce. | FM ata 
Voce:  Bazu-s aa-a(€) Gen.  Razk-a3za-a 
Gen.  BAzk-a BBA-a Dat. RAXR-O-AMZ S2A-0-MA 
Dat.  Rask-oy saa-oy Acus.  BARK-I 3ga-i 
Iustr. BAzk-z-Ah 3BA-E-AA Instr. Baa aza-mi 
Prep. Bazu-k aza-k | Prep.  Razu-h-ya sxa-k-ya 

Dual | 

a
z
 Ă. Gen. i s-e- „1 EAZR-A Bac Pr BABK-O 34a-oy Dat. EAER-C- Ata rep. Instr. | aaa-o- aa 

 



Vocativul Sing. se poate termina Şi În o: emiNo. Aceas- 
tă terminaţiune o o pot avea şi gen. şi casul preposiţional 
sing. Această terminaţiune de la Poc. Gen. şi Prepos. în oy în 
loc de e, a, $, cum şi terminația dată în oBn (eniH-oRn) în loc 
de o, are loc în cuvintele cu tema în ş. adică în acele cuvin: 
te, la care » din temă se arată din slăbirea primitivului y, iar 
nu a primitivului a ($ 28): acmz din acamy, domu-s şi altele. 
La dual aceste cuvinte au terminația m pentru N. V. Ac. cm ; 
La Nom. Plur. se termină în cR-e; cmimok-e: la Gen, în on-a; 
CRINOB-A, | 

Cele ce aii la Nom. sing. terminațiunea una, arătind siu- 
gularul se lasă afară în plural, avind la Nom. pl. terminația € 
XBHCTHanHHz—ypHeTHan 6. 

b) Neutrul 

Singular | Plural 

N. V.A mker-e aadunn-o. N. V. Ac. mker-a 3aaunn-a 

G. MECT-ă B3A4UnN-4 Gen.  avker-z. sauna 

D. aEc'r-o 3A4unH-0; Dat.  avker-o-mz saaunu-0-Aa 

Iastr. avker-z-ath 3aăunu-z-Mh Instr,  mker-ni Badunu-ni 

Prep. mber-k sadunn-k Prepos. avker-k-kn saaunn-k-n 

Dualul 

N. Ac. Voce, mker-t, — saaunu-k 

Gen. Prepos. mker-oy,  3aaunn-eţ 

Dat, Instr.  aber-o-ma, BA4unti-0-AM4 

Din asemănarea exemplelor aduse se poate vedea că cu- 
vintele de gen neutru în declinare se deosebesc de cuv. mas- 
culine numai în 2 cazuri; Nom. dual, şi Nom. plural. Prin ur- 
mare, ca şi în latină, pentru cuv. neutru este terminaţiunea con- 
stantă a, ra; tot ca în latineşte aceste terminaţiuni se arată și în 
acusativ. Pentru voc. sing. neutrele n'aii terminațiune deo- 
sebită.
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2) TERMINAȚIUNE SLABĂ 

a) Masculine 

Singular Plural 

Nom. SunTea-h B'hIMIH-h N. V. cyunrea-n &IuhH-H 

Gen. cyunTea-ra BhIuInH-ia Gen. 
Voe. CVuHTEA-e(0) BiuhH-n Dat, 

Acus. OVuHTEA-B EhiluhH-h 

OVUHTEA-A E'WIIURH-h 

OVUHTEA-E-MZ RRIMIRH-E-MZ 

ACUS OVUHTEA-A E'WIUIRH-A 

Dat. ounTea-t ERIUIH-S Instr cyunrea-H Bitu H-H 

Instr. oyunTea-n-Mn Bhiinu-h-Mh Prep. OVUHTEA-H-XA E'NIUIBH-H-Xh 
Prep. ovunTia-H ERILURH-U. 

Dual 

N. V. A. cyun'Tea-ta RitunH-ia, Gen. Prep. oyunrea-R EmiuitH-k, 
Dat. Înstr. ovunmea-e-MaA B'RIUIRH-E-AMA 

După analogia cu declinarea tare în cas Voe. şi Dat. sing. 
şi în Nom. pl. în locul terminaţiunei £, ra, n se întilneşte tex- 
minația 1, e8-H, EB=E (OVUHTEAR, WApikn, Rpaueke şi altele). 

După chipul subst. în n, asemenea cu oyunmea se declină 
subst. în n, de ex: kpan, pan, non. 

b) Neutre 

Sing. Plural | Dual 
N. V.A.atep-ecnn-e O N.A. V. mop-ra chn-a N.A. V. Mop-u cuH-n 
G.  AMop-ta cHH-ia G. AM0p-h cHH-h G. Pr. MOp-R, CHU-R 

D. mep-e-mz, cuu-e-mn D. Ins. Mop-e-ata cuHH-t-Ma 
Ins. Mop-n-Ma cun- b-Atw Instr. Mop-H cuH-u 
Pr. Atep-n cuH-u 

D.  Mop- cuH- 

Pr. Mop-h-X2 cun-u-ya 

Corespondenţa terminaţiunilor slabe cu cele tari în subst. 
de Dec. I: z-s, a-ra, 9-n, “k-u, mn, m-a. 

[Cuv. cu term. slabă mă: are în cas. oblice terminare ta- 
re: MXma, aăxo. Cum se explică aceasta ? (Ş 19)--Epaus, voe. 
Rpăue, iar uapb-uap; pentru ce această deosebire? Decli- 
nați adiectivul rea (=—uy%ab) ; explicati terminaţiunea lui, 
cu schimbarea lui 7 in u în rusasca de azi, determinaţi rădă-
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cina. Mal sînt încă citeva cuvinte, care avind în |. rusă termi- 

națiunea tare, în vechea slavonă se declină după declinarea 

slabă. Asemănaţi terminaţiunile de cas din vechea slavonă cu 

terminaţiunile din 1. rusă de azi). 

$. 31. Il. Wabela schimbării cuvintelor de declinarea II. 

1. Term. tare 

Sing. Plural Dual 

N.  Rsa-a unea N.A.V, Roa-ni uner=ui N. V.A. Roa-tuner-k 

V.  Boa-o  uner-o Gen. BOA-a uHeT-a Gen. Pr. goA-0i uncTr-ov 

G.  Boa-hi uner-ni D. BoAra-Mh uneT-a-Aă D. |. ROA-d-Ata UHCT-a-AMA 

D.  Roa-k  uner-k Inst. BOA-A-MH une? 4-A 

Ac. BOA-ă  uher-A Pr. ROA-A-XA UHCT-A-X2 

Inst. RoAs-tă unero-tă 

Prep. Bgoa-tk uncr-k 

2. Term. Slabă. 

Sing. Plural, Dual 

N. Roa-tagmiuinH-ta O NA.V, BeMa-ra apoc- N. V. A. BeMan-lapocaa- 

V. BOa-le EIUIRH-IS AARA-A | BA-H 

G. oa-ta Bmimtu-a G. aema-h tagocaata-n G. Prep. 86M4-b rapo- 

D. Roa-u Rmiuihi-n OD. BEMA-ra-AA Idpoc- CAAEA-P 

AC. EQA-tă BI H-R AdBa-td-Aa D. Instr, BeAta-ta-Ma ta- 

În, ROA-160% ERIUIRH-IEĂ ÎN. B6eMA-ta-MH IIpOCAABA- pOCAARA-ta-AMA 

Pr. ROA-H BBIWUnH-H ta-An 

Pr. BEMA-ta-XA TIPOCAARA-HI-XA 

Corespondenţa terminaţiunilor slabe cu cele tari a subst. 

de declin. u l-a. 

d-ta. m-a, E-H, 0-6, Ba. 

Prin urmare corespondența terminaţiunilor e aceiaşi ca 

și la decl. I. Din alăturarea terminaţiilor Decl. 1 şi 2 se vede 

că la 1 Declinare se arată caracteristiea o, iar în a 2-a, 4 (in 

Dat., şi Instr. Dual și Dat. plural).
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Cuvintele în n cu sufixele inu: pasminu, nserann, etc. se 
declină in totul la fel cu cuvintele în ra. După chipul subst. fe- 
menine în a, 1, se schimbă şi cite-va cuvinte masculine, avind 
aceiaşi terminaţie : caoyr-a, caAn-ra. 

[Cuvîntul Aeyma are terminația tare—a, pentru ce la gen: 
Acyw-a, instr. Acviu-etă, nom. dual Acyw-u ? Pentru ce același 
cuvînt schimbindu-se, după cum s'a văzut, după declinarea slabă, 
în cite-va cazuri Ia terminaţie tare? Declinaţi cuv. mpa, oAPkAa, 
eg'kwia, şi explicați terminaţiunile ? In care ceasuri ale acestei de- 
clinări se interpun nasale ? Alăturaţi terminaţiunile de cas, la a- 
ceastă declinare cu term. corespunzetoare în |. rusă de azi. In care 
cazuri subst de decl. | şi II ai aceleaşi terminaţi ?] 

Ş$ 32. Xabela Sehimbării subst. de deci. INI. 

a) Femenine 

Sing. Dual Plural 

N. Ac. Akep-h N, V. A. Asp-n N. V. A. ARep-u 
V.G.D.P. Atsp-u G. Pr. ARep-u- G. ABep-n-u 
Instr. ABRep-H-tă D. Iastr. ARep-t-Aa D. ARep-r-ma 

Instr. ARsp-h-MH 

Prep. ARep-r-Xa. 

b) Masculine 

Sing. - Dual Plural 

N. A. nă'r-n N.G. V.nam-u N. năr-u-le Inste. năTen-A 
V.G.D.P.năr-n A. Pr. năr-n-r G.nar-nu Prep. năr-e-ya 
Instr, năr-s-mn D. Ins. na r-h-ata V. A. nxr-u 

D. naT-e-uz 

Prin urmare, cuvintele masc. de decl. 3-a „se deosebese 
de femenine numat în 2 cazuri: Instr. sing. și nom. pl. dar şi 
această deosebire nu-i esenţială. 

Cuv. Ahnnîn gen. sing. a avut forma AbHe, în gen. pl. An- 
HHH Şi AbHz (compară forma rusască pop. a6H%).
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După chipul lui nă'rn se declinaii în vechime multe cuvin- 

te, ce merg acum după modelul lui kenn. (Arătaţi prin sunete 

vechi de ce cuvintele sar, MAREA, POCTh, POAREh S'aii putut 

declina pe tema în i). 

(Arătaţi deosebirile declinării a 3-a comparativ cu cele- 
lalte două). - 

$. 33. Declinarea cu tema consonantică. Limba sla- 

vonă nu iubeşte terminaţiunile consonantice; de aceea ea sai 

nimiceşte term. consonantice ale cuvintelor sai, unde se poate, din 

vocală+ consoană formează o vocala nasală; astfel naen (=—nomen 

se arată Ja nom. sing. în forma uma, astfel marep (mater, Multer 

—ypiinp) în nom. sing. mari. In cas. oblice avind term. vocali- 

că se arată posibilitatea de a reapărea consoana din temă, de: 

aceia MATH, gen. marep-e. ete. | 

1V. Yabela schimbării cuvintelor de deel. IV. 

a) Masculine 

Sing. Plural Dual 

N. kam-mi N. A. V, Ramen-n N. V. A. Kamen-n 
V.  Kămen-e G.  Kamen-u-n G. Prep. Kamen-n- 
A. RaM-nr; Kăme-n DD. Ramen-e-ata D. Instr. KamMen-e-ata 

Ins. Kaaei b-AH 
G.  Kamen-e Pr. Kaaten-e-ra 
D.  Kamen-H 
Îns. KaMen-h-AMn 
Pr. Kamen un 

b) Femenine 

Sing. Plural Dual 

N. UpRK=bi <| UPKAR-A N. A. V. upnkaB-n 
V. upnt-mi Să G. Prep. upnkza-u-i 
Ac. Up zi D. lnstr. uphkzR-a-Aa 
G.  UphkaB-e 1,pKB&-z(Hu) 
D. upnkza-u IPA KEE-A- MA 
Jos. UpiRAE-HIA UpPREB-a-AMH 
Pr. ugnkze-u IpPRKZE-A- YA
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(Arătaţi pentru ce în ceasurile oblice cuvintele la nom. cu 
mi, asemenea cu upnKmi, se deosebesc de m în cuvintele aseme- 
nea cu Raatni). 

Sing, 

N. V. Axin 

Ac.  Azipep-n 

AZULEp £ 

G. Aipep-e 

D. aziep-n 

Instr. Azipep-ută 

Prep. Azie-u 

N. A. V. naa 

G. HMEN=E 

D. HMEH-H 

Instr.: HALEH-B-AMR 

HAEH-H Prep. 

N. A. V. nmen-n 

G. Prep. naen-ov 

D. Instr. nMen-e-Aa 

N. A. V. nmen-a 

G. Haieu-z 

D. HMEN-L- Ma 

Instr.  umMen-ml 

Prep. nene 

Observaţia 1. Căder 

Plural 

A'RIEp-u 

AZIpEp-H-H(1) 

AZ IEp-c- MA 

AZIHEp-b-atu 

AZUIEp-E- YA 

€) Genul neutru 

Singular 

ophaa 

OPhAAT-E 

OpRAAT-H 

OPRAAT-E-Mh 

CpRAAT-H 

Dual 

OPRAAT-H 

OpRAAT-oy 

OPRAAT-E- MA 

Plural 

OPRAAT-A 

SpnaaTr-z 

OPhAAT-E- MA 

SpnaaT-hi 

OPRAAT-E- YA 

Dual 

N. A. V. Azuep-u 

G. Prep. AIEp-H- 

D. Instr. Azunep-n-ma 

Hs59 

HEBEC-s 

HEREC-uH 

HEBEC-E-AMa 

HEBEC-H 

HeBEC-H 

HEBEC-0Y 

HEBEC-E- AA 

HEBEC-A 

HEBEC-A 

HEBEC-E-AA 

HEBEc-"nt 
HEREC-E-y& 

ea consoanei din temă la nom. sing. se Să- seşte şi în citeva din limbile vechi primitive : lat. Sermo(n)—Sermon-is, Observaţia 2. Particularit 
consonantică nerepetîndu-se în 
nele ]nj): adică terminația e la ge 
declinare e că au şi la prepos, 

atea în declinarea cuvintelor cu tema 
alte declinări (excepţie cuv. Ahhh şi seme- 
n. sing: particularitatea cuvintelor din această 
plural £X4, ca şi la declinarea 3-a
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Observaţia 3. In 1, vusască această declinare, evident, nu e: 

xistă, căci cuvintele masculine în loc de %Wl ai luat terminația PE şis'ai 

schimbat, ca W49h şi altele; iar subst. femenine aii schimbat terminația 

"i în 5 şi chiar în 4 se deelină alăturind aici cuvinte ca AEEph, BOAA 

şi altele); subst. neutre în A, acum A, cu tema în H, păstrează creştere 

în toate cazurile sing. şi plural; tema în 47 prezintă amestecul a 2 sufi- 

xe: AT, €H; cuvintele în o, cu tema în c, păstrează creşterea £€ în plural, 

lar femeninile cu tema în P păstrează şi la sing. şi la plural. In general 

în limba rusască cuvintele cu tema consonantică sau asemănat parie cu 

cuvintele cu tema vocalică, parte chiar s'au identificat cu ele. 

