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PRELUCRATĂ DIN NOU CU UN .ADAUS LA GRAMATICA GENERALĂ IX CARELE 

SE CUPRIND PE SCURT: ” 

[. Uă trătaro filosofică despre originea limbei omenesci. 
II. Clasele generale, în cari se iinpart limbele vechi şi noue, după modal 

cu carele se exprimă intr'insele relaţiile, ce ideile minţii lo a unele cu altele 

în cugetare şi vorbire, 
[11. Clasele generale, ale obiectelor, despre cari spiritul omenesc a putut , 

să-şi formeze, la început, snccesiv atât idei cu mintea sa la lumina con- & 
sciinţei, cât şi cuvinte [limbă] prin sensibilizarea acelora. 
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PRECUVENTARE 
la 

EDIȚIUNEA II. . 

Gramatiea aceasta — Edit. 1. — u fost destinată pentru scoalele 

publice, şi anume pentru clasele de gradul al II., apoi tot pentru 

*d'insele a fost ea încuriintată şi de autoritatea superioară scolastică 

şi publicata dup'aceea— 1848 — cu spesele statului, prevedute prin 

budgetul scoalelor publice, în fie-care an, parte pentru tipărirea 

cărților didaetice, parte pentru premiile scolastice, parte şi pentru 

procurarea diteritelor genuri de carți scienţilice și literare destinate 

de a complectă Biblioteca Academiei. Pe atunci udecă în Gimnasiul 

din aşi, ce eri unicul în tot Principatul, şi împărțit numai în şese 

clase, pe lingă cele-l-alte obiecte de învăţătură prescrise prin Re- 

gulamentul scolastic, se propunea și următoarele âncă, adecă: Gra- 
“matiea rom. Retorica şi Poesia, (bine ar fi. ar fi chiar și de dorit, 

ca Retorica şi Poesia să se învețe și astădi încă in clasele superi- 

oare ale Liceelor). — Motivele ce m'ai îndemnat pe mine atunei, 

ca en pe lingă funcțiunile publice, ce le aveam în sfera scolastică, 
să m& ocup şi tu prelucrarea unei gramatice românesci ; scopul la 

carele tinde:an printrînsa, cuusa, peutru carea în prelucrarea ei am 

aplicat metodul analitic ș. a. toate acestea, dic, le am expus pe 

larg în precuventarea de la Ediţiunea I. Ediţiunea aceasta a. doua, 

nefiind ea destinată pentru scoale, ca ânteia, s'a putut prelucră şi 

mai liber şi mal pe larg, de cât.aceea, de almintrelea și într'însa 
încă tot metodul analitic s'a aplicat. — In Edit. I. nam indicat 
basa împărțirii principale a Gramaticei, aci însă o indic: eu adecă 

având de asemenea basă idea limbei şi a vorbei (a âmbelor, die,
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atât în genere, cât şi în specie luate], în dout părţi principale 
împart Gramatica: în una adecă generală şi alta specială, trătând 
în cea generală despre limbă și vorbă în genere, sai despre limba 

şi vorba omenească, earin cea specială despre limbă şi vorbă în 

„specie, san despre limba şi vorba românească, ca despre uă limbă 

şi vorbă în specie naţionala. — V. la Introducere nn. 4, 5, 6, 7,8, 

9, 11, 13, 14. 

Dacă toate naţiunile, [sati popoarele) din lume, fără excepţie de rasă şi se- 

minţie, sunt și trebuesc considerate ca niște fiice ale omenirel saă ale genului 

omentse, prin urmare şi ca niște surori între d'insele, din causă, că toate tot 

aceeași natură omenească, precum și tot: aceleaşi legi naturale şi originale, 

adecă raţional-intelectuale, raţional-morale, rațional-legale și estetice aiîi de la 

Autorul Naturei, numai puţin şi tot aceleaşi datorinţe şi destinații originale, 

adecă, ântăiii de a cunoasce și iubi pururea adecerul, precum și tot ce în. a- 

decir şi prin adever este bun, drept, moral, onest, perfect, frumos, sublim, 

uman şi divin; al doilea, de a lucră pururea conform cu legile raţional-inte- 

lectuale, raţienal- morale, raţional-legale şi estetice, şi în fine al treilea, de a 

so simţi toate fericite, cugetând, vorbind, lucrând, în scurt viețuind în modul 

acesta, Dacă, die, toate naţiile din lume, după natura, legile, datorinţele şi 

destinațiile lor cele naturale, originale și raționale aşa se consideră: atunci 

nică limbele lor. saii limbele naţionale âncă, nu pot să fie altmintrelea consi- 

derate de cât carăși numai ca nişte fiice ale limbei omenescă, prin urmare şi 

ele tot ca ni;te surori între d'insele, din causă, pentru că şi ele, toate, tot din 

aceleași elemente originale și constitutive sunt compuse, din carile și însași 

limba omenească, mama lor, şi tot prin aceleaşi organe, şi după aceleași legi 

nii fost compuse dintr'insele 1a nascerea saii formarea lor primitivă, prin carile 

adecă organe și după cari adecă legi şi ea însaşi a fost compusă la nascerea 

sati” formarea sa primitivă. În fine pentru că şi ele âncă toate, tot nă desti- 

nație aă de la Autorul .Naturei, adecă dea se manifestă printr” însele [în sînul 

națiilor ce le vorbesc] pururea adevărul, precum şi tot ce în adevăr şi prin 

adesir, este bun, drept, moral, onest, perfect, frumos, sublim, uman şi divin. 