Declinarea din ]. rusască de azi comparativ cu 

vechea slavonă. Declinarea din vechea rusască nu presintă 

deosebiri esenţiale faţă cu v. slavonă; dar în desvoltarea ul- 

terioară a limbii ruseşti unele forme ai dispărut, iar altele s'au 

schimbat. Aceste schimbări în formele declinării nu pot fi ex- 

plicate prin schimbările organice ale sunetelor ; ele se arată 

saii ca urmarea pierderii citor-va vocale saii ca rezultatul con- 

fuziunei formelor. Mai adesa puritatea s'a pastrat în deeclinarea 

femeninelor, a căror terminaţiuni la unele cazuri ]. rusă le-a 

trecut și la mase. şi la neutre (dat. instr. şi prep. plural). Ames- 

tecul genului se arată şi la terminația nom. plur. mase. decl. 1 în 

rusasca contimporană (cron-wi, term. fem; Gepera, neutru). Cele mai 

mari schimbări ce ai suferit formele declinării în cursul vre- 

muritor sunt următoarele: (1) Surdele în casul instrumental 

sing. Sai înlocuit cu sonore, 2) în masc. aceiaşi declinare gene- 

tiv plural a primit silaba o8, croma; 3) 5 de opotrivă ter- 

mină prepositionalul substantivelor fie tari sau slabe de decl. 

1; dativul şi prep. de deel. II, 4) terminaţiile nasale nu se păs- 

trează. 5) Acus. mase. a subst. decl. ] tocit ca şi nom. şi gen. 

în v. slavonă=nominativul. Sai perdut următoarele forme: 1) 

dualul la toate declinările 2) vocativul la toate declinărfle 3) Acus. 

pl- masc. decl. 1 4) declinarea în consoane. 

b) Pronumele 

$ 34. Rădăcina pronuminâală. După declinare pro- 

numele se pot deosebi în două clase: în clasa întăia se cu-



prind acele care prezintă cele mai vechi forme în schimbările 

lor (simple saii pronume primitive) ; în a doua clasă acele, ca- 

ri au comparativ forme mai noi (derivate sau pronume com- 

puse). Pronumele primitive se găsesc neştirbit aceleaşi în toa- 

te limbile Indo-europene. Această asemănare e dovadă clară 

de adinca vechime în formarea lor.. Intre aceste pronume se so- 

cot personalele, interogativele ka (-+'ro), un (+-ro)şi demonstra- 

tivele (cn şi ra). Consoanele. radicale se arată a fi următoarele 

în acesie pronume: r(a3z), m(Atmu), n(nacz), r(rmni), B(kni), Rz(k-A- ro), 

(72), e(en). 

Ş. 35. Pron. pers. A. şi LE. şi reflexivul cepe. Provu- 
mele pers. I. şi II, reflexivul cese şi interogativul aro) n'a 
genuri. 

Pr. pers I. şi II. în vechea slavonă, ca şi în alte limbi 
derivate nu se formează din una ci din mai multe rădăcini. Ast- 
fel la pers. I cazurile oblice singular nu pot fi formate din su- 
netele caz nom. iar la plural se arată o a treia rădăcină. La 
pers. Il. pl. şi sing. rădăcini deosebite. In dual pers. 1 rădă- 
cini mixte. 

Sing. Plural 

1 pers. II pers. I pers. 11 pers. refleaiv 

N. aaa Tal AVI EzI — 
G. MERE O "TERE Hăc& Racz CERE 
D, mank resk HAMA RAMA cee'k 

MH "TH — — cu 
Ac. Ma TA HI ami ca 
Ins. MANOtă 'TOBOIA NâMH RA COROIAĂ 
Pr. Aank ek Nâcz Râca cent 

Dual 

N. st(1), gr, ga(Il) Ac. na, ga; G. Pr. mar, gar; D. In. HaMA, BAMA. 
„ Observaţie. Declinarea pr, pers. I, şi II şi a reflexivului în termina- 

tiile gen. sing. ne aminteşte declinarea subst. cu temă consonantică. L. rusă 
schimbind declinarea consonantică în vocalică, a schimbat şi declinarea 
acestor pronume : 438-MENE Ca RâMhI-KâMEHe; A-AMERA, Ca KAMENR-RAMHA 

In locul dat. plural HaâMZ, BaMa se întrebuiniază cițe adată forma 
H'bI, Ri. |
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$ 36. Pron.pers. INI; demonstr. şi interogativ 

Sing. Plur. 

080. fem. neulr. Mac. fem. neutr. 

N. a ta 16 H HA ra 

G. ro LEA 1ero ka Hka na 

D. emo iu LEMSY HAZ HME HMA 

A. n(n) ră IE A HA A 

Ins. Hain 1% HMR HA HMH HMU 

Pr. em ln EM HXZ HkA UD că 

Dual 

N. V. A. s.n; G. prep. 16, e, ae; Dat. Inst. ma. nma. nata. 

Pron. pers. III. în toate gen. şi numerile la cazurile com- 
puse iai prefixul n, cînd urmează după o preposiţie : na niere. 

Acus. pron. pers. II sing. mase. se scurtează în » după 

preposiții Hann (==Ha HH=Ha--ut). 

După modelul pron. pers. III se declină: 

1) Relativele : ns, ras, exe (în care silaba xe stă neschim- 

bată în declinare: ne, eros). 
2) posesivele: mon, TESH, caon, 

3) interogativele : kmin, Kara, KOit; unu, uta, unit, 

4) demonstrativele : cu, cu, cs, 

5) determinativele : Rncn, Bucra, Enel. 

Pronumele &nck în dual nu se declină ; ceasul instrumental 

masc. şi neutr. sing. de la acest pronume e Knekms, iar nu 

cum. Înlocuirea sunetului H cu & o întîlnim şi la plural—caz 

gen. dat, instr. şi preposiţional. 

La declinarea pron. cr, cH, ce în următoarele casuri se ob- 

servă cîteva deosebiri în formele actuale ale pronumelor ; n. ra. ie. 

Sing. Acus. mase. cu. fem. cută, dual N. A. V. mase. cu; 

plural N. fem. cu-ta ; neutru cu. Acus. masc. şi fem. cura.



Citeva deosebiri în schimbările sale ne arată şi min. 

Sing. Dual Plural 

N. V. Ri, Rad, ko Kâta, (m) Kon. (f.n.) Kun, Kit, Kara 

G. ROLEro, Koltta, ROLE KmIHXE, 

D. RozeMov, KOLEH,  K'hiHMA KZINME, 

Ac. KhiH, KOLEro, — Kaâr4, Ken RIA-Rhl=ără 

KAI, ROI, KRIHAA O RTRIMAM 

Inst. KmIHAM, ROLE  KOLEO KIA 

Pr.  KOLeAtn, Roieu. 

Pron. dem. "ra, "ra. ro se declamă în următorul chip: 

Sing. Plural Dual 

1%. În, 1%. f. n. 

TE, TA, TO "n PI, Ta N.A. V.ma rr, 

Toro, "Tot, Toro ka mkyka 'rkya G. Prep. Ton Too Top 

“Tome, ron, roamn Tkawy ka Taz D. L. rata ka Tata 

C.A, TĂ, TO OT Ph TĂ > 
p
o
z
 

Ia. ran, 'roră ran rhkmu ku kan 

Pr. Toam, "ron, rom Tha Thya 'TEka 

In Î. rusască de azi pron. ma se arată cu rădăcină du- 
plă : rorr=rare. 

După chipul lui "ra se declină Rhcraka, 1ereps, KAKZ, KOAHKA, 

KEXBAO, (Ac neschimbat), ung, oEz, onz, camz, TAKE, takz. 

In pron. şi adv. demonstr. 2 rădăcinl—una cu consoana 7, 

alta e, (ra, en; 'ramo, chat). Prima rădăcină se arată în capi- 

tolele de mai sus; a doua în cele maiapropiate—(rz în ]. ru- 

sască de azi 107; cum poate fi în limba de azi duplicarea 

luy en ?) Pronumele kare, unre ai o rădăcină ka şi un sufix ro, 
care se perde în declinarea cazurilor oblice: 

N. kz-tro, un-trro; Gen. koro—unco (uncore), Dat, xoaor— 
“emo (abcoatoy-—uscoatoţ) ; Ac. koro—unro: Instr. uwkan-—unas, 
Prep. Koah—uean (uscoab).
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(Cum din sa-ro s'a format un-ro ? Pentru ce îu cas instr 

a pron. unro apare n? Aflaţi exemple analoage în decl. subst). 

Pron. cu terminație în mm se declină ca şi adiectivele în- 

tregi. (vezi $ 38). 

C€) Adiectivele pline. 

$ 38. Formarea adiect. pline. Cu toate că în documentele 

cele vechi, adiectivele pline sînt ca şi cele scurte, dar analiza ter- 

minaţiilor ceior dintăi arată că ele s'aii născut din cele de al doilea. 

Formele Adiect. pline=form. ad. scurte + pronuvele n, 

tă, IE în casurile corespunzetoare. - 

Prin această unire a adj. cu pron. ese asimilaţia ($ 25) vo- 

calei inițiale a pron. cu vocala finală a adj. Exemplu: | 

N. adj. AcEpa--pron. n=AcEpin. 

G. adj. AcBpa-t-16ro==AcBpa--ero==a0Bpa-t-aro. 

In acest chip pria calea asimilaţiei din două vocale deo- 

sehite aii eşit două identice, din care una cu trecerea vremu- 

rilor s'a nimicit; ast-fel s'au capatat în ]. rusască modernă la 

substantive formele : zoGparo şi altele. 

$ 38. Eabloul decl. adj. pline. 

a) Tari. 

Sing. Dual Plural 

mase. n. ferm. MAS6. n. ferm. 

N. V. 3zami-u, Saao-1e, 3aaa-ta N. 3aa-tă; N. pi 3aA4-H, 

G. —BBAa-aro BBA4-tA V. sgatk-n. V. |szamrta. 

D.  Baaov-ovato szatk-n A. agak-u G., 3aamL-Hys, — — 

Ă, —OBAARI-H BAR G.P. aaasy-p — OD. szanl-Hata — — 

In.  3BAmni-HiMn 3aao-iă O Dat. 3gazi-H-Ma— A. 3zAhi-ta, 3%Aa-ra 

Pr.  aaak-remn 3aaku 3'BA'hi-lA 

În. 3DAni-HMH — — 

Pr. abAmni-nHyp -- —-
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h) Slabe 

Sing. Dual Plural 
m. n. fem, m. n. fem, m. n. fem. E 

N. n. Bwiunn-n-u, ON A. V. Brnuiboracta N. V, Bruubu-H-n; 

V. n. BBIUIhHoe-a, EI H-H-U BBIUIb 5, tata 

BELUIBH-H-A 

A, f. Emiumnoia-ta OG. Prep. BrauuibH-i9-t B"ALLUBH-A-tă 
G.m.n. &niwr-ta-aro D. Ins. &niubu-u-uma Gen. EnrH-H-HX"A 

f. EAUUNH=tA-HA Dat. Buun-H-HAvi 
D.m.n. BwIRH-Io=0p Mov Ac. EBUUBH-A-tA 

f. BBIIUhH-H-H EIB H-id-ta 

Ac. mn &URH-H-n | BZILIBH-ActA 
fe BRIAN băetă Instr. BLUG H-H-HAMH 

Ins. 7.0 B'BIUbH-H-HMB Prep. B'biubH-u-Hyt 
f. BUN 

Pr.m.n. Bbuiubu-H-Hmh 

f. BhuuBH-H-n 

Asemenea adj. pline se declină și pron. compus: korep'brn. 
gen. Koropa-are ; dat, koropor-oymey;—(Adj. ruseşti : axei, cykeă, 
AHXSĂ, THXiĂ, geri—cum fac în vechea slavonă? Declinaţi- 
le ; Declinaţi rovian, nun. Aflaţi subst. cari sau schimbat ca 
şi aceste adj?) 

$ 37. Sufixele gradelor de comparaţie. Gradele 
de comparaţiune în slavonă au avut 2 terminaţiuni : 

1) mase. nu; fem. nmn; şi 16, ae; 
» un; > nu; fe, 

Terminaţiunea nu-nwu-us se întrebuinţază : 
a) la adj. ce n'au gradul positiv : 

BOA-HH, BOA-ALUH, SOA-lt 
MBH-HH, MAH=BULH, Mhele 
9VH-HH, CVH-AIIH, OAH-LE6 
BEA-HH, EA-HH. BAUIb-UIH, Baui-e 
ANU-HH, AOU-BUIH, ASu-s 
COVA-HH, COVA-BIIH, COA-It, 
"PĂU-HH, "Pâu-kUiH, Tâu-g 
NOIA-HH, NOAA, MSIE; 
COp-HH, POp-nuH, rop-e;
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2) la adj. cu suf. ek, care de altmintrelea se leapădă 

TAXE-0K-h, COMparaliv rAREA-HH, PAREA-NUIH, PAXRBA-IE. 

3) la cîte-va rădăcini adiectivale, d. ex. la acele la care 

terminația , â, o, se alipeşte drept la rădăcină. 

XOVA-, XOVEA-HH 

XOArA, XOVRA-NhU 

XOVA-O, XOVRA-E 

Obs, 1, Aoyunn, OHHH, €oyAHH— comp. de la adj. ACBph, BEAHH, 
EAWH, şi BOAHH de la BEAMHKn; TOpHH de la hab, AMWNHHH de la 
Aaa. 

2. Din exemplele aduse mai sus (rax6eRn XOVAh) evident ($ 2) 

că h în term. comparat. fem.=jh, şi că ] se ascunde în A la mase. şi în 

E la neutru- 

3. Ul în terminație comp. fem, hijH se arată din primitivul € în 
latină păstrindu-se în term, compar. neutru (îu48)). 

(Aflati citeva adj. cu sufixul or şi cîteva rădăcini adjecti- 

vale şi formaţi din ele grad. comp.) 

Terminaţiunea 'kn,-kumn-ki se întrebuinţază : 

a) la adj. neavînd sufixul ek. 

ACB-p-%, compar. AcBp-kH, A0Bp-Eniun, AoBp-R1e | 

b) la adj. cu sufix. o, care de altmintrelea nu se pierde: 

TAXE ok, compar. raxE-cu-an (Ş$ 10 şi 19),--raz-ou-anun,— 

PAXE-0U-Alt. 

(Formaţi comparativul la următoarele adiective : Koporokm, 

CAAASKR, ASTORE, ASBORU, cata, Bak, CEATI, ADAr'h, NBOeTh. 

asemănaţi terminaţiunile comparativului din rusasca modernă 

cu |. veche slavă). 

Pentru superlativ în slavonă nu sint terminaţiuni deosebite : 

el se formează prin particulele npk, şi nau : npk-cBaTr-hlH : Han-uneTr- 

sH-BHmH, 

Terminaţiile formei pline a comparalivului— pron. pers. 3: 

H, ta, 1€. În toate cazurile şi genurile formelor pline se păstrea- = 

ză w (=primitiv e):
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$ 40. Tabloul deel. adj. in comparativ şi super- 

lativ. 

Sing. Plural 

m. n, fem. asc, n. fer. 

N. V. Boa-H-H, Boa-ie  BOA-hul-H N. V. BOABIII=E EOARBUI-A BOABIU-A 

BOABLU-H BOABELE BOALILH-Ia BOABIUE-H BOABIUA-td BABII A-tA 

Gen. EOann-a [£ BOAbUULI-A G.  Boabu-b idem idem 

BOANUI-A-Arg, | = BOABII-A-tA BOAbWH-HyYn 

Dat. goaniu-oy SBoabu-n OD. oam-emn idem idem 
BOANIDOV-OV MOV BOABIIH-U BOABUIH-H Ah 

Ac. BOAbill-n.  BOA-IE BOANIU-X O Â€, BOAbUl-A caN. can. 
BOABLU-HH BOABLDE-1E BOA Ă-tă .  BOCABULIA-IA 

În.  EOabul-EME «3 BSAbUl-etă În. Boabul-u idem idem 

EOABUIH-HMI | Z BOABUu-eră BOABIIH-H AA 
E . 

Pr. Eoaul-u 2 BOAbuL-u Pr. Bcasu-uym idem idem 
FOABUIH-AME € O ROABUIH-A ECABILH-H n 

Dual 

N.V.A. BOABUI-A BCABUI-H BOARUI-H Intocmai aşa se declină şi 
ECAbIIIA-tă BCANUUIA-H BOanulH-H adj. comparative în Fu, “kumu- 

G. P. Boanm-oy . — Lil 
3 (Care declinare a subst. rea- „BOARINOV-E | 3 . 

a z minteşte schimbările citate la 
D.În. Boanul-eMa BOARU -AAMA > A 

3 gradul comparativ ? In ce stă 
ROALUIH-HAĂ BOAhlIH-HMA 

asemănarea şi în ce deosebirea? 

d) Participiul 

Ş 41. Schimbările şi sufixele participiului, Part. 

pas. trecut în nm, Ha, Ho;——r, Ta, 're s'a schimbat ca şi adj. 

în m, 4,0. Ă 

Past. active prezintă citeva deosebiri în schimbările lor 
-Terminaţiunile lor sînt următoarele : | 

1) mase. a(ra), fem. auwin(raipn), tău, n. ala). 

2) «m — < xn <« "ml,
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Acestea-s formele scurte. Formele pline-s acestea . 

AH Ata - A EIE ; "BIN ĂIIHIa- IE. 

Tabloul deelinării 

Sing. Plural 

masc. Re fem. 11080. n. fem. 

N. V. aB-a, AE-A, APEANI-H AREALE O CIOBAN O APBAM-A 

APBA-H AB ANIE-IE AREAIIH-tA AREAIE-H  AIOBAIA-IA, APEAIA-HA 

G. aaa |, gaura - 

mes atpa-are |” E AREANLA-tA APBAI-A 

D.  aEa- a AISBAMI-H  ABAHH-Hy& ca masc. ca masc. 
Y - 
S 

AIOBAINO- OV AoV 2 ARB AIpH-H AREALR-EAMa AGA LU-AMz 

Ş APBAIIH-HMZ ca mase. ca mase. 

Ac; APEA-b, ARE-A, AREAUL-Ă AREAW-A 

ARBĂMA-ATO, ABAMIE-LE, APBA-  ABApA-ta Ca NO. ca NO. 

pă - - 
ASE ai-H ASI BAIU-AMH 

_ 3 ASEAUH-AMH ca masc. ca mase. 
APE AUIH-HAtn | & ABAt-etă _ 

= 

Pr. ARBAI-u AREAII-H ABAI-HYA ACB AUI-AYa 

“ABM h-Hh | DABBAIU-H — ARBAIH-HYZ ca mase. ca masc. 

Ins, ABAN-EAh |; ARBAU-etă 

a 
UI 

Dual 

masc. %. fe. 

N. Voc. Acus. ARBAL-a APBAm-U | 
APE Apa-ta AEatjin-u |CA neutru 

Gen. Prepos. aBam-ev 
APE ALLSY-10 ca Mase. ca mMasc. 

Dat. lostr. AREA I- EA [ AREA IAMA 
AMEALIH-HAMA lea masc. ABAIH-HAA. 

'Perminaţiunile part. activ present, cum se vede din exem- 

plele aduse mai sus, sint identice cu term. subst. neutre cu 

tema consonantică (-ent), însă în declinarea lor se apropie de 

cuv. cu tema vocalică (In ce s'a făcut această apropiere 2) 

4
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Observaţie. u'r(=:1p) apărind la nom. sing. fem., în cazurile o- 
blice a tuturor gen. sing. şi în toate cazurile celur 3 gen. la dual şi plu- 
ral, se explică prin asemănarea cu . surori. Terminaţiunea acestui parti- 
cipiii în ]. surori ant (variat în ont, ent), Terminatiunea consonantică a a- 

cestui sufix la nom. de obiceiii cade. grec Yp%7ovT), lat aman(t)s. în ca- 
surile oblice dispare: Ypă(ovros, amantis, Perfect acelaş lucru şi în 
slavonă: ARB-a=abe—en(t); ca spha-a=—opna-en(t). 

Din 'T în eas. oblice, dar la fem. şi în nom. apare u'T(u4) ($ 16). ur- 

mind la terminația acestor forme necesarminte prefixul j(îi). Şi ast-fel : 

BeA-ti=—BeA=an(t). 

sn-a=eu-jan(t). 

Gen. REA-XUIT-A==BEA-AT-ja 

BH-tăwT-a=Bu-tăr-ja; şi altele 

Part. activ trecut. a avut următoarele terminaţiuni. 

1) mase. aa: SHA-EA, gen. AHa-BZuu-d, dat. ana-Baur-ey; 

fem.  &zwn; 3Ha-RBuiH, gen. Sna-gzwu-a, dat. 3na-gau-u ; 

neutr. Ex; BHA-RA; gen. SHa-BBW-A, dat. sna-ezul-o şialt.; 

2) m. n; nec-z 3) m.n;  YBaa-n 

f. zun; Hec-ziun Î. nun; XBăa-bu 

n. X; HEc-A n. h; OXBaa-n, | 

A) Nummeralul. 

$ 42. Formele sonore ale nuwmeralelor. Numeralele 
ca şi pronumele prezintă cele mai multe semne de asemă- 
nare în limbile derivate. Primele zece numerale în familia 
limbilor Indo-Europene sunt aproape identice (vezi obs. 2. $ 26). 

Cardinale Ordinale 

Î. 1EAHH4 Nph&hiu 
9. Azga &xTopniH (din AzB-rop-hin) 
3. 'rpu TpeTHH 

A. UEThIpe UETEEPh'THIH 
d. NAPh NATrIH 

6. user LI ECPRIA 
7. CEAAMb CEA,AIH 
8. ocmn OCRAYRIA 
9. ARAT AEBAVTRIH 

19. Accarn AEATh!IH
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Numeralele de la 11—100 se formează prin adăogirea u- 
nităților la zeci: 

11. seAnuz na Atcăare, 12 AzBa Ha AECATE, Î3 pu Na AccaTre 
şi altele; 20 Azeaaccare, 21 Az&aAjcaTe n 1EAHH& (Sati 1EAHNZ MORAX 
AtcaTaa: 10+1410), 22 aAztaAccaTe HARA (=AzBa MERAA AE- 
carma : 10+2+10), 30 "rpuareare, 40 uerbipe Atcare, 50 nara- 
ArcaATz, 60 uiecraarcaTrz, 70. cemnarcaTz, 80 cenmaArcarz, 90 ar 
BRAPHASCATE, 

Obs. 1. Numeralele cardinale ruseşti 11—40 prezintă scurtarea for- 
melor date mai sus din |. slavonă veche; 6AHHZ Hă AECATE=—rus. OAH- 
NX HA AECATh ($ 26); cind h dispare din terminația numeralului 9AHUz 
sa format O9AHH-HA-AECATI; cu scurtarea lui £ în b—0AHHAA CATI ; 
prin căderea lui h şi schimbarea consoanei ACA în AUA :—0AHNAA ua Th. 

Tot aşa se formează şi restul numeralelor pănă la 40. 
2. Copons nu e de origină slavă. Acest număr este greces- 

cul schimbat resoapizovea. 100 caro, 200 azakerk; 300'rpnera, 
400 uernipecra, 500 narncara, 600 meernezra şi alte; 1000 rieauia, 
(tausend), 10000 "rusa (necaakar), 100000 acrconx (neezaka). 

3. Numeralul noa păstrat în compunerea a multor cu- 
vinte din limba de azi, în vechime sa adăogat la toate nu- 
meralele ŞI arată înaintea unităţilor jumătate de unitate, inaintea 
zecilor. jumatate de zeci, înaintea. sutelor jumătate de sută şi a. 
m. ds; *; noa- ropa la de nca-eropaa=f 4, noa-Tperna==9215, NOA-UPTBEPTA 

324 ; noa-nara=4% şi a. m. d.; noa TperaaAuATR=—9 4 atearta=—95; 
Nea-NATacra=4 15 cornu=—450. 

Din numeralele cardinale simple se formează colectivul 
ABOE, 'Tpoc şi altele, Akon, 'Tpon şi altele. Primele se întrebuințază 
pentru subst., cind vorba merge despre obiecte -însuflețite ; cele 
de al doilea—cind se vorbeşte de. obiecte neînsuflețite. 

$ 43. Schimbările. nurmeralelor. “Numeralele ordinale 
aii terminaţiunea adiect: pline şi se: declină după chipul lor. 
Numeralele cardinale se declină: 'nu într'ân fel. 

|. 1EAHNZ, 1EAHNOPO, ca OHa-oHoro. camz-camore, etc, are de- 
-clinare pronominală.
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2. AzEa are a sa decl. deosebită: mase. N. V. Azea; fem. 
şi neutr. Azek ; Gen. şi Locat. aznor (Azto) Dat. şi Iastr. AR Baa. 

3. TpmE-Tpn, ueThipuit-uerhipe se declină ca și subst. de decl. 3-a. 
4. Numeralele de la narn la Araru—ca şi subst. de decl. 

3-a şi cite o dată (la plural) ca și ad): MECT, IUECTHRZ, IDECTH- 
ME, IHECTHMH, O LIECTHXS, 

Model de declinare 

Sing. Plural. 
N. O Tphut- TH, ueTrhipe-nle. AECATI AECAT-H, AECAT-E 

G. *rpnu UETIph,-X AECAT-A AECAT-A 
D. Tpems,  ueThIp MA AECAT-H AECAT-ENA 

Ac. pu YETI pH AECATI, AFCAT-E: AFCAT-H, AFCAT-E 
Inst. Tphatn,  uermiphau AECATU-tă ; AECĂTRI 
Loc. TphXa, TpEXA: UPTRIPRȚZ.-XA AECAT-H, AECAT-EXA 

| Dual: N. V. Ac. AECAT-H, AECAT-E 

G. Loc. AECAT-9 

Dat. Instr. AscaTrn-aa 

In compunere cu AzBa numeralul ArcaTi se intrebuinţază 

la duai: AzRa AccaTre, AzRO AscaTrov etc. 

La numeralele formate cu Azeă, 7pu, uernipe se schimbă 

întăia şi a doua jumătate de cuvint; în compusele cu Anuz, 
nări, Afar, se schimbă numai jumătatea întăia a cuv. 

Nom. 15AHH& Hă Arca. (acus. cu prep. Ha) 

Gen. 1EAHHOTO HA AsCATe N. uiterh cara 

Dat.  1e4HHoatov na AccaTe, etc. G. urecrru cxra ete. 
Nom. AATh  AsCATA 

Gen... naATuH  Atcara 

Dat. naTrută Atcarz, ete. 

5. Numeralul care se declină ca subst. de decl. 1 de neutre. 
6. 'racâltpa se declină ca subst. de decl. I-a, avînd înain- 

tea terminaţiunii sonora a, cuprinzind în sine pe ă (A ua, mpa). 

Verbul şi conjugarea lui. 

$ 44. Tema verbală. La verbe se deosebesc două teme ; 
tema Înfinitivului şi tema prezentului. Citeodată ele se asamănă



Aaa-ru : Iafinitiv— 
Abaa-m Pers. 1 Sing. Prez. i 

Cite odată se deosebesc: 

saka-rnh Infinitiv 

sog-ă Pers. 1. Sing. Prez. 

(KATH-ARHA, FAATH-RABHX, TBHATH=KENĂ,  PACNATH-pACNRHă ; 
BBAATH-3HXAX, BhpATH-EEpĂ, NACVTU-NA0&A; Să se arăte din aceste 
verbe acele cari ai aceiaşi temă la Inf. şi pres. şi acele a că- 
vor temă se deosebeşte). 

$ 45. Infinitivul: Inf. în vechea slavonă se termina tot- 
deauna în n ; terminația wu (urru), care se întilneşte la cileva 
verbe, este numai o prefacere a lui T. ($ 21). 

Terminaţia Inf. se poate alipi sau deadreptul la rădăcină 
(nec-rH, EcĂ(c)-ru; nu-rn, (06)oy-7u); sai se uneşte cu rădăcina 
verbului prin ajutorul vocalelor de unire: a, sa, tn (unr-a-ra, 
Ata-ra-rn, cna-b-ru, X&aa-n-ru) si prin silabele OR-A, HA (KOVn-0B- 
a-TH, AEnr-Hă-ru). Verbele de prima clasă se chiamă primitive, 
cele de a doua derivate (De ce se cheamă sntercalate sau con- 
junctive (unitoare) sunetele de mai sus ?). 