Şi în ne de a contribui, de asemenea, toate de-uă- potrivă la:cultura şi : per- 

fecţia lor intelectuală, morală, legală, socială, estetică şi naţională, în scurt la 
prosperitatea şi fericirea omenirii ce s'a naționalizat în lume prin. spititul - 0= 

menesc în diferite și nenumerate moduri. : 

Eati în scurt natura, legile, datorinţele și destinațiile e ce le aii toate na- 
" ţiile. în lumea aceasta, ca nişte fiice ale omenirii; eată în scurt natura și 
destinaţia ce o aii și limbele naţionale âncă, ca niște fiice ale limbei omenesci, 

precum tot-uă- «dati şi ca nişte organe naturale, genuine și proprie alo spiritului 

omenesc, ce succesiv s'a naționalizat pe sine — așia dicând— în sfera, omeniriă
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în diferite și nenumerate moduri. fe. lu Introducere ni. 1, 5, 67, precum și 

în adausul făcut la Gramatica generală. I. Elementele originale şi constitu- 

tice ale limbei omenesci, precum şi nascerea stii formarea ei primitivă din- 

ip insele, ad. originea ci; 11. clasele generale în carile se împart limbele na- 

Honale atât cele cechă, cit şi cele nouE, după modul cu carele se exprimă în- 

însele relațiile: ce le aă ideile minții, unele cu ăltele, în cugetare şi vorbire]. 

Ijuare aminte, be şi la formarea unor cuvinte ce am voi să le luăm astădi 

din limba latini, avem casuzi de analogie întru noastră, d.-e, rugăciune, : din 

rogatio, rogatione (abla s); închinăciune, de la inclinatio, înclinatione ;. plecă- 

ciune, de a plicatio, plieatione; întelepeinne, de la intellectio, intellectione ; 

stricăciune, de lu extricatio, extricatione, ş. a. [. mai gios principiul analogică 

tot în precur. aceasta] totuşi, fiind că gustul estetic, ce'în decussul! timpului 

s'a desroltat: li piperul român prin cultura minţii şi a fantasiel, nu perinite ca 

să mai formăm cuvimă din limba latină în iodul acesta, ad. d. e. ediciune, 

din editio,.editione ; definiciune, din definitio, definitione ; direpeiu ne, din directio, 

directiene (ad. ea intlepeiune, din intellectio,, intellectione]; sai după analogie 

şi pentiu că, earășă formnarea lor cu terminatia : tione, d. e. cditione, definitione, 

[ad. după Etimologistii ertremi, despre carii se ra vede mai gios] nu se 

potrivesce cu cariieterul limbei românescă: de uteea pEnă când ortografia noas- 

tră nu șa fi' Stabiliti întrun mod definitiv, ei aplic asemenea cuvinte și eu 

ție, d: e. ediție, definițin, directie şi cu țiune, d. e. edițiune, definițiune, direc- 

fiune, ş. a. mai ales că această. specie: de cuvinte s'a şi întrcdus acum cu am- 

belo terminațiuni, atât in vorbire. cât şi scriere. Apoi vedem. că și în limba | 

italiană. încă uă idee se poate „exprimă prin un cuvent ce are mai multe ter- 

mizatiuni, fără ca cineva să esite al aplica, acum cu una, acum cu alta din- | 

tvinsele, d. e. moralită, moralitate, inorulitade, moralizuzzione.— De altmin- 

trelea modul scrierii cuvintelor "derivate şi derivabile din limba latină se poate 

veds în Gramatica specială la Cap. II. sect, Îl. — ăi 

Iu ediţia“ aceasta am preluerat, din noa, atât partea generala: 

Gramaticei, cât şi A nalitica generală de la partea ei. cea specială, afară 

- de aceea şi: pronumele âneâ, acărora materie nu: e uşor de trâtat în 

limba română 'sai:supus, unei cercetări analitice. Însuşi -modul de 
a determină! san de a articulă substantivele masculine, feminine” şi 
mixte diferă eu totul de cel aplicat în Ediţ. [. Apoi:la Gramatica: 

generală am făcut și un adaus,: în carele: se expun: /. Blementeli 

Originale și constitutive ale limbei omenesci, precum și mascerea sai 

formarea ci primitivă dintr'insele, adică -originea ei; II. Clasele ge- 
nerale îi carile se împant limbele naționale atât cele “vechi, cât și 

cele nouă, după modul cu carele se exprimă întinsele relaţiile! ce le
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aăi ideile minţii, unele cu alele, în cugetare și vorbire, III. Clasele 

generale ale obiectelor despre carile spiritul omenesc îşi poate formă 

idei cu mintea sa, precum și cuvinte [limbă] prin sensibilicarea lor 

sai prin întruparea fic-cărei idei câte cu unul, două sai mai multe 

sonuri articulate. "Trebuie îns să spun aci adeverul şi să mârtu- 

risesc, că în prelucrarea ediţiunii acesteia nu puțină dificultate am 

întimpinat la aplicarea ortografie! noastre multiplice de astădi; în- 
trebându-me însă despre causa unel asemenea dificultăţi, nu-mi pot 