$ 46. Supimul. Pentru arătarea scopului la verbele ce 
arată mişcare în loc, s'a întrebuințat în slavona veche, aşa zi- 
cînd, supinul corespunzind prin terminarea sa supinului latin, 
Terminarea lui este rz (==lat. fum $ 9) HA A0&HTA phiz). Ver- 
bele în wn=—(uw'ru) au avut supinul în pn (==urrn): neu'ru—neurs, 

$. 41, imperativul. Imperativul în ]. veche slavonă a 
avut semnul săi, nu numai sunetul u H, ce apare în această formă 
şi in rusasca de azi (xkaa-u, peam-re) d „dar şi sunetul *, în dual și 
plural după consoane: nec- -b-re (==nec-u-re), 

$. 45. Prezentul. Terminaţiunea pers. 1 Prez. în |. ve- 
che slavonă a fost duplă : mn pentru -uneie verbe şi ă (:X) pen- 
tru altele. Prima terminaţie aparţine arhaismelor, conjugărei 
vechi şi se întilneşte in citeva verbe. 

(Ca -arhaism se întilnește şi în greacă ; în latină s'a tocit:



seemh=etpi=—sum(i). Din aceste 3 forme pe gradele de vechi- 
me, vechea slavonă stă între greacă şi latină; în greacă s'a 
păstrat n (î), în slavona acest sunet s'a păstrat în surda n, 

în latină s'a perdut de tot). 

A doua terminaţie aparține comparativ la timpul cel mai 
îndepărtat. 

Obs. In fond term. 2-a—Xă—nu se deosebeşte de A, Inf. SBE4- 
TH; cea mai veche formă a prez. atrebuit să fie: SORA-AW, cînd b a dis- 
părut (asemenea lui i latin sum pro sumei), AFM ai format AM=Ă, 
şi astfel 3BR-A-TH=—30B-AM=—308-X. 

Dacă tema Inf. se termină în consoană sau în vocală, a 
parținind rădăcinei, tema Inf. şi Prez. e aceiași untke(r)-rn —. 
UBĂT-A, BH-TH,—BH-tă ; cînd însă tema nf. se termină în vocală 
neaparținînd rădăcinei, tema Inf. și Prez. pot fi şi asemenea: 
UHT-A-TH 5 UHT-a-Hă ;  AaT- tru — XaaT-k-tă, şi deosebite : Bbp-a 'rn, 
BEp-X, eMOTp-k-TH, cm ouTp-a(=eMorp-tă din cmoTpn-ă). 

Tematicul n al Inf. se schimbă la prez. de obicei în i şi- 
se confundă cu 4: XOAH- TH—XOAH-X- —XOANA=YORA-a ($ 19). 

Verbele cu semnul ună. la Inf. termină pers. | prez. în 
H-X : ABHF-NĂ-TH=ABnr-H-ă ; e apare drept forma % (pentru ce 
e posibilă o asemenea schimbare ?) ROVII= CV -ri —ROVN-OB-A-TH, 

$ 49. Deosebiri de conjugare între vechea 1. sia. 
vonă şi actuala rnsască. Din temele Inf. şi Prez. se for- 
mează tot restul formelor verbale, a căror număr era ral mare 
în ]. veche slavonă de cit în actuala rusască. Limba rusască a- 
re flexiune numai pentru un timp—prezentul (flexiunea viitoru- 
lui, aceia care-i şi la prez.; trecutul nostru nu e altă ceva de cit 
vechiul part. nedeclinabil—vezi $ 53, obs. 3). In vechea slavonă 
pentru exprimarea periectului activ ai existat flexiuni substan- 
tivale. Ea a avut pe lingă perf. periftastic sati compus ($ 54), 
două perfecte simple: Netrecutul (=lat, împerfectum) şi ao- 
ristul (grec aorist, lat. perfectum). Terminaţiunea pers. 1 
sing. la aceste timpuri=—yz. Au fost în v. slavonă, în vechi- 
mea istorică, flexiuni deosebite pentru viitor, din care în perio- 
da manuscriptelor ai remas numai urme.
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Gerundiv in v. slavonă n'a fost. Part. act. şi pas. în v, 

slavonă ca şi în rusasca de azi, a fost la 2 timpuri ; prezent şi 

trecut ; însă part. act. perf. pe lingă formele de deelinare a a- 

vut şi forme nedeclinabile. schimbindu-se numai după gen şi 

număr. Termivaţiunile acestui particip : az, aa, a9; aa, ak; an, 

ai, 44. Din moduri, afară de cele proprii ]. ruseşti de azi, în 

v. slav. au fost încă două: Supinul şi Condilionalul. Numere 

la verbe: Sing. pl. şi dual, ca la subst. şi pron. 

$ 50. Derivarea formelor verbale. A). Din tema Inf. se 

nasc următoarele forme verbale. 

1) Aorist: saB4-TH.—3KBAȘa: RAA-TH—KAAXB; BNPATH-EpA2. 

Această formă verbală se derivă sai prin adăogirea su- 

fixului perf. Xxz imediat la tema verbului, ca în ex. de mai sus; 

saii intre tema verbului şi terminaţiunea x se pune vocala u- 

nitoare e. Aceasta se întimplă în acele cazuri, cînd tema verbu- 

lui se termină în consoană: 

HEC-TH — HECO- YA 3 RE3-TH—RES-0-YAa. 

(Formați aoristul de la verbele: nkru, AXTH, Kpwirh, 

UBETH, NaceTH, EH, peliH. Den, MOI, ABAaTH, nHeaTu). 

2) Part, perf. activ: a) declinabil : 

2, ZU, 2 =—HEC-B, HsC-ZUlHi, Hec-z 

EZ, EZUIH, BX—BABA-RS, SBBA-EXUIH, SKEA-RX 

R, BUIB, B =pOXRAch, POKA-HUIR, pOKA-n 

Prima term are loc în y. cu tulp. consonantică; a doua 

la verbe cu tulp. vocalică; a treia se poate arăta numai în a- 

cele cazuri, cind tema verbală se termină în un. Acesta înain- 

tea lui 1 se schimbă în i, care transformă pe 4în n; RA3AIBH- 

"rH- part. perf.: BasArBA-N=ZEA3ANE- NL ==BA3APBN-A, 

b) nedeclinabil : în ag, aa, as: szgaaz, ete. 

3) Part. perf. pasiv: în Ta: BH-TH=BH-TA; ÎN HA: NHTA- 

TH==UHTa-Nz, 

Term. Hz se alipeşte la temă prin mijlocul voealei e» 

POA-H-Tu=poA-n-rna=—pomara ($ 19). Forme ca unra-us, nHca-Hz 

neavind pe faţă vocala de unire + nu prezintă exceptie de la



regulă: vocala < a fost şi în aceste verbe, dar s'a asimilat cu 
a vocală din tema verbului: unranz=—un'ra-anz=unra-e-Hă, ca şi 
A CEBANO= ACB pPA4ro = AoBpatro. 

Termin. ua se alipeşte la verbele: 1) terminate la temă în 
consoană 2). In vocalele n, Î, neaparțipînd rădăcinei, 3) în voca- 

la a, alipită şi neaparţinind rădăcinei : 

BE(A)C-TH=BEA-E-NE; XRAA-N-TH=KBAA-Ie- HE 

RHA-E-TH==BHA-E-N2; BBRA-TH-—BBBA-NZ, 

AA-PH=Ad-Hă ; de la oTaRphe(3)-rn=—oraRpne(3)-ra 

Term. ra se alipeşte la verbele, a căror temă se termină 
în vocalele: n, o, mi, kt, a, aparţinind rădăcinei: 

HH-TH =—NH- TA; OB-OV-TH==9R-9V-Th 

  PhI-PH=pRI-FA ; NAA-TH=—RAA-TR 

nk-ru —nk-ra; dar din Bn-rn cite-odată Bn-e-uz 

Citeva verbe au şi uz şi ră: Mhi-PH—AMhITR; (OV)atnrPH— 
(o) mzt-s-n; Eni-TH-(34)5 1-7, (34) ni- Tu, (Sa)za-e-ua. 

Temele verbale în A ait şi un şi Th; paena-ru — pacnaT'n— 

Păcnnu-etn. 
Forma dualului la verbe, terminate în a şi mw în temă, 

poate fi explicată prin natura acestor vocale de a se descom- 

pune în părţile integrante: vocala tematică a=—cons. nn, etc. 
($ 11), tema vocalică m==cons. ze, ca ($ 15). 

Verb-le în ua au 4 forme pentru exprimarea part. pas. 
perf.: 

noerH-en-a(din ncerur cu omisiunea lui Hx). 
nocrur-Hă-ra(din noeruru-x) 
nseruru-erz(din nccruru-) 
nserurHoR-enz(din ncernrue- pro riserurux-), 

NOCTHr-Hă-TuH 

Observ. Part. perf. pas. a avut. în v. sl. nu dof H ca în |. rusă,ci 
vu vi 

unul : A Baantiă, uuranniii. 

-B. Din tema presentuluă se derivă următoarele forme verbale: 
1). Part. pres. a) forma activă ank-a-TH-—308-X—30R-1, 

YBaa-H-TH-YRAn-HR-XRaa-ta 
b) forma pasivă 08-A —898-000h (ii)



  

Term. mw se alipeşte la tema verbală. cu. dj ou 'vocale- 
lor unitoare o, t—0-atm, san; o-atn se alipește- la verbe cu te. 
ma consonantică: nte-o-avh; 1-A (i-l) la cele cu tema vocalică 
UHTA-LE-M'h- 

Formele similare arnmmin. geaanmnn pot fi explicate prin 
asimilaţia lui £ Şi n: XRAA-E ARIH=YBAAH=H-ARIHYEAAHARIH. 

In |. veche gerundivul n'a fost; formele în a, az, corespun- 

zătoare ger. rus. aii avut declinare ($ 41): 

ABaa-ta —A kaabipiti—gen. A Baa-tăiţua, 

Akaa-na—A baaewiii —gen. Akaagzuia. 

Terminația a şi w la part. pres: Part. act. pres. poate 
avea terminația a (ra) şi m; aceasta apare la cele cu tema în vocale. 
prima,                    

UHTA-IA—UHTA-A; EEA-A— BEA, 

Verbele, care ai la Inf. vocala tematică u. in cazurile obli- 
ce a part. act. pres. păstrează peade la Nom ; toate celelalte îl 
Schimbă în 4: Xaaa-n-TH—yBaa-iA—XRaa-tata, 
dar.... nn-ru, nn-ta—nn-tR-upa; BREC(A)'PH— BEA RI — BEA - X-a, 

2) Emperativul: saR4-TH—308-X—A98-H, 
Imperfectul. Împerfectul în formarea lui şovăeşte între 2 

teme. La unele verbe el se formează din tema pres: 

Adam (pro Adams)-—Impertf. Aaa-"ka-ka 
ABEHCH-X « ABHrN-ka-yz. 

în alte verbe din tema Infin: 

BbpărH — Împerf. Bnpa-a-ra 
HHcaTru— & NHCâ-4-Ya. 

(cum ar fi sunat Imperf. acestor 2 verbe. dacă sar fi format 
de la tema pres. ?) 

$ 51. Term. personale ale presentului. Intre termina- 
țiunile pers. de la pres. urmează a deosebi term. cele mai vechi 
alipite, cum s'a spus, în conjugarea arhaică din vechime, avind 
loe: la foarte multe verbe în v. slavenă. «(Aceste term. s'au ali-



pit şi verbelor din vechea rusască, cedînd în curgerea vremei 

locul lor term. ce subsist în 1. rusă de azi). 

Tăblița term. personale de la Prez. 

Sing. . Dual Plural 

4.9. 3 L23 1. 2. 3. 

Ten. arh. Mn, ch, "Th, BETATA MA, TE, ATI IAT, ATh, bATA 

Term. v. sl. ă(tă), un, 7, BR TA TA ME, TE, AT FATE, ATR, LATE 

Term. rus. y(t0), urs, 75, — — — MB, TE, YTBIOT5, aT5, ATB 

Verbe arhaice. Verbele, care au term. personale cele mai 

vechi, le alipese de-a dreptul la tema verbului (rădăcina). A- 

semenea verbe nu sînt multe : ac-an, Ek(A)-mr, Aa-a6, ta(A)- An ; 

lt-cH, &k-cu, Ad-cu, ta-cu. ete. In toate celelalte, terminația se a- 

lipește la tema verbală prin mijlocirea vocalei conjunctive e: 

HEC-E-UH ; BEA-E-IIH, 

  

La verbele cu semnul n, vocala £ se asimilează cu vocala 

din temă: repn-iun pro repu-u-wn din repn-ie-uin, 

Verbul naaan nu poate fi socotit în numărul arhaismelor; 

la el terminația se alipeşte la tema verbală nu imediat, ci prin 

ajutorul unei vocale conjunctive: Hatamhi==HMaau nn a-ie-n, 

Dar acest mn pro cu arată o formă foarte veche. 

$ 52. Aoristul şi Imperfectul. Ca semn al aoristului 

şi Imperfect. slujeşte sunetul X. pastrat la toate persoanele Im- 

perf;, iar la aorist s'a tocit la pers 2 şi 3 sing. La aorist pot fi 

saii nu vocale conjunctive (care şi cind sînt ?); la Imperf. ter- 

minaţiunile personale se alipesc la tema verbală nu altfel de 

cît prin mijlocirea vocalelor conjunctive, Aceste vocale—ka, aa 

(aa). a se întrebuinţază la verbe, a căror temă se fineşte în 

consoană. BEA-ka-xz, Hec-ka-ya, caoR-ka-yz, Kann-ka-Xa ; aa la ver- 

bele cu tema în a şi $: Aka-a-a-ya, unr-aca-xz, rop-k-ațe. La 
verbele cu tema în n vocala conjunctivă a Imperfectului—raa 

(n-ra-ta) asa-taa-Xz. (Formaţi Imperf. de la verbele: ss&aru 

BhBATH, MOAHTU, BESTH, DASCTH, U&ECTH, XOAHTE, BCAHTH, Xe, 

nepu, cara. &hatkru),
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Tablou! term. personale ale aoristului şi Imperfectului. 

Sing. Dual Plural 

1 2. 3. 1. 2,3. 4. 2 5. 
Aorist. (z)(0), (ze, £, (oo); (c)ra. (X)(o)-az, (cre, (u)a,. 

Impert. (2,  ()s, (ue (oa; (cra. (o)lo)-az, (cre, (00)x.. 

Pe lingă obişnuitele forme ale aoristului în xa (0-x2), în 

citeva vechi documente se întilneşte şi altă formă a aceluiaşi 

timp cu terminația nu ks, ci ex. S'a născut astă formă numai 
la verbele primitive. prin alipirea la temă (=rădăcina) a lui ca și: 

pria creşterea vocalei din rădăcină. Exemplu : uscru—răd. şi tema 

un; punîndu-se la aceasta term, cz, s'a căpătat forma unr-ea;. 

Tr asimilîndu-se cu e dă unc-ez; una din cele două consoane 

identice s'a elidat—unc-z; Vocala din rădăcina creşte—($ 19) 

unea. Din necru-nte. (Cum din Boer ?). 

ca mai vechii ya (v. $. 18). Acesta este rămas din răd. 

verbală sc (de unde—aecan etc.). prin ajutorul căruia s'a format. 

la Pert. La aorist şi Iperf. x şi c alternează; x apare îna- 

intea vocalelor, e înaintea consoanelor: B'niya—B"hi-c-Te—B'Ea-k-: 

Catz,—Bka-c-Te. etc, (vezi conjugarea). 

La verbele primitive cu tema în consoană, dialectul vechiii 

slavon a avut pe lingă aorist 1 şi aorist Il-a. Semne deosebite: 

la această formă de timp n'au fost: 
Sing.  naer-&,  aer-e, — naer-e 

Dual.  naer-o-Bk naer-e- va naer-t-Ta 

Plural nAer-0-MZ NAET-E-TE NAET-A 

Aoristul la verbele a căror temă se termină în vocalele a, 

H, E, alipindu-se rădăcinei (nn, aArn, RAATH, UATH, XUTH, nHTA, 

cymptru, npocrpkru), la pers. 3 sing. pot lua Tm: Eaars, BHTw, 
etc. (la pers. 3-a sing. Imperf. aparenu arare ori în vechile doc.. 

rusești Th: Bratueri; să se arăte aceste semne și la plural: 

Upinâță'Th), 

$ 53. Formele circumscrise ale Perfectului. Din 

Perf. compuse (forma circumscrisă), una corespunde la înțelesul. 

de aorist. alta—imperfect. Prima se formează din part. perf. al.
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“verbului de conjugat şi pres. verb Grrra (unTaan 15eMb=uHTaay'n), 

-a doua din acelaşi part. şi Impef. verb. Gurza (necan-Bbayn= 

Htc-ka-yh). Conditionalul perf. a avut aceiaşi formă compusă, al- 

cătuindu-se din part. de conjugal. şi aorist verb Gwira: nucaan 

Ghika. 

Obs. 1. Resturi din Cond, perf. trăese încă în 1. rusă: WATAIT'e GLI, 

'3BaJI5 GH: Br, considerat de noi acum ca eonjunciie, nu e altă ceva de 
cît pers. 2 (3) sing, de la aor. vechii slavon. 

Obs. 2. Pert. nostru se esplică prin perf. compus sau circum- 

scris din 1. slavă. Cînd verbul Griru la prez. a eşit din întrebuințare 
pentru exprimarea perf. ai remas una numai din cele două 

părti componente, participiul nedeclinabil: pro unraan ecm noi 

vorbim unTarb; pro unTAJH ECMb-UATAAA ; pro ATA CĂTA= 

ara. Prin acest chip de formare al perf. nostru se explică 

faptul că el are genuri—proprii participiului. 

$ 4. Viitorul. Viitorul n'are flexiune în deosebi. El Sau 

se foloseşte de terminaliunile prez. sau are formă compusă. A- 

ceastă formă o întilnim la ludicativ sau la Conditional. 

Viitorul compus al Ind. se formează din prec. sau viit, 

verbului auxiliar + Inf. verbului de conjugat: E%AX uHTATH. H- 

MAM PAATOAATH, HAUHNA NEPAAHTU, Xotuă npnuru. Viitorul con- 

diţional se formează din viitorul verbului a fi şi part. nedeeli- 

nabil al verbului de conjugat; Băaa nncaan. 

Obs. Exp.imarea viit. prin ajutorul verbului a azea (HAkTH) se 

găseşte şi acum în |. noastră, Astfel în stil comereial se zice: HARI cka- 

Sari, cABaari. pro CRAXV, CA EAI (Cf. frane, dormir-ai, ete.) 

$.55. Verbe auxiliare. Din $ precedent se vede că pe 
lingă verbul smirn în |. v. slav. ca auxiliare s'a întrebuințat şi 

verbele : namkru, Hauaru, XoTrkTn. 

$'56. Impărțirea verbelor după conjugări, Ver- 

bele în |. v. slavă. se pot împărţi în 2 conjugări. La a 2-a 

conj. se referă acele carea în tema pres. n: asată (=a6H-x) 
—ABBH-Ul-H, Poptă (==ropu-a)-ropu-ul-u etc. Toatecelelalte verbe se 

alipesc la î-a conjugare. După terminaţiunile persoanelor  con-
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jugarea verbelor se deosebeşte in următoarele felur), La I-a conj. 
2 pers. sing. prez. se term. în en, 3 pers. pl. în rs, rs; La conj. 
2-a, pers. 2 sing. în nun, 3 plural în are, tara. 

]. vocala conj. a, &; pers. 2 sing. rm; 3 pl. Ara(txT), 
II. vocala conj. n; pers. 2 sing. n-mun; 3 pl. aru(rart) 
(La care conjugare se alipesc verbele: nkrn. CHAETH, Man- 

TETH, CANIUIATH, XOAHTH, nHcaTu 2), 

Sint verbe, cars schimbă radicalul %, e de la tema Inf. 
în A la prez: cke(A)ru=caa-ă ; aepi—aar-x. 

Verbul nr-u pentru formarea prez. se foloseşte de sunetul 
A: H-A-ă- Dacă acest a; sa adăogat tulpinei cum ar face Inf.? 
Acest verb la perf. primeşte rădăcina străină : nna-n (care-i ră- 
dăcina ?. 

$ 51. Conjugarea arhaică. Verbul smru are 2 rădă- 
cini : te (Prez ; part. act. prez.), e (toate celelalte forme). 

S. D. Pl. 

a) Rădăcina «e. 1) Indicativ. Prez : LEC-AN, IFC-B'E, 1sc-Avn 

ec-(c)u 1ec-Ta  16c. Te 

IEC-TB IEC-TA  (16)e-APh 

(comparată cu lat. sum.). 
La pers. 3 sing. pro ter se întrebuintază cîte odată 

forma ie. 

Negaţiunea ne, unindu-se cu verbul iscat dă naştere la. 
forma. bem, u'keu, nberr, 

S. D. Pl, 
2) Part. prez. act: mase. ci CĂUIA Că 

fem. cau, căuH exIpa 

neutr. en, CĂIDH, Căi. 

b) Rădăcina ew. Înf. B%wi-Tu. 

1) Aorist : EMI-V2, BRI-k-0-6 E BI: -0-aVR 
Si BhI-C-TA  B'hl-c-Te 

BI, BhICTI, BhI-C-Fă BWI-lU-A
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2) Imperfectul 

Sing. Dual. Plural. 

Rkagw, Ekyh ; Bkagotk, skyoRtk; Btaţomn, Ekyomn 

same, EEE;  B'bacra, Bkera; Baci,  E'kere 

Bau, Et;  Bkacra, Bkera; BRagă,  Bhuia. 

skxm după înțeles imperfect, după formă —aorist 

(Care-i asemănarea în conj. a lui sky cu formele aoristului?). 

3) Viitorul BxA-A BĂA-E-EE, BAA-EM'h 

EXA-E-IH BXĂA-E-TĂ,  BRA-e-Te 

BARA E-Th O BARĂCE-TA,  BEĂA-E-TE. 

Forma mal veche a viit. mix. De la dinsa s'a păstrat 

numai urme (part. Bmună-ure (SmicjauTre)— (ce gen şi număr ?). 

4) Imperativ. Pers. 2. Sing. să-A-n ; Dual 1, Băacc-tk 2. săa-k-ra. 

Pl. pers. Î. saA-k-Atn pers. 2, BăA-e-re 

5). Pari. trec.: a) declinabil ERIE R-E IE RULH —E'hIBh. 

2) nedeclinabil; sing. Bmian-B'HIA4- BRIA9 

Pl. Bi4H- Bhiati-E'"BIa4 

D.  Brmaa- Bmiak- Blat. 

Timp. comp. i) Aoristul: 1ecain 1ECBE LECA 

16cu CA ; eera | FINA 3 eee (5 PIAN -A-0 „k-t. rasi, -a, 
1crul 1£CTA | CAT 

2) hnperfectul skaxa Bias, -a-0 ; BbaxoRk Bhiaa,-k,-k- ete; BBaromt 

BRIAN, Alea etc. 

3) Cond. perfect. Sing. i | 
Bhi 4 BwlAh, Dl. EmixoRk Blaa -k-k- ele. 
Eh | -a-o Pl. Bmikoavh Bhian,-ni,-4. etc, 

4) Viitorul: BXAX E'hlah-a-0 ; ...BXALBE Enlaa- kk, ERA 

Blau, nl-a etc. 

5) Supin nu are 

Intocmai ca acesta se conjugă şi verbele: gkawn, rams, 
Ads şi în parte (la prezent) mame. 

Imf.: Bta toru—aa-Pn—taeru—umkru, 

Supin : EBA brz—Aara—raera.



— 63 — 

Prezentul 

S. aka, AM, TaMn, UMAME, 
&kcu, AăcH, racH, HMâUIH, 

Rkert, AacTh, IdcT5, HMATb, 

Pl. kan. AMA, IMA, HUMânn, 
RkeTe. AACTE, IâCTE, HMATE, 

EEAATI, AAAATI, IAAATI  HMXTE, 
D. ee, AdB%, 1a&$ "MAE, 

B'BCTA, AACTA, taca, HMATA, 

&beTra, AACTĂ, tacTA, HMATĂ. 

Imperfectul 

BBA-ba-y3,  AdA-ba-X, IA-ba-kb. ete. 

Aorisi. 

S. BbA-B-k,  Adkt, ta-X%, t4A-0-N%, 

RBA-E, Ad a, i4A-€ 

&'BaA-E, Ad-6-Th  t4c-Th, Ta A-€ 

Pl. RBA-B-X-o-avb, Ad-X-0Mh, Id-X-0-AMh, I2A-0-X-oM% 
g'bA-b-c-Te AA-C-TE,  ta-c-T6, 14 A 9-c- Te 

g&BA-B-ua Ad-IU-A, tara. TA A 0-1 că 

D. î. ebA-B-x-o-B5  Aa-k-0-BE, ta--0Rb,  raA-0-X-0-85 
9.3. RBa-b-c-Ta Ad-e- TA, II-6c-Ta, ra A-O-c-TĂ 

Imperativ. 

2.3. Sing. BBKAL, AAA, AXA, 
Î PI. RBAHMR,  AdARAUT, TăAHAW, 
2, > EBAUTE, AdANTE,  T4ANTE, 
1 Dual BbAnBb, A4AHEE, raAHRE, 
9.3. « RBAnHTA AAAHTA,  IAAHTA 

Participi, 

Prez. act. RbA-ml, O AAA, IAB 
Trec. Lact. RBAB-B%, Ad-E%,  I4A-R 

« Ile  Ebab-amh, Ad-Ab, TaA-A% 
Prez. pas. BBA-0-Atz AAA-c-At, IdA-0-Ah 
Trec. «<  RBABHh Ad-Hh, O IAAcE-HR 

(Arătaţi tema şi rădăcina acestor verbe). 

In locul lui Bus se întrebuintază în cite-va vechi do- 

cumente EbA5.
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$ 58. Fabloii de conjugare a verbului activ. 

Conj. 1. 

1) Imf. nec-rn. 

2) Supin. nc-rm. 

3) Imperativ. Sing. 2: nten; PI. î. nec-b-an, Dual Î. nrc-b-e5 

9. nec-b-re, „9.3. Hee-B-Ta 

4. Emdicativ. Prez. S. urcă, P]. nsc-s-atn, ML EC-t-R'B 

HEC-E-UIH, HEc-s- Te, HEC-E-"Tă 

HEC-E-"Ph REC-A-Th, HEC-E-TA 

Aorist ; nec-o-X. MEC-O-F-0-Ah,  HEC-0-X-0-B'E 

Hec-e, HEC-O-E-"PE HEC-O-c-Tă 

HEc-E, HEc-o-ua HEC-O-C-Tă 

Imuperf. nsc-ba-Xn;  Hee-Ba-X-0-AR, Hee-ba-X-o-Bb 

HEc-ba-Iil-E;  HEC-Ba-c-Tt, NEC-Ba-c-Tă 

HEC-rBa-Uu=€ 3;  HEc-Ba-t-X Hec-Ba-c-Tă 

(Comparaţi term. aorist şi Imperi. cu term. prez. Deose- 

biti sufixele personale de la timpuri). 

Perf. compus (formaţi după $ 53). 

Viitorul (formați după $ 54%). 

5. dondiţionalul (formați după $ 5%). 

Participiul a) activ. prez. mee-u1 (pentru ce astiel 2) 

Trec. |. nse-m (de ce?) 

p TĂ. Hec-ah 

) pasiv prez. nec-o-ath 

trec, Hsc-e-Nn, 

Conj. 1l-a. 

1) Kufinitiv: ace-u-Tru 

2) Supin: AIOB-H- Th 

3) Imperativ: Sing. 9. acs-u; pl. Î. arB-n-atn; 2.  ARE-H-TE 

Dual 1. ar-u-eb 2.3. AB-H-TA 

4) Imdiecativ ; Prez.: ARBA-IE AIB=U- ME, AISE-H-BE 

AIPE-H-UIN AIOB-H-TE  AIB-H-TĂ 

AMICE=-H-Th  AB-A-Th ARE-H-Tă
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(De ce aBa-tă, dar nu A!PBA-HUlH ete. ci AE-Hiuu ?). 

Aorist ASB-H-X2, ARB-H-X-0-ME, AIOB-u-y-0-EE 

AOEH AOB-H-C-TE, — AIB-H-c=TĂ 

ABEU AOB-H-IU- A AWB-H-C- TA 

Emperf. ABA-IAA-X, AIOBA-IAA-X-0-A5, AO BA-tăa--o-Ek 

MIOBA-IZA-UUE, AIOEA-IdA-C- TE,  AIOBA-IdA-C-TA 

MIOBA-TAA-Ul6, AIPEA-Idă-Y-ă, — AIPBA-IdA-C-TĂ, 

(Pentru ce la toate persoanele acestui timp primitivul 6 

se arată muiat ?) 

Viitorul ($ 54); Perf. compus ($ 53) 5) Condiţio- 

nalul ($ 54). 

Part. a) activ prez. AREA 

perf I aug. ÎI, ARGHA 

b) pasiv prez. Ana 

perf. AISBA-t-HE. 

(Conjugaţi verbele: em, nem, Mona, UBBCTA, UNECTA 

IBAaTa, XOTBTA. RAGATCA, CABUNATE, MXbAATA, XOAATA). 

$ 59. Vocea ,.asivă. Vocea pasivă n'are forme deosebi- 

te pentru conjugare; schimbarea se face ca şi în |. rusască 

cu ajutorul verbului emiru, unit cu participiul pasiv al verbului 

de conjugat, pus la dativ pentru mase. şi fem., şi la nom. pen- 

tru neutru. 

Formele de schimbare ale vocii pasive 

Inf, swri uwraemoy (masc. fem.); BIT WHTPALtMo (neutru). 