di în scurt alt respuus, de cât numai că aceea de acolo vine, pen- 

tru câ noi pe lingă tot progresul ce l-am făcut pen'acum în cul- 
tura noastră naţională, âncă tot nu putem dice, că în limba şi Gra- 

matiea noastră numai uă singură ortografie avem, cum bunaoară pot 

să dicâ toate cele-l-alte naţiuni 'civilizate că o an în ale lor. Ci noi 

nu numai cei-ce locuim în diferite țeri românesei, ci şi înşişi a- | 

ceia ce locuim în una și aceeaşi ţară, d. e. aici în România, unii 

scriem aceleași cuvinte într'un mod, alţii într'alt mod, de şi înse 

neînțelegerea în privinţa ortografiei dătează la noi mai cu samă 

din timpul, în carele am început a scrie cu literele latine, ca cu 

cele avitice sau proprie ale noastre. Totuşi contusia san anomalia 

de astadi nu dateaza decât numai de când în sfera ei-au apărut 

dou& principii diametral—opuse unul altuia, sau de când s'a iscat 

| cearta, şi s'a încins lupta între Fonetistit extremi şi Etimologistii 
extremi în privinţa modului scrierii cuvintelor derivate şi deriva- 
bile din limba latină; căci | 

1.  Fonetistii extremi basaţi numai pe rostire au de principiă, 
ca în scriere nici-de-cum să nu se. ie în consideraţie etimologia 

sau derivaţia cuvintelor, ci numai rostirea lor; . de aceea ei îndată 

ce ş'au format asemenea principi at și început a scrie, d. e. rumta, 

pîne, cine, mine, cînd, lăudind, văzind, ş. a. pe temeiă, că poporul 

român așia rostesce cuvintele acestea, şi altele ca acestea, pretutin- 

denea. Ba et âncă şi eu istoria în mână vreau să dovedească, că 

rumîn eară nu român, trebuie să scriem; însă ori cât s'au opintit 

el întru a susțină asemenea principiu, nul aa. putut susțină, de 

aceea mai toţi cei ce'l adoptaseră la inceput, l-aă părăsit în urmă 

cu totul, făcenduse fonetisti moderați, din extremi ce erât mat 

'nuinte, [cum se va. ved6 mai : gios). Dup'aceea se, seie, câ în dife-
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rite locuri aceleași cuvinte se rostesc în diferite moduri, în cât 

dacă ele, conform cu principiul de mai sus, s'ar aplică în scriere 
întocmai după cum ele se rostese în vorbire, nici-uă-dată n'am 

put6 av6 uă limbă naţională gramaticală, ci numai diferite provin- 

cialisme sai jargonuri atât în vorbire cât şi scriere. Așia d. e. în 
partea de dincoace de Milcov a României, „adeeă în Moldova, se 

vorbesc de comun :. chiatră, chept, chicior,- chele, chiron, ghine, alghină, 

jin, hiă, hiiă şi hiică, [lijo, hija în limba span.], ş. a.; totuşi toţi 
- cel-ce scit n serie într'însa, seriu corect, adecă: peatră, pept, picior, 

pele, piron, bine, albină, vin, fă, fiiă s. fiică [filius, lia lat). Nu 
îns& tot aşia se urmează şi în partea de dincolo de. Milcov a Ro- 
mâniei, câci într'însa- provincialismul se aplică cam de. comun și in 
scriere, fâctndu-se aceasta firesce nu din nesciinţă, ci numal prin 

ua deprindere greşită şi deci neexcusabilă. Mal cu toți serib 

acolo: păine, pâini, câine, câini, mâine, ș. a. dup'aceea : „case noi, 
cărți noi, porţi noi, mesuri noi, legi noi, instituţiuni noi, s. a. în 

loc ca să scrie și el corect asemenea cuvinte, sait ca toţi ccia-l-alţi 

Români, adecă: pâne, pâni, câne, câni,: mâne, 8. a.. „precum şi: case 

nouă Ss. noue, cărți noue, porți noue, mesuri no0uc, legi noue, insti- 

tuțiuni noue, ş. a. mal ales că scrierea unor asemenea cuvinte în 
„modul acesta e conformă: a) cu rostirea lor cea mai bună, b) cu 

- toate cărțile noastre cele vechi şi bisericesei, ba c) și” cu însaşi 

originea lor latină, câe! d. e. pâne, câne se. derivă din pane, cane, 

„lat, [abl. s.], mâne din mane, lat. [adv.:s.] eară nu din paine, caine, 

„maine, ce nu sunt .nici lat. nici rom.; tot astfel şi: case noue, cărți 

nouă, porţi noue, mesuri noue, legi .noue, instituţiuni noue, s. a. se 

derivă din: casae nocae [nu nori], cărți nou6 „din . chartae novae, 

[nu noci], porţi noue din portae norae [nu noti], măsuri noue din 

mensurae novae [nu novi], legi nou din leges novae [nu nozi], în- 

stituțiuni noue -din .institutiones mnovae [nu nov], ,s. a. Şi în 

adevăr, dacă adiectivul masculin nou, [novus lat] are la plur. noi 
- [nori lat], şi tot astfel se aplică și în vorbire şi în seriere, ad. d. e. 

primari noi, stilpi noi, pari noi, ş. a. şi earăși dacă adiect. fem, 

nouă [nova lat] are la plur. noue [novae lat], atunci tot aşia ar 
trebui să se aplice şi el atât în vorbire cât și scriere, sau cel pucia 

în scriere, adecă: case noue, cărți noue, “porți noue, mesuri noue,
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legi noue, institaţiuni noue, Ş. a, concordând adecă substantivul cu 
adiectivul sei în gen și numer, căci altmintrelea fiind subst. : de 

genul feminin, ear'adiectivul de cel maseulin [ea d. e: în: case noi, 

cărți noi, ş. a.] prin aplicarea lor în modul acesta, se nasce uă dis- 

cordanţă între subst. şi adiect. 'ce- e: încompatibilă nu numai cu 

regulele concordanţei gramaticale, ci şi cu insași natura şi carac- 

terul limbei românesci âncă. — Tot aci ne permitem a: mal face uă 
scurtă 'luare-aminte :' se scie, de-i -comun,: că iîn partea de dincoace 

de Milcov a României, “ad. in Moldova, ab: immemorabili tempore, 
se aplică atât în vorbire, cât și în seriere cuvintele: posesie sat 
posesiune ŞI” posesor, derivate din possessio, possessione Şi possessor 
lat, arând înțelesul:: a posedă — sau a'stăpâni'un pământ sai un 
ogor, 'nurmai pentru usufructul: lui, possidere agrum aexusfr actus 
causa ; ear' în partea de' dincolo 'de Milcov se aplică în locul 'ace- 
lora, şi tot eu înțelesul lor, cuvintele: arendă, arândaș, derivate din 
arenda, ârendăs,: ungureseri. Adevărul acesta 'eunoseut în toata ela: 
ritatea sa, se întreabă: acum: : care din 'cuvintele” acestea, ar ar 
dreptul atât după legile raţionale nationale, 'cât şi după sîmţul 
comun și cel national, de u fi primite ca cuvinte românesci nu nu- 
inai în Dietionariul nostru, ci şi în viața noastră practică aneă [mat 

ales în epoeha' culturei noastre 'cel nationale], Guvintele' aderă :: at 
rând, arândaș, ce sunt maghiare, hunice, scitice, adecă absolut: străine, 

sau cuvintele : posesie sau posesiune şi posesor, ce sunt zonii:ne, latine 
ad. avitice sati proprie ale noastre ? “Dacă mintea sănitoasa-ne spune, 
eară simţul national n& împune, cu să' mârturisim adevarul acesta 

cu fapta și cu cuvântul, adecă şi în lucrărea' și în vorbirea noastră, 

pentru ce atunci: âmbrăţișen cu atâta căldură: cuvintele străine: 
drenda, rendis în viața noastră practică, şi pentru ce atunci îm- 

brăneim cu' atâta despreț cuvintele noastre. avitice, ad. posesie, „pose- 

siune şi posesor ? 2 — Intreb: unde e' aci” “logica ! "sai judecata rațio- 

nală, unde iubirea 'Raţionâlă, adeca împlinirea cu iubire a uneia din 

datorinţele noastre cele naționale ? —'Dup' această nică: abatere ' de 
IA obiectul ce trâtez ici, m& întore earâşi inapoi la dînsul. ::: m 

_ Fonetiştii extremi, basaţi pe principiul Ier, ait' următoarea 

ortografie, adecă : i i i 
a) EI vreau ca soiul obscur lung al vocalei :cirilice'3ă să se 

| (NE
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însemneze numai prin î d. e. pîne, cîne, mîne,:ş. a. Deasemenea 
și sonul obseur scurt al vocalei ciril. 5 numai. prin ă, d. e; râu, 

tău, său, văd, Şa. i: N DI: | , 

-b) Bi srean să se scrie cu -lit..z, toate cusintele în acârora ros- 

tire sonul €i se aude, d. e. buză, muză; muzică, cauză, bază, cred, 

crezi, văd, vezi, $. a. "Tot modul scrierii Ponetiştilor .extremi.se va 

ved6 mai gios pus în paralelă cu al Etimologistilor extremi. 

2. Etimologistii: extremi basânduse numai pe etimologie sau 

derivație, aa de principia, ea în scriere : nici-do-cum să nu se iee 

în consideraţie “rostirea cuvintelor, ci numai derivaţia .lor latină, 

[dacă adecă ele sunt derivate din cele latine]; de aceea și. el încă 

îndată ce: ş'au format asemenea. principiu,:an început a serie, d. e.. 

basirica [A. basilica, lat], scaimbare '[d. cambiare ital. s...cambire: 
lat], nente, dente, lente [abl. d. mens, dens, lens,: lat). Tot astfel 
și: bene, vene, mene, tene, sene, ş. a. pe temeii că:cuvintele acestea 

și toate câte seamenă cu. dinsele așiu. trebuiese serise spre a se 
pute dice, că sunt bine scrise ad. după derivație san conform cu 

originea lor. Ori cât, înse şi e. âncă „s'au opintit întru AȘI - pute 

susțin6 principiul, nu .şi-l-au putut susțins,, „din care causă earâși, 

mai, toți cei-ce'l adoptaseră la început, l-au părăsit în urma. cu to- 
tul, facându- -se Etimologisti. moderați „din extremi ce erau mal: 'na- 
inte [cum se va, ved6 mai gios]. Dup! aceea . se, scie earăși, că nu. 
toate cuvintele ce le aplicăm astădi în vorbire, sunt de origine la- | 
tin, ci multe dintrinsele sunt de origini cu totul străine, soartă 
ce limba română o. are comună nu numai: cu surorile sale neulatine, 
ci şi cu toate cele- l-alte limbi europene de astădi ; căci nici-una din- 
tr'însele âncă nu se poate iudă, că e pură, sati neamestecată cu ele- 