Indie. Prez. 1tcMn 1860M% seca | 

1scn | UHTAIEMA; 1678 (UHTALEMH ; 1ECTAUHTALEMA 

sera | —a—0;  caral—mi—a era —t,—E. 

Aorist. Sing. Bia unTatemz,-a,-o etc, 
Pl. —B'WYoOME WHTALEMU, Mid, etc, 
D.  emiotk unraema-k-k etc. 

Imperf, Bax unTaitan-a-0 etc. 

Viitor.  EXAXR WHTAIMI-d-0 

Imperal. EXAH UHTamz-a-0 etc.
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Pentru exprimarea trecutului se întrebuințază cu verbul 

sri part. perf. a verbului de conjugat : EhiTu uH'Tânoy . 1ECAMh 

uuramz, Emya uuraux etc. Verbul în pasiv poate fi nu arareori 

format din activ prin alipirea sufixului ca: cakasarThea== 

CRASALEMO 1ECTb, | 

$ 60. Părţile de cuvint invariabile 

a) Adverbul. Majoritatea adv. în v. slav. ca şi în |. ru- 

sască — cuvinte derivate şi compuse. Simple şi nederivate prea 

puține : o se întrebuințază cu particula ne : Meoy, şi cu conjunc- 

ţia e: oy--ie; ne, HE, Hh. 

Adv. derivate se formează din toate părţile de cuvint va- 

riabile : BRahesană  (Bb-ne-taană), ACBpE, NOazaa AHARGAtI, 

en-AE, Kz-A£, (la noi necorect sake, TA). 

Fiecare din caz. oblice iau parte la formarea de adverbe 

derivate din subst: Rhuep-a, KpOAt-E, MERA-A Tau-Htă, Pop, RE 

NE3ană, A4THHCK- HI. 3%-A$. 

Intre adverbe sunt multe cuvinte compuse: Hekenu, Heran 

HA-NpbBA, CV-E, Racakătă, etc. 

b) Preposiţiu. Prep. aceleaşi ca şi în |]. rusască. cx=că 

deci cynpyrt pro cănpără, cyebab pro căckAz (=—cBCEAp=co- 

ckAz). 

Prep. Bi în v. sl. se schimbă în na: H3&CrHATH—BPIHaTE. 

Prep. axa se întrebuinţează cite odată nu unită cu cuvin- 

tul în înțelesul dea: Bazâz unro—za u7o. 

c) Conjuneţia Multe dia conjuncţiuni, ce nu există în |. 

rusă, s'aii întrebuințat în v. si. De ex: Bo, Bo, aan, ame, 3ân6, . 

HEAH, noH. Şi conj.—ca şi adv.— în majoritate sint derivate ori 

COMpuse: EAHH-AKO, 166, d-1ji6, CV-E0. | 

d) Imterjecţia. Atit în formarea ei, cit şi supt raportul 

lexical nu prezintă însemnate deosebiri faţă cu L., rusască,
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Particularităţi esențiale 

ale 

Sintaweă Slavone 

$ 61. Verbul auxiliar. Verbul auxiliar în prez. în Î.v, 

slav. nu se lasă a3n Item CRETA BECEMOV MHpO/.—Gh 160Th CnI- 

n Hoxha. 
$ 62. Subst. colectiv. Subst. colective cer atributul în 

plural: HapoA& E CTOrA H CAWIUIABA TAATCAAARĂ. 

$ 63. Adj. pline si scurte. Din două adj. legate cu 

conjuncţie, primul stă în forma plină, al douilea în cea scurtă ; 

EAAXEHH HE EHA BENE H B'EpOBABBIUE. 

$ 14. Participiul pro verb. Cite odată în loc de verb 

se întrebuințază part. activ: ne BBAaTn 69 câ, W5TO TROpALLE 

(ne BBAATI B0 ca, UBTO "TROPATh). 

$ 66. Supinul: Supinul a avut loc pe lingă verbele 

active progresive : NpHASkSAE NOKAOHUTACA, HAL OVUHTE, COBhpANIA 

CA OKAEBETATZ. 

$ 66. Neutrul plural al adj. Adj. pron. şi part. în- 

trebuinţate în loc de subst. se pun la neutru plural, iar nu la 

sing ca în |. rusască de azi: HEKBAMOXbHâIA COTA UHAGEEKkA RA3- 

MOMHA OT ECLA cXTPh. HE Mora Bela TROIA CATI H TEOIA MOIA, 

$ 67. Pron. ca la verbe. Pron. ca nu se contopeşte cu 

verbul și poate sta înainte sau a fi deosebit de dinsul prin 

compliment: moanaz ru ca. Dacă două verbe se leagă cu ca 

la cel de al doilea: acest pronume se pierde: oua Xe H4uaTa 

POTUTHCA H RAaTH, 

$ 68. Imtrrjecţia w. Pe lingă interjecţia w, cind se a- 

rată indignare, compătimire şi admirare, se întrebuințază gen. 

sati Dat. w nepazoatnta HAOBCKhCKAArO |! 

$ 69 N..şi Ac. pro Iustrumental. Verbul smru la 

Inf. cere Nom. în locul genetivului nostru: eAa H Bi XoieTre 

opuennun 1ro sri, Nom. pro Instr. se întrebuințază şi pe lingă 

verbele : HapHuaTH, TBOpHTH, SzkaTH, etc. cînd aceste verbe stau 

în pasiv: 0y%e RECMA AOCTOHNS HăpelţiHCA CRINA TEOH,
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Forma activă a acestor verbe cere Acuz.: Bhi 30876 MA 

SVUHTEAR H roenoAn, 

Ş 10. Gen. pe lingă Supin. Supinul se uneşte de obi- 

cei cu gen.: eco H3HAOCTE EHA TE. 

$ 7! Dat. pro Gen.şi Acus. Următoarele verbe cer în 

1. v, slavă dat. în locul Gen. şi Acus, din Il. rusască de azi: 

XorkTu, cXAHTH, nonocura, 'rpinkra, HaAkiaruca, SACAETU.  MH- 

ASCTHINH OMA, 4 HE PNTEE, AA CRAHTI MHBOY. 

$ 12. mWatival locului. Pentru exprimarea mişcărel la 

întrebarea unde se pune dat. fără prepoziţie. 

$ 713. Glen. partitiv. Gen. part. se întrebuințază sai fă- 

ră prep. sai cu prep. oră pro al nostru n35: KOMOVAnAO Hăcă, 

H'EKOTOPHH OT4 HHyYA. 

Ş 14 Cazul locativ! Locativul fără prep. sa întrebuin- 
tat, arătînd locul sau timpul: cama Me Haacaagz REHABK Npa- 

AdUIE CTOAG OTPhUA CROLEPO tapocaaga Kmiită'k.—Heuykak OTPpoKa Ton 

uactk. 

$ 75. Dativuli absolut. Proposiţia incidentă, exprimind 

circumstanţe de timp, a pulut pentru scurtare să formeze o 

construcție, slind eseclusiv ca atibut în v. slavonă. Această 
formă deosebită de scurtare, numită dativul absolut, a avut loe 

atunci, cînd în prop. incidentă a fost al seu deosebit subiect. 

Procesul formării dat. absolut astfel: Conjuncţia care lea- 
gă prop. incidentă cu principala, cade; subiectul prop. inciden- 
te se pune în dat; atributul —verbul pus.la papticipii, care se 
acordă cu dalivul subiectului : Hesyeoy poxanmoțea (era Icoy- 
că 9oAn ca) B& tngaemk Hank, ce RazcRH OTa EZCTOKA 
NpHAcua. 

1895 April 29,



„0 NHCMEHEXE“ UPRHOPH3UA XPABPA 

IlpekAt SȚEW CAOREHE He HAVELA KHUTZ, Bă upzTamu n pk- 

BAMH UNTEAXĂ H PATAAXă, NOrANH CăUle. Kp&CTHEUIE XE ca, Pneku- 

MU H Lpau€ecKHAtH NHCGMENRI HXRAAXăCaA nHcaTru GaoRâuctă put 

SE3Z OVETBOENHId Hă KaKO MOXKETh CA NHcATH ACEpE [paunckmiMH nuc- 

MEHRI : B&, HAH KHEWTE, HAn 340, HAN UpRORI, HAN WAAHHE, HAH 

UIHpWTA, BAH TâAb, HAN ASV, HAH INCET, HAH HASRIEE, H HHa4 

nodoena cab; H Take Ekua MHOra akTa. JIOTOMKE 4AKOARBEU n 

Ez, cTp0Otân Eck, H HE WeTABAKra UAUA pOAA EE32 pas, HA ECA 

KZ pPABSAMOV NPHECAA H CNCHNIO, MOAMHAOBARX POAX cackknhcks, 

mocaa uaz crro KweraHrnna ănaocoa, Hapniuaemaro Bupnaa, MAXa 

HpAREAHA u HCPHHHA, H CATROPH HAZ NHCMENA „A. H OCâtb, WEA SEO 

no uunoy Fpzubekmikz nnemenn, wEa e no Gaokuerku phkun. 

WT2 NpăBArO XE HAUHNZ N PPRURCKOMOȚ: ORH OVBO anda, 4 ch 

438, OTA ASA HâuATh OEOIE. H WKOXE OHH NOAOBALILE CA XHAS- 

BEbEKhIMZ RHEMENEMZ C&TPROPHILA, TAKO H ChH PpZUNCERIAMA, KHAORE 

BO NpAECE NUCMA HMATh anca, EXE ca CKABACTA, OVUeHHE cx- 

EPEIWATAIE, RAROAHMOY AETHIIOY, H PAaroatățit: Sun ca, exe 

ecmh aaa, n rpaun, noAcGkiue ca Tomoy, aaa pbua. n enoAs- 

EH CA pEu6HNE CRASAHHA 'KHAORNCKA PPRUNCKOV, AANIKOV. Ad pEu6- 

TE Arno Bz oyuenna AkeTo: Hiupin. dada 60 Hui peueTh ca 

TPRUNCKOMK ABRICROAMN. PRMA RO NOACBA CA CEATRIH KHpHAh TBOPH 

NPEROE NHCMA 43%. HA fak H NPAREMOY CĂLUSY NHCMEHH 430 H OTZ 

BOră AdHSY pOAOY caotHbekOMOV HA OTBPXCTHE SETE, EA pAS0VME 

OVUAIpHMA CA BOVRRAMZ, EEAHKOMZ pA3ABRHMEHHEAL OVCT% ERSE- 

TAACHUTh CA, A CHă NHCMENA MAAOMh PABABHKEHHEMA OVCTA RXaE- 

PAACATE CA H HeNOREAAIATI ca 

Ge XE CAT MHCMEHA CAOB'RHCKAA, enut 4 N9APEAETA NHCATH



5 PAATOAATH ; 4, BE, B.... H MpONata AAXE A0 A. H OTA CHĂE CATI 

UETRIphI MEXAOV AECAThAA NSACEhHĂ TpBUNCKIAA  NHCMEHEMA : 

car XE cu: A.B. PA BUS R.a. mu. do. n. p.e. 

m. y. &. X, VW. Ba uerhipi Ha AGCATI 0 CAoBEHeROMO ASRIKOY 

HXE cATh ch: E, %, 5, VU, 9, Up, 2, i, E RX A. 

ApVâNn Xe PAĂTh: NOUTO ECTH „AH, IHCAMENA CTROPHAZ ; d 

- MOXETh CA H AMEHBIUHMA TOPO MHCATH, rakOXE H rpm AEEMA 

AECATAMA H VETRIBMH NHWĂTI. H HE BRATE KOAHUEMb NHWIXTI 

TPRUH: ECTh BO ARĂ AECATE H VET'RIPH NHCMEHS, HX HEHANARNEIAT e 

ca TEMH KHATBI Hă NPHAORHAA CATA ABOPAACHRIXZ. dl. H E UHCAME- 

HEXA Xe .r. WECTOE H AGEATIAECATHOE H AGRATACATHOG.. H că- 

BHpIatĂTh HA TPHAECATE H 0cMa. T'Eaib XE TOME NOACENO H EX 

TIXAE WEpA34 CXTROPH CEATIIH KHpHAR "TpH AGCATE MHCMENA H 

Semn. Apovyânu Xe ramTru : uecomoy MecăTrun Gate BHHrw; 

HH "POrO B9 EcTh 4 CTBEOPLAZ, HU "TO frean, HH că Th HXAE KoHhun 

take XSnAoBbekmi n Prmekbi H Gaannckhi, HEAE (Y KOHa CăATI H 

NBHLATBI CATI Bmz. , 

SI Apoysnn AMnaTh, IdKO Bă cama ECPh CTEOPHAR IIHCMEHA. H 

HE EEAATh CA UTO FAtXIHE WKă4HHHH. H takO 'TpUMH A3BIKTl ECTR 

Eaz nogeAkaz KHHPAMZ BHITH, I4K0 me a Evran nHmern. n BEE 

Azeka Hanncana Xnacetmi n Pumekia n Cannekmi, a Gaorknektu 

Ba roy; rkmxe uk căra Cacetbnekmita Kuurmi 0 Bă. Ea man 

UTE PAM, HAH Wro peuată Ka Tau Ea 6esoyatnmima ; GORaue peuemz 

G eTIXA KHATZ, TAROXE Hayungwaca: take ECE No paAo B'hIBA- 

vb WWW Bă, a He ora Hnoro. Her Bo Bă erROpHAz XĂHAGS&neita 

ASWIKA NpEAAe HH phaekă, in Gaauticia, nă Gnpekmi, He n fI- 

Ada rză, H Y SLAama A0 NoTronă, n (Y noTronă, AcHAexe Haz. paa- 

AAu A3%IKH pi CTALNOTECpENIR,. takoxe numern: pasakue- 

HOME XE BHIRIIEMA A3HKOMB... H makoxe ca AS pasmtcnua, 

TAKO H HpăRH, PH OEWIUAE, H OYVEPARH, H BAKCHH H XRITPOCTH Ha 

HA3%ikhi. Grunrkuom Xe semaeskpenne; a Ilepewmz n XaaAewav 

n flenpewmz 3E'E3A0ub'TEHHE. EAZIURERHE, EPAUEBAHHE, UApORANHA ui
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BEE XMITBOCTA WAda. XSHAOKOAA ME CTRIPA KHHrWI, BR HA tere 
NHCANO, take Îz HB0 cTEROpH n BeAată, H BCE take HA He, H UAKA 
H RC 10 paAv, rako te numweru. GaannwAz Tpamarnkuriă,  Buao- 
conta. Ha nphae cere Gaanun ne HMEȚX EROHME A8IROMR NHe- 
MEN, H% DHHHUBCKEMH NHCMENRI NHCAYA CROIA cu pur, H "Tako 
Ekua Mora aka, NăHaMHAz 86 NOcAkXAE MpHUIRA, H4UnHz orz 
dai Hi EHThI UIECTR Hă AECATE NHCMEHZ 'PARMO EAAHNOMA oEp'kre. 
TPHAOXH Me HA RAAMZ MHAHCIA MHCMEHA. "PpH. "TEMR ME MHONA 
AETA AEBATHIX Hă AECATh NHEMEHRI MHCAALĂ. H NO TOM CHAMOHH- 
AZ cEpkTz, npnaoxu AH nHemenu, enHkapin XE CKABATeAn 'TpH nue- 
MEA OEpETE. H CAEpA CA HA AEAAECATI N UETRIBH. 0 MHOBEa ME 
AETEXD AHOHHER PPAMATHK IECT ABCTAAcH'nIXh  OEpPBTE, No TOMh 
XE ABONA NAT H ApOVMIH "TpH UHCMENATAA. H 'TAKO MNOSH MHO- 
PBIMH ASTHI FARA CABpAnIA AH. NHCMEHZ. 10 "TOA XE MHOTOAMA 
AETOMZ MHHXEUEMA, BOKHEMX NoRrabuniemn oEpkrs că .6. MAKA, 
HE NpBAOXHUIA OTE WHAORECKAA Hă Pphunenii A3NIKA, ă CACR'EH- 
KRA KHHPBI EAHN CRATTHIH KOCTANTHNA, NAPHUAFMNIH KHpHat, H nHc- 
MEA CTBOpu H kHurhi nphaoău Ex Maabyă ABTERz, a CHH AMHO3H MHo- 
ri AETWI CEAMh HXZ THCMEHA OVeTpon, a cea Arca nphas'k- 
HHE. TR XE caoRkueka4 nHcaena cRaTEuHia căra H uneriRHuua, 
CATE BO MAR CTROPHAZ fă ISCTh, A TPBURCKAA EAAHHH NOraHu. 

flu AH KhTo pruerh: tako Her OeTrponan ACEpE, nonete 
CA ROCTpAAIĂTh HEINE, OPRĂTh pEUEMh CHAVh: H FpPRUBCKhI "Pa 
ROMAE MHOTAXAH CĂTh NOCTPATIAH, AKHAAA H CHMAANI, H NOTOA HHH 
MHOSH. OAORRE BE CTR NOCARKAE NOAROPHTU, HERE Nphk9£ CTEOpHTH. 