mente eterogene. Afară, de. „aceea, spre a; pută cunoasce derivație tutu- 

Tot: cuvintelor, ce le avem astadi în limba noastră, ar, trebui să avem 
la îndemână atât un glosariti,, „cât şi un dieționarit bun etimologie, 
în carile adecă S'ar află însemnată derivaţia, fie- cârul „cuvânt, însă 
noi un asemenea glosariii şi un asemenea dicționaria navem; dar 
apoi tocmai de le-um şi av6, nimic nu ne-ar folosi în privința di- 
feritelor ortografii ce le. avem ; „caci, d..€., voind să scriem bine T0- 
mânesce, adeca conform atât.cu rostirea cea mai bună a cuvintelor, 

[ce se va ved6 mat gios .la prineipiul :fonetismului.:moderat], cât şi
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cu simplieitatea și eufonia limbei, nu putem să scriem după deri- 
- vație în sensul Etimologistilor extremi,. precum. şi earâși voind să 
scriem după derivație în sensul lor, nu putem să scriem bine ro- 
mânesce, adevăr ce n'il arată foarte lămurit cuvintele următoare, 
serise toate conform cu rostirea lor cea mai bună, ad. d. e. oame- 
nii, domnii, părinţii, fraţii, mintea, sciința, fiinta, credința, putinta, 
biseriea,, schimbarea, bine, vine, prin mine, de la tine, în sine, niei- 
nici, cine, ş. a. cuvinte qic, ce după Etimologistii extremi ar tre- 
hui să se serie în următoriul mod, adică ominili, domnili, parentili, 
fvatile, adecă de la: homines illi, domini illi, ș. a. Dup” aceea: anentea, 
scientia fientia, credentia; potentin, basirica, scăimbarea, bene, vene; 
pre. în'mene, de la fane, în sene, nece-nece [d. neque-neque lat], cene, 
Ş. 4. [de şi cine-e mai corect scris derivânduse de la quisne lat]. 
Etimologistii extremi deci basaţi! 'pe principiul lor aă în scurt ur- 
mătoarea ortografie : - 

8), EI în scriere se țin strict de etimologie; sat de derivație, 
precum se vedu mal sus. 

b). Ei în: scriere nu admit semne, nici pentru vocale ce au 
sonuri obscure în rostirea cuvintelor, nici pentru consoanele ce an 

_sonuri eterogene sau diferite de ale celor latine, ci lasa pe cetitoriu, 
ca el să ceteuseă și for semne; cuvintele, ce ar av& asemenea s0- 
nuri în rostirea lor, făcând excepție numai cu vocala a, apostro: | 
fata [a] aplicabila în loe de a scurt [a] la unele substantive femi- 
nine nedeteriminate,: ; 

e) "Unii scriu cu duple, alții cu simple consoane toate cuvintele 
derivate şi derivabile din cele latine, ce sunt serise cu duple. 

d) Ei aplică u întreg la finele tuturor subst. adieet, pronum. 
şi participiile mase. terminate în. conis.; îl apliea şi la verbele ter- 
minate în consoane; nu mal pucin și la art. măse. l, 'âncă [lu]. —'Tot 
modul scrierii: Etimologistilor extremi se vede aci mal gios pus în 
pazalelă e cu al Fohetistilor extremi ;; adeca: 

Aa “i 

Fon.: extr. scriă: Ruriin, ruminul, pine, cîne, mină, mina, vină, vina, 
“Etim, "n Romani, romanulu,- pane, carne; man'a, „Mana, ven'a, vena. 
Fo. ., 'Fintină, fintinu, tinăs, tînără, că cînd mă văd, 

. Etim, Dă n î.* fontam'a, fontana, tener, tener'a, eu candu me vedu.
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Fon. extr. scriu: lăudind, șezind, văzînd, avind, alegind, alegere, sînt. 

Etim. , . pp,  laudandu, sedendu, videndu, avendu, allegendu, allogere, sunt. 

For. „git, vint, pămînt, măsură, trăsură, vărsare, supărare, 

Btim. „ n gutt, ventu, pamentu, mosur'a, trassuva versare, superare. 

Fo. „ NI mincare, cătră, fără, lăcuinţă, poartă, moură, ceartă, 
Etim. pi E mancare, cotra, for, locuinti'a, porta, mor'a, cert'a, 

Fon. os Ceară, ceată, aţă, față, ghiaţă, zi, ziuă, ziua, zece.. ;: 

Etim. “cer'a, cota, aci'a,. faci'a, ghiaci'a, die, -diu'a, diua, dece,. 

Fon.  zâă, aud, anză, văd, veză, cad, cază, zic, zici, bază, bazare, | 

Etim o  deu, audu, audi, vedu, vedi, cade, eadi, dice, dici, base, basare, 

Fon. m. cauză căuzare, an, cal, cale, "vale, el, col, acel. 

“ Etim. - „Causa causare, unnu,'callu, calle, valle, ellu, cellu acelln. 
Fon.  „* ,. acela, apelare, aplicare, cresc, cresti, omenesc, omenestă, 
Etim. 4, m. acellua, nppellare, applicare, crescu, cresci, omenescu, omenesca 

Fo. j, „natie, religie, directie, director, profesor, retisor. 

Etim. ;»  natione, scligione, directione, directore, professore, rovisore, 

Fo. » Provisor, comisie, dimisie, posesie, succesie, eroare. 

Etim, „ „„ prorisore, commissione, dimissione, ' possessione, successione. 

” 4 Peron, 

Fo. .j » €lu comis o eroare, arogant-ă sing, arogauţi-te plur. 

Etim. „ elle a commissu una „errore, arrogante m, şi f. sing. şi arro- 

| ganță m. f. pl. 

Fon. se » “aroganță, violent- 3, sing. violenţi- -to plu. violență. , | 

Etim „| arroganii'a, violente m. f. sing., violentă m. f. pl. viotenti'a.' 

Fon. „1, 'independent-ă m. £. s. independenţă-te, m. î. pt. independența 
Etin. „ independente m. f. 8. independenti m. f. pl. independenti'a. 
Fon. „natională s. nationali-o pl.: venerabil-ă, 's, venerabili-e pl, 
tim. „nationale, m. î. s. naţionali, m. f, pl, venerabila m. î. s. vene- 

o rabili. m, f. pl. 
Fon. sublimă s, sublimă. “e pl. particular-ă s. particulară-e ple 
Etim. n sublime | m. f. s. sublimi a. f. pl. particulare m. f. 5. parti- 

| „culari, m. î. pl. 
Fon.. j m am'0 casă şi vrea să o vind' ş.a. ş.a. ş.a. 
Etim.. ,  - amu una casa si volio.s8 o vendu Ş.A ţa. şa. 

Ri ai 

„Aforă de aceste două” moduri de scriere [din carile. al Etimo- 
logistilor extremi a dispărut mai cu totul), ma! avem âncă alte tret: 
unul adecă al Fonetistiior. moderați, altul al Etimologistilor mode- 
Taţi, ear' al treilea al Analogistilor, să le vedem deci pe rînd și 
pe acestea: - : : 

1.  Fonetistii moderați - conduși de un spirit de zeconeiliaze,
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saa de împăcârea ce s'ar pute face între fonetică și etimologie, sau 

derivație, în privința ortografiei, ad de principiu: q). ca curintele 

să se scrie conform. cu rostirea lor cea mai bună, ce se face în bise- 

nici, în-scoală şi în. toate adunările și soctetățile culte; 3) ca cele de- 

mivate din limba latină să se scrie după derivație sau etimologie, însă 

totuși numai întru cât scrierea aceea n'ar veni în conflict atât cu 

rostirea cea mal bună, cât şi cu simplicitatea și eufonia limbii. 

Basaţi apol pe principiul acesta, el şa format doue regule gene- 

rale în privința vocalelor, ce au. sonuri obscure în rostirea cuvin- 

er, ei în. privinta aceasta, die: 

. Toate vocalele, ca în rostirea cuvintelor derivate din cele 

tine au sonul obscur lung al vocalei cirile 5, sa se serie după 

derivație, însemnânduse totdeauna cu semnul cireumilex ) pus a- 

supra lor, şi anume: - 

a) Voe. a [â] în cuvintele d. e. pâne==pane lat. abl. s., câne= 
cane |., mdnă=manus |, mne=mane |., lână=lana |. eimp= 

campus |; lăudend==laudando l.,. măncaând, contras din: mundueando 

|, grâu, contras din granum ]., când==quando, |. ş. a. ă 

b) Voe. e [€] în cuvintele, d. e. tener, tneră=tener tenera |., 

frât contras din frenum L., fân= =fenum şi foenuni 1. seden nd===s07 

dendo 1., alegând==allegendo |., pînt==penes Il. cu alt înțeles. ş.a. 

6): Voe. i [i]. în cuvintele, d. e. în=in |, sin==sinus |. rât=> 
rivus-]., ris==risus |., singur=singulus |., -a ringi [din dinti] = 

ringi, |, verb; dep. de a 3 conjg."ş. a. : 

d)" Vo6. -0 19] numai în cur. tântână==fontana J 

0) Voe.u. [i] numal În cuv. 'sint= sunt |., giite=guttur |. 

Când îns cuvintele ce în vostirea lor ati acest son obscur, nu sânt 

de origine lat.. ele se serii numai cu î, d. e. pîrgă, pîrghie, cîrn, 

crîncen, pîngărit, scîrbă. hirb, cîrpă, trindâvie, trîntă, trinteală, 

tileuire, îngînfare=gonfiare în |. ital. şi gonfler în cea franc. ș. a. 

2, : Toate. vocalele, 'ce.în rostirea cuvintelor, derivate din limba 

latină, at sonul 'obseur scurt al vocalei cirile 5. să :se scrie după 

derivație, însemnânduse cu: : semnul seurtăril- [*] pus asupra: lor 
şi anume: : ta Da 

a) Voe. a [â] în cuvintele, a e. casă==easa |, masă=mensa 

].; poartă==porta |., “Scară==seala 1., 'moară==mola L.; doamnă=do-
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mina și domna I.,:bună==bona |, şi a.: Apol tot așia se obscurează 

a clar de rădăcină şi în cuvintele românesei deduse, unele: din .al- 

tele, .ea d. e, în bătaie, bătut, din.eu bat; „cădere, e cădut, din ea 

cad. ş.a. [ad. când a lung de radacină „se face scurt în euvin- 
tele deduse]. | 

b) Voe. e [€] în cuvintele, d. e, ră reus LL, săt==sebum lu 

tencr, tâd?ra==tener, tenera |. supirare==superare |, cu alt înțeles 

vărs are==versare 1, eu alt înţ. me=me ll. ş.a. 5 

c) "Yoe. o [3] numai în cuv. cătră, contras din contra La fără 
foras. lat cu alt înțeles; când înst, cuvintele, ce în rostirea lor ui 

acest son obscur, nu sunt de origine lat. atunci! vocala ce exprimă 

într'iusele sonul acesta, este numai a cu semnul scurt [3] d. e. 

sărac, sărinan, răbdare, tămaduire, îngâduire, sfătuire, vătamare 

vâlmasag, Ş. a. 