Sl E0 &nnpScHIuH KHHPHUHA Lphubck'BIA PAA: KTO En 6CTA 
MHCMEHA CTRopHan, HAH KHiirhi npkaoăHan, HAH En KoE Rpkma! 
TO p'kAuin WY num BEAATh. Supe Au &wnpsenimn Gacekucknia 
BOVKApA, TAA: KTO BN MHCMENA CTBOpHAR ECTR, Hat KHirni npk- 
AOXHAh ; TO Bhch EkAATt, A Gekipatue pet : er Rwerau- 
TnH'b Phaccedn, Hapniacahin KHpHan, Th HAMR NĂCMEHA CTRSpH 
H Kuâri np'kasKH, H MESOAnE BPATM Er. CĂTR BO Eine XH&H, HE 
CXTb KHaBan Hyh. FH ate EWnpocHulH En KoE Epkma ; To akAaTh 
H pekăTh : 1dko Em Bpatentă Angataa Ilpk Ipunekare, î Ropnca
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Enasa Hanrapekaro, î Pacruua Khnasa Mopeka (7. 6. mMopageka) n Ko- 

tat Rhuasau haarenekă, Rh AETa XE  chaAaHHa RheEro MHpă FSTăr. 
Gâ6s 

H3'b OCTPOMUPOBA EBAHTEJIIA 

1. GEBABUIA O IAMATNHRE 

Eanrenie ro naspiBaerca OcTpoMHpoOBHM'b DO HMEHA 
ROBTOpOACKaro HocanRHka OcrpoMHpa, ANA KOTOparo 0H0 6510 IIA- 
cano Bb» Hosropoab Be 1056 — 1057 r. abakonoms I'paropiem's, 
KaKb BHAHO A3b CIA. NOcrBeaoBiA pyKonacu : 

Gaaka 'Ti6b PA Mp HBCRHBIA. IAKO CPNOAOEA MA RANHCATA 

Evans CE. NOWAX e € Macara, Rb AETo :SĂA. f| okoHnuag € 
8» abro :S4ăe. Hanncagz e Eţrane ce. paBoy Bia Hapbuenoy cx- 

1Woy EP KpijiHau Hocnbe. 4 Mnpekbi OCTpOMHpB. BAHSORO CAO 
H3ACAROY KEHABOV, H3ACAAEO E KBHASOY TOrAA IpBApBXALuo 

OBE BAACTA. H OUĂ CEOETO IApOCAABA HI SPATA CROSTO ROACAHMApa: 
CAND KE HBACAABD KPHA3b NPABRATIAUIE CTOAL OIĂ CROENO IApOCAARA 
PIERE. | EpATă CROETO CTOAE NOPĂUR NpAEHTA BAASOKOV CEOEMOY 

pr 
cerpomnpoy HobropoA. dimuora xe Ab  Aapoyu Bi cPTAKAEBIUOV- 

Mo Ey cană CE Hă 9YT'BIUUEHAE MBHOPAAMD ALI AMD KpCTHIAHRCRAM'E. 
AaH Emo Tân Br Banne cfpiţp. ekanfaners ioana. darea. do 
Kb. Mapka cîeik'e npaoun. fapaama Hicaaka u Îrakoga. CAMOMO 
EMOV. A NOABOV%HR Ero. Qropanb un uaaomr E» n NOAPOVAtAEMA 
NAATD E. CPAPABBCTEVATE XE ABHOTA APT CPApBXKALIE NopovueHnă 
ckot. flsr I'pnropan AilakON% HânNncAX'b EPrrane. Aa He rOpasuH'be 

CEPO Hânnillt. TO HE Mo3n S4âhpbra Mn rpbnnHAKOY. NONAYb : 
XE MACATA ÎWA ORTAB Fa Ha NAMATA HAApROHA. ȘI OROHNUAL'D Ata 
Manta EX EL Ha NAMATA Enndană -:- Moan(r) e BhCEX'D NOUATALAIA- 
XP HEMOSBTE KAATA. H'b PCUpARAGINIE. NOUATAnTE. TAKO BO n ef ANA 
Ilayab racr ; Bare. SI He RasnbTe. fans. 

Ocrpomnpogo Esanrenie natineno ko Ark. A. Îpyxnannn- 
Mb Bb NOKOAXP nuneparpauii Ekarepatii II. Harmenuniă nonec% 
pykonncs nuneparopy Anekcannpy |, koropui noserăre nepenars
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ee pna xpatenia Be Vuneparopeky» IlyOnauuyro Ba6niorery, ra'b 

HA XpaHHTCA 0Ha nocenrb BP Bax; pyKONACEĂ, Ha A3AUIHOMb CTATA- 

B5 Bb ApeBHeME pycckOME Bkyeb. CepeGpAHbiii BbI30N04eAHIĂ OKIHA- 

Ab C% pasHouBbBTAbIMA KaMHAMA, aa uanBeuie Ilnar. B. Fony6- 

xoBa cabmanusii 8» 1852 rony CasnnoBtimb 10 pacyakaM Npo- 

peccopa Topnocraea. cBONME H3AUNIECTBOMb OTABIKA HA  BEXHKO- 

mbniemb Bnoaub cOoTBBTCTBYErb BHyTpenHeă  WBHHOCTA UepBO- 

HagaTka Hallleji IIACEMEHOCTA. 

Pyxonues» EBanrenia cocroară H3b 294 racroB» ; nncana Ha 

neprameTb KpacHBEIMP YCTABOMP BE ABa CTONGHA. VUTeHiA BP He- 

Mb pPaCNONOXEHBI He BP OGHKHOBEHHOMb INOpEAKE, Ho sauarama 

JO REA 'BAAMTE, HasnHaA €% Nacxu; nepea sauanamu *) 1romb- 

INCHE MbBCANOCAOBE, T. €. YKABaTellb AHEĂ, KOrAaA UHTaeTrCA 3aua- 

10. Taxoe ero pacnonoxennie oGbacHAeTE camoe rpeueckoe Ha3Ba- 

Bie ero anpakocr (nenbrrnoe-—nenbia—Bockpecenbe). 

TEKHKCT'b 

OGTPOMHPORA ERANTEAIA 

4) 

Qie namun, HE ec Ha HBCEXA, Ad CÎHTBCA HMA TBOIE: 

Ad NPHAETh WĂCTEHIE TBOIE: Ad BEĂAETE BOA TEORA, fdk0 HA 

HEcH, H HA 36AM4H. XAEBS Hântih HAcRIIBHBIH AAA HAMZ Ab> 

Hich: H OCTARH HAMZA AAZTBI HâNIA, FIKO H MRI OCTARATALENA 

AABWKAHHROMA HAUHMZ: HM NE BABEAH Hâcz BA HANACTI, HZ HS= 

-BARH HI OT HENPHIA3HH. 14KO TROIE 1ECTh WĂCPEHIE H cHAA 

H CARA Ba R'kimi Anu. 

*) Cm. Xpner. Wren. sa 1852 r. irons, Uncrosnaa, Ipesnbâmie 

“CBATUBI EpH Ocrp. Eganrenia.
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OYVPHRYĂ GOPIOEIIIH 4 G9P 

t - € Ma mite Bile mi (GTean BOEROAA pr NŞA Seman 
A Mm m m pă 

MO AagckOH. unu” 3naaenuro uec'k AHCTO  HaAulH MA BAC 
T T — 

mo Hanz Sapu  nan ro umbun Scanulti . (WWE TOTA HCTUHIA 
8 . 

cara na”! Mapua. cHa MAKyIO” Wwproane. ngiae npriă naan. n 
A 

np'k naunatu || EOApH. H PAAOI. TA AAAOBA HAMZA BEAHKOIO Ma 
K 

AOEOIO. pekSuu Ta . AXE NPHBHAHA AHAa cBoero: nreaua GOproke, 
A m a rr 

mio vamă (9 Aaa Hauicro cmragoro Sfacăanapa Borgoaa. n 4 

Susa Haută. (5 nana gotRoAv.u W Gmedana BoeBoAv. Koan. 
An 

Eh || atupa. a TOTH NpHgHAHA. 10 EHan ta ceia ha GOproenia. n Ha 
H „A „A 

HBTOMAPENA. 4 W  BArŞEH 'TOTA NPHBHAHA. KOAH Npinka up. 
. A 

TYpcKÎH. TA NAAHH Ham BEMAE. HHO AA ECMH AOCMOTPHAH. cHa= 

Ă n r 
WUHMH BOAPH. H Papp. "Ta temi | av vunan BaK0 no! ar 

H A Ă BEMCKATO MpABA. A EH W  [IpHBE KHAAIZ VCH CEON WKOAHIA Me: 
. m er 

XÎAUH. 4 EH H WHH BISHAAH. H MApTVPHCAAN. W TO ae £ 
K H A A 
TA. H VTOMZ. W Vera TA NPUBEAZ IPA! HAM. VCH cROH 

- , II cr WKOAHIE MEXĂALIH. Ta BH3Haaui || U MagTvpiicaani. n WRH ae € 
K -. 

A. HHO MH EHAAEUIH EH3HAHHE H CREAATEACTEO. A MH 'TAKOMz 

AEBE ECMH AdAH. H NOTREPAHAH CAVS"E Hauev MHpun. ro npa- 

Bvio (nunv moră 'ceqa GOproeroma (sic). H H'kroanpetn. Ha w= 
mc K 

Epatuut || XogpzaTa. Aa ccm eat O Ha vpn. ca aackma 
m Mm 

AOXOAo . Emv n Area ro. H vHvuamo” ro. n np'kvivuaro= 
LU 

MB 470. H FPAISPATOAMZ 70 H BZCEAMV. pPOAY Ero KTO EVA 

HâHBAHXNIH HENOPYUIEHO NHKOAHXE Hă R'RkH. 4 XOTagă TA  Bh=



m a | , 
LUI ENHCANH ] CEAA Ad ECTh [10 CTâpOMvV XOTapi. KVAA Hâ BARA. 

, CA WXHEAAH. ă Ha mo ccm B'kpa n "neam  BHmenneaaromu Grec 
A c 

pana goeao. n B'kpa npkezaaocaennă cnogz ram. n e'kpa. 

BOAP HamHĂ. B'kpa MANA RAAHKVAA NpaKAAaBA. B'kpa Nana SEHapH.. 

&'kpa nana || FOru. e'kpa nana Xpana ARophuna. B'kpa nana Hara 

&kpa nana rânrvpa. Ekpa nana Avi. un Bkpa Mana Xepatanta 

npakaaanu Eeaorphacku. gkpa nana Heamka. n B'kpa nana [ma k] 
i . H 

CHMA NpZRĂAAEHI Ruaînetnă. Bkpa nana LA Ap nopral pa cv 

uagekoro. Ekpa nana Aaxsoro Ilpmkanaga Meaeuoro. B'bpa na= 

Ha Aparoma Hogorpăckore. &kpa nana dNuka Lvanua. R'kpa nana 

Bocrrcnatapa. gikpa nana kuga...k gucruapnita. grkpa nana L'epma- 

Ha nocrtatika. B'k&pa || nana Hwua naxapnna. e'kpa nana nempa cmoaz: 

HHKA. ErEpa Mana rpo8H KOMHCA. H EpA VeHĂ BOAp Haună MOAAAB= 

ckuă Beankuă n ataană. a no Hate Kao“ to EZAETA POCIIOAAph 

name seman 9 Aare Haună, Han 69 ua |] ere POpd ASEEpE 

MAp Mb Bu V Hat. BeMan v MO AaRcKOH. TOT ION EM 
A , A A 

HENOPSLIH HA ErO AdăHHÂ. d4€ IMORH EMY NOTEEPAH H VKpEnii . aa= 

HVKE ECMH EcMH (SIC) -EMv AAA. 3ă 70 NpaRvI) H BOANVI 
a - cr 

all Ha Bo uite Kp'kno  TOMV EZCEMV BHUENHCAHOAV BeA'kAn.... B'E=: 

| T. pHOMY NâHv TAVTVAY AOPOBETY NHCATH H HAY tu4 .—.... 

Iu” poata” v Gvuank Bak! +sunn wK 3i. (inedit) 

BAI. XXIX 

E) (oc'rpomnpoEa etanreaia). 