L. am. Semnul scurtârii pus 1+ finele cavintelor, atât a asupra ni u [ă] pre- 

cedat de uă vocală întreagă, cât si asupra, lui i [î] precedat sai do uă vocală 

întreagă, sai de uă consoană, nu obscurrază voculele acestea, ci numaă la scur- 
tează, d. e, aă, daii, sati, oil, boii, noi, voi, ei, părinţii, frații, toți, ș, a. . 

3. . Fonetiştii moderați nu seriă cu u scurt [ui] la finele cușin- 
telor respective terminate în consoane, d. e. cap, om, bun, fac; ceară 
nu capi, omi, $. a. nici cu duple consoane, d. e. apelare, aplicare, 
eară nu appellare, applicare, ș. a. Pentru păstrarea rădăeinel ei 
aplică d cu sidil [9] în toate cuv intele derivate din limba lat. în 
carile ad. litera aceasta se pronunță ca z, d. e. die, diel, dice= 
dico, dieis, dicit, lat; Qeu==deus lat. cu alt înțeles; dece=decem. 1. 
ș. a. Fi aplică diftongi şi triftongii și în “scriere ea -în rostire: 
tot modul serierii Fonetistilor moderați se va vede mal Bios, pus 
în paralelă cu al Btimologistilor moderați. | , 
IL Etimologistii „moderați primesc în tot principiul Fonetis- 

tilor moderați, cu toate acestea în cateva puneturi ei se deosebese 
de dn şi anume: -.. . 

: Ouvintele respective : terminate î în: consoană ei 1 seriu cu 
u scurt [i] d. e. omil, capi, acesti, bună, laudă, udat, Iudânda 
cânda, și a. 

2. Unii vreau ca să, se serie cu “siraple, alţii cu duple con-
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soane, d. e. apelare, appellare ; aducere, adducere ; aplicare, appli- 

care; oficiu, oficiu, :ș. a. 

3. EI aplică diftongii și triftongii în următoriul mmoă, ad. o 

în loe de'oca, c în loc de ea şi i€ în loc de iea, d. e. mâră, pârtă, 

câră, cârtă, î6, i6ă, în „ee de: „poartă, moară, ceară, ceartă, el iea, 

ea jeni, ei ieaa; Ș. a. 

EI seria numai cu iune, d. e. natiune, religiune, directiune, Ș. a, 

Tot, modul scrierii E timologistilor' moderați se vede aci mai gios 

pus în paralel cu al Fonetistilor moderați, adecă : 

|. 

Fon, “moă. scrii : Român, românul, pâne, câne, mână, mâna, "vână, vena. 

Etim. 

Fon. » 

Etim.. ,, 

Fon, 

» 

„ 

Etim. 
Fon. ! 

Etim. 
Fon. 

. 

3 

Etim. ,, 

Fon. 

Etim. -.; : 

Fon.. „ 

Etim. 

Fon. - » 

Btim. „0: 

Fon.. 4 

Etim, 

Fon.:. j 

Etim. 

Pon. 

Etim. „| 

Pon. 
Etim. 
Fon. „ 

Etim, : 

Fon. 1, 

Etim. j 
Fon. j 

Etim, ji: 

n 

»- 

„ 

» 

» 

n 

» 

» 

» 

1 

„ 

p 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

p 

» 

FEL 

Românii, românul, pâne, câne, mână, mâna, venă, vena, 

"fontână, tânăr, căd, când, laud, ed, fac, aud, sânt. 
fântână, tentra, vEdii, cândii, lauda, ședii, facă, audă, siint.! 

şedend, vădend, gât, măsură, vărsare, supărare. 

sedendii, vedendii, gutii. mEsura, vărsare, supărare. 

cătră, fără, Tcuinţă, poartă, moară, ceară, ceartă, 

cătră, fără, ldcuinţă, porta, n6ra, csia, cântă. 

"el iea, ei ieaii, că ieaă, aţă, fată, ghiaţă, dic, dică, dice. 

eli î€, ei ică, ei ia, acia, faqia, ghiaciă, dică, dică, dice, 

" eausă, causare, basă, basâre, an, cal, el, cel, acel. ” 

„Causă, causare; base, baseare, anii,. cala, el, cel, acela, : 

apelare, aplicare,, Cresc, crescă, cresce, omenesc. omenesce, | 

apelare, aplicare, . crescă,, cresci, cresce, omenesci, omencesce, 

i natie şi natiune, religie şi religiune, director, profesor. 

- natiune; religiune, direetore, professore. 

" dimisiune,” succesiune şi dimisie, suecesie, eroare, 

" dimissiune, -successiune,. erdre. RR . 

arogant-ă s. aroganţi-te plur. aroganță, aroganța (art) | 

„ drogante 8, m, î. aroganți m. î.pl. arogantă aroganța (ant.) 

violent-ă m. î. sing. violenți-te m. f. pl. violenţă- a (art.) 

violinte m. f. s. “violinţi m. f. Pur, violinţă- a (art.) 

“ iddeopendent-ă m. f.s. indepehdeiţi-te în. f. pl. iodependentă-a, 

 “indeperidinte-m. f. s!: independinţă: m. f. pl. independință-a,; 

national-ă m. f. s., nationali-e m. f£. pl., venerabil-ă m. £. s. 

“nationale. m. f. s. natională m. f. pl., venerabile:m. f. s. 

venerabili- e, m..f. pl., sublim-ă m. f. s. sublimi-e m. f..pl. 

venerabili m. f. pl., sublime. m. f. s. sublimă m, f. pur, | 4 

particular-ă m. f. sing. particulari-e m, f. pl. Ș-a. şa Șa 

” particulare m.'f.'s. particulasă ră. f, PL. Ș.a. Şea. ș.a,
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IIE.  Analogistii au de principiu, ca cuvintele ce le luăm as- 
tadi şi toate câte le-am luă și în viitorime din limba latină, să le 
formăm după analogie, saii întocmai ea pe acelea-ce le-am format, 
când le am luat, la inceput, dintr'iînsu, ei:die:.: 

1. Dacă din rogatio, rogatione, lat, :(ubl. sing.) avem -cas de 
analogie în rugăciune; din inclinatio, înclinatione în. închinăciune : 
din plicatio, plicatione î în plecăciune: din iutelleetio, intellectione în 
întelepciu ne, : din extrieatio, earricatione în stricăciune ; din mandu- 
catio, manducatione [prin contragere) î în mâncăciune: atunei ar urma, 
ca tot aşia să formăm toate cuvintele analoge, ce am voi să le luăm 
astidi şi de astadi înainte din limba latină. Aci îns6 este de ob- 
servat, că gustul estetic, ce în decursul timpului s'a desroltat la 
poporul român „prin cultură minții și a fantasiei, nu permite ca 
să mai formăm curinte din limba latiua în modul acesta, sait după 
principiul avalogiei ; "caci formându- -se ele dupa d'insul, unele ar 
câpetă cu totul alt înțeles, ear'altele p'ar sună plăcut la aud. Aşia 
d. e. fiind'ca din rogatio, rogalione. avem cas de analogie în rugă- | 
cine, cum diserăm şi mai sus, ar urmă, ca din oratio, oratione sh 
formă m arăciune [cuvint ce în limba rumânească are cu totul alt 
înţeles). Tot așia din arrogatio, arrogatione să. formăm . ar ugăciune; 
din donatio, donatione, dunăcuune; din portio, portione, pavciune Ş. a. 
toate, astfel de cuvinte, ce nici- de-cum. nu „sună plăcut la aud ;. 
dup'aceea, fiind ca din inclinatio, inelinarione, avem cas de analogie 

“în inchinaciune, ar urmă earăși ca din natio natione să formăm 
năciune, din ambitio, ambiiione, îmbiciune, ş: a. Apoi fiind ca din 
intellectio, intellectione avem cas de analogie în ințelepeiune, ar urmă 
de asemenei, ea din afiectio,! erfectione să formăm agepciune ; din 
aflectatio, ayfectatione, afeptăciune, din fraetio fractione; Jrăpeiune ; 
din directio, direetionie; direpciune şi tot astfel din director, „.ilirec- 
tore;: direptor, direptore mal ales că din -adiectivul. lat. dircetus-a-um 
avem nu dumai,. adiect. divept, dircaptă sau prescurtat drept, dreaptă, 
ci și substantivul drept âncă, d. e..dreptul natural-:ș: a. In “fine 
fiind că din gerundiul rogando, avem cas de analogie în sugând, ar 
urmă €arâşi, ca tot-în modul acesta. să formâm unind din orando, 
dunând . din donando; arugânil din . arrogando ; însă : toată.:-ase- 
menea formare de cuvinte din: limba 'latină, pentru causa mai. sus
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însemnată, nu se mai poate face astaţi și de ustădi înainte în limba 
românească, ci d. e. din orafio, -oratione, orație s. orațiune; din 

arrogatio, arrogatione, arogație s. “arogațiune ; din natio, natione, 

nație s. naţiune, din ambiho,. ambitione, ambiţie, s. ambițiune; din 

direckio, directione, directie s. direcliune, ș. a. [v. L. am. la începu- 

tul precuvântăril acesteia]. 

2. Dacă din parens, parente lat. aveni cas de analogie în pă- 

inte ; din fervens, fervente in ferbinte ; din mens, mente în minte, 

din dens, dente în dinte ; din lens, lente în linte, ş. a.: atunel ar 

urmă ca tot așia să formăm d. e. la sing. m. f. ceveridinte din de- 

pendens, dependente ; independinte din îndependens, independente ; 

putinte din potens, potente; evidinte 'din evidens, evidente ; violinte 

din violens, violente ş veeminte din vehemens, vehemente ; cleminte din 

clemens, clemente [luat ca adiect, căel ca "subst. dicem şi scriem 

clementie] Ş. a. earâ la plural