Peue în npHTZUX CHI NOAPERHO LECTh WCTEHE HâchHole 
WAKOV A0MORHTOY, HE H3HAE KOYNHO 3aoy'rpanataTu A'kaameatra 
BZ EHHOApAAZ cRoH. czB'kiagz we ca qkaareau no nEnAso



MAARHE, MOCZAAIA EA EHHOTPAAZA CEOH, HHUIRAZ BEA TPETHIĂ oz 

AHHA EHAFEHHrhI Ha TPZXHIPH CTOIAIA HpasAbrhi, H mkaz peue : 

HATE n Bi EA RHHOTPAAZ MON, H 1EXE BĂACTE NpARBAA, AAMb 

BAM'R. OHH XE HAPUIA. [AK'hi E HIUhAZ BA UIGCTĂIĂ H AGEA» 

PĂIĂ POAHNĂ, CRTEOPH TAROKAL. EA IEAHHĂIA XE HAAGCATE 

TOAHNA HUIAZ, OBp'ETE ApOVETEIIA CTOLAULA MPA3AHHDI A Pad 

WMZ ; Wco ChAG CTOHTE BCh AAHh MpPABAbtiH; H PAALUA IEM9Y 

MARO HUKATO KE Macz HE HAATA. H TA HAZ: HAETE H Eh EA 

BHHOTBAAZ MOH. H 1EXE BĂACTh MpABHAA, NPHHMETE. EGUEpoY 

ME EMIBZUIOV PAă FR  BHHOPPAAA Kb NPHCTABLNHROV CROIGMOY : 

Mpu3oRn ArBAaTEAta, H Ai HMA MBBAZ, Hăunuz Ob NocA'kat- 

HUXZ AO TIPHRMIHXZ. NpHIUGAZUIE HE EA IGAHNAIA HAAGCATE 

TOAHNA, MBHLAUIA 10 MEHASOY. H NPHUIBAZIIE NPBEHH, MhHraaz 

XĂCA BAIE NPHHATH, n Nphiaula HTH no n'EHAsoy. npunaizule 

XE PaNATAAĂNA, POCNSAHHA, PAIE : K4KO CHA  MocA'rEAbtata 

JEAHNZ Wacz CATEOPHEZUIA, H PABBHBIHAMA CATROPHAZ bă 1EcH 

NOHECZILHHMZ PATOTĂ AMHE N Bâpz. Ha Xe omzB'kiwăga peue 

JEAHHOMOV HYZ: ApOVAKE, HE OEHXAX 'TER6 : ne no nbiaaoy 

AH CABĂIpAyz ca TOBOIĂ; EA3AMH CEOIE H HAH. XOWIă 6, cemov 

nocăRABHIOMoy AaTu, tako n TeBk. Han p'kera MH Aha caz 

TEOPHTH, 1EXE XOIMĂ E2 CBOHXZ MH; ALE 0KO TROLE ARKARO 

16CTh, TAKO ASA BAATA IECAIR; TAKO BRAT NOCA'EABHHH Npt&HH 

“A MIpHEHH NOcAEABHHH : MAHO3H BO CATA BBBAHHH: Mad0 Xe 

H3EBpANDINFA. 

OyPHEXĂ ASH MOLOUL A0COSIT%A 

Mnaccmiro Boxe Iw Panoya Boegoga H rocnoAHHZ. B2coe 

“BEMAE OVTTBpO BAAXHHCKOE. CHHZ BEAHKaro n Np'EAoBparo NoKou= 

Naro AĂuXHE BROEROAA. ânenciio cmaparo u np'k Ao&pare || un nokonHaro



AAnăanApS BOEBOAA. AdBAT POcnoARo cit NoRea'kuie rocno Aga. 
Morom awrober. ni ca cunoen us eAnuu Eora  npunSerum. la 
Ko Aa M8 ccm wriuHS]] $ IlxSaen. Ata IganoB crom wr 
MPrypbRA BapH FAHKA CRTH H3EBAT. OT Ma H wm USM ui. 
WT BOA HIT BHHOFPAAn. 1 COT EPOA 34 R9AHHUnL H wm noa || 
CWM XOTapWAt îi WP NocRBAH. H cae BrutHH No HM: KpeTirat 
enS wnpke anencite Gap IlaSace. nomeke cm nokSnna aorou 
497. die auuipeuetii WTHună. tr Ha4 ga Groannk || aaa acnpu 
rOTORH=H Nak Aa ccm Moro acroderă. wrn$. 8 nzBaeipiu, 
nen [lanuroaws Ilybap BACAX. WT OA H OT ulSm H WT BOAA 

H WTA BMROTPANOY || n wT BpOA, 34 BOANHUH. H WT BzcwM 
XoTapwa ui Wwr nocăSAH. H că Bruni no nm: Bari n mut 
cui Îwog. none noksmua Moro Awr. wrhag Aanutoa || IN 
dap wr  Mzrspkuu. auto acnpu 34 cpeR.- ui AK AG Ec 
Morem awr. wunnS. $ nmSarpiu. pata Hkraoa n Baare cun 
Gwoukare. BaCAX. Bapt || eaka ceru H3RpAT. VP NoAr H tr 
USA Hi WT BOA H WT EPOA 3% BOAHHUH. HU WT AA ca Bu 
TPAAOYȚ. H WT NOEMCWVAL XAUTAPWAL H (VP NOcREAH. H cz Eeuutn 
no nat Paasa cn$ || Gmanare. none ter mokSnia Morou awr. 
wr Haă, Hbrsa n or par ro Baqk cun Crannzea wm Bpa- 
HEIțIH 344 âcpu roToRH 34 cpep...—u Mak Aa scr Moro awr. 
wuuu$ || wm IlzSaepu Aeaa uinpanice RamaAnHeBH Bzcay Rap eAnka 
CEXTH H3Eparu, wr noa H wr uim n rr Eoqau wi Aba 
CA EHHOTPAAOY. Hi OT BOA, CA BOAHUIH. H (WT NORZCWM XOTAz 
pwm În wr noceSau ui cz Bruni. notex ccm noktuna Xoreu 
Ar WT az, tunpam cu Raraanna. cecrpa Snantue ere Hekke 
UB. Sf 4TaAr acnpi 304 cpER.=N Max aa ter Alorom ar] 
H XSnannueg ero nkweg wruunS nak $ nzSarin Ata e 30 
mph wT tag, Snannia Gran. mpa KSnannuee Hrbkuu ee. 
TĂCTA Moro awr. none tem sul crapa n npaga wruun$ ac
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Akann n 3% nprkku...—u nak Aa ccm  Morow awr. wrunns 8 
Mzsarpn asa Bpanoa n EpaT ct YWApeR BaCAk WBAUH NOAOBĂHA 

34 EEAO. WT NOAP HU WT uGmM H WT EOAA H WT AREA ca BH2 

HOTBaAY. H WT BEpOA 3% BOAHHU H (DT NOBZCWUAM XOTAPWM H 
WT NocgSAH. H ca Brunnn no Hm Aa H Apârsa cununi BSarmea 
NoHe er nokSnna Morou awr. || wm Mag, Wape A WT Hap, EgAT 
ce pan wr psi 30-FA acnpi roToBH CpEB. 44 Ad CE 3H4er 
XoTapoge $ aaar. wm mara meakmenoaoe Acpn $ n$Tr AAZAB 2 

HupHaoE || erae Xomzapacaer ce ea Tzpulop. a 8 uinpS wr XoTa= 
wa Raasrepcom no nN&T AAZBZHELIHAOE $ 404, Aa $ Kkonauroa 

30 notunn. race ce 3oger n$r urăzaruun ln nak $ wnpăm wr 
XOTâpw4 KaaSrepom ns Kpa...AjIH maSatipniok 8 404. Aame NokS= 
nenit AcaeipHawE. H nak $ mupSr wT XOTApWAM  kaâSrepwm Ha 
Xpznn. Aa || 8 Xorapom Bapourannnoe=n max aa tem Moro 
AVF. EAHH WHrân no Hm uhpa'k. none ec nekSnua Moroui asr. 
ww Haq AMoticu cun YVapepă wm RzaSrzprkuu. ata. | acnpu 
30. €peB.—u Mat pa cr Meroui aor. tata aunramkS no Ha 
ETâHa H cac Aăuitpă tn no nm, (alb). noneme scr nokSnna Mo= 
ro aorwăer wr Haq, paaoya nek. cH$ Mapene wm dppeikSp'knu 
S0FOU, ACHpH TOTOEH, WEAUH AA ce 3HacT cie WruuHeH Aa 
NA H UHTAHH KE BHIpek. nok&nna că eipek WT pn AHH 92 
KSHHOAM poAHTEA roenoABamun ÎĂnxHek RoeRoAA. n Wr mph AH 
TIoKOHHOA MHXAHA BOEBOAA. H BHA'BXWAM PocnoABaMH KHHrH  po= 
AWTEA. rocnoAgami ÎuxHeE BOEROAA. H KHHTH  NOKOUNOAM Muya= 
HA BOEROAa Sa nokSnenie n sa A'kann |] Brrxa (7) n pasapann n 
Nompautiu. HCXABEHH. "TH CCNABMH cam SMHORHĂ H cz Sr 
BPAAHA cac cit KHAr rocnoAgami, n mak Aa ecr Aorouwa ar. 
H Snatinu,sa ere Nbruiees n w'Tună 8 TaTapsa Ata cuSce |] crTposg 
BZCAX. BApE tAHKA ceru H36pAr WT 0 Bch XoTapwoa, WT n10= 
AR UT WSm.u wo. ROAA, pH WTAA CEAHIJIH cEAoR._H C&C Ben
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HH || Bacuk. auHranin. no Hai CAAE cac CHHOBH H TEA czc cH= 

HORH. H ASNSA cac aWTraRkyCe H czc Atid CE. NOMEXE cit BHullz 

peuea wrunna wm TamapSa. n eze cie Enu geuenu |] auuranie: 

an cSr au, akatunu Grpoce cun wSnannueă Hlriziueg. a 2 

memeh ASunace Grporg nopoBarnie. 307 TaTap. Ta MHHSA Ec 

Hrkkoanka Bp'kaena || Ha 3 A'kmi. mepe He âNaace tce 374 HMENH £70. 

H3rS&HA scT HAH HE Han MpTES. a Sea rocnioaaa H'Era arie 

&ua'kaa cr wa Tao moarace tem czc npenie Haz, || AMorou acr. 

n Haga XSnannua ero H'bkula papi cit EHiupeutie WTuHnS. WT 

TaTrapSa. n papi cie BHUIpeuEHE AUHTAHIH CTpOEE BABEMATH  WT 

Bai ero Morom awr. nllor ame ere mSnannia hula u 

DETUE ECT WHA 34HEMK EC MOROAHA ApztaTrhee BuiuipEk wrun 

H unranu. wkau Bam îro Morom awr. Hi ar ere 5nannua 

Hkkuna || n Aocrusaaa EcT WHa cz B4K0H4, 'TEpE EASHAMAATA ECT 

Map, pSka ci Aa RSAÎ. d nora npe3 MancBp'Emena, AcuiHA cer 

kenr wm moro paun || nana Grpor wm ra ter BHA ce WEp'k= 

Tăn. 4 HE Mpre$ Ha HE Hi S BEAnKO MSK WT uapcka KaTPpra 

MHCAN PZBAu M CNOCAAN CZE REAMKOIO enaHiie ln cac BEAHEZ 

marie. na Bam ere Morwur awru Ha avru ere *Snannu,a Nrk= 

Usd. Kao Aa Bacnom'knSem Ero tAKOK EA MPTBS WARD. B0HEK 

He MAT Hi HaAEKAS | Aa ORTERaET HEKOrAAK. 4 HS Hikoauka 

AEAA WTO Xoker BHTH. 34 WTunNS Han 374 AUHrann EXE cST 

BHu'pek. Aa cST BoaHnun Bah cro Moro Awr: H Maru £ro 

mSnannua || Filia apzurruci n WBAaarBeTa. a No €AMpTH Ba= 

an ro Aorom awp. n mari ere mSnaniua Hibkwa. Aa cm 

EOAHHUN Koro Xoker wemaru WT Moro awr. ln wi aaru cro 

Hkrua chu han Aziţiepe TEX Aa APRUT Bu pek. WwTuu$. u 

WHTaHH. 4 APS HEKTOKE Ad Htc BOAHMH APZATH. Hi Ca EEANKO 

KAETĂŞ8 weragua | cer 7oro „paun (GTpoeg. Kano ecT Henncat H $ 

PABAUI EMS. KOTO XOKET HOAHTATH BA3HMATHC RHWptura Ata EMS



— 830 — 

WUHHS HAH 30 auHrâNH HA Mâkap EHTU WT || kpzE Han ww ApSi 

No popinS £M8. 4 Toro ueAoBeKZ AA ECT MpokaeT H adSpucan WT 

THi WTcTu wriuhn exe cST 82 Heknn H Aa HMAT uneTIto Ha 

2AHO  mscTo cae pura Hi] Aa AocTESAET TOPO WEAOREKA HA MECTO 

HAEKE HUH XHEET EA Wâpcka KaTapra. a NOTOM WICTEȚĂ ocne AXA 

Hrkra die BEHAEAA ECT Wa CTpOEE PABALU HCIHCAN CZ EEAHKĂ 

KAtTAS. 4 Wa Tako SMHAOCHpRAEACE CAT paa, HoavkHS Toro pa= 

EHH EHSKOA CECTpOEE. ȚAR ECT Ad4 H HOMHAOEAA KâKo Ad 

ESan cie nuiprutta Artă &HSoace || crpoce 8 pSr Bam cro Mo= 

rom 497 HM Ha pSk mari ro Snamnuee Mkruueg. H Aaa 

EzcnomM'bnSeT ro  raKOXE EAHH MpTES WEAOBEK. H AN0ToA 

HciHcaA tcT rocnoaka H KhHur 8 pSk leu. Ta anloTWA rd= 

"KO EMA'EyWat PocnoABamu gafa Ton paun cH'k Hy cTpoER. i 

KHUr Pocnoaka Î'krheg. TARORAEpE AdAOX A POCIOAMH Ediţii £ro 

Morom awr. H amamu ere 8 || nannuee Hkrieg. rako Aa q$ 

scr EuuipeutHă WTUHHS Hi aUHrAHH E2 XA Hai H BHSKOM n 

HprkenouiToat Hi HE WTKODOKE HENOKOA'ERHAMO H IOTe3yM. rocile Az 

Batu. exe Seo || n căkAsTea HocTaRa'GHat rocnoatamu. San .„.aKH 

„..„Kpanittcku n San Bpncrk Beaurn Agop. H San  Benrta 

eanku ar, Hi San A'Bara Eeaukn EucT. lu San  Aeka Be 

AHKH CHAT. H KSnan Mtikasatu Eeanku cToa. H San EpaTBa 

EFAMKH KOM, H XSnan ASHi$ Bran nek. H mSnan BzpHaa Etanku 

MOcT. He Bat EEHTEA ErAHKH AWT. HCHHCAy 43 Ta 407, EHS 

CTAHOR AWP, WT CAE, Eh H4 CTOAHH TpAAoy pekoau $ Tpr= 
COEHIIH. dica. PH. KE. AHH. WT a4am 40 HH'k |] Terparo akum 

    

    

em 4kTh Fâprr. (inedit) 
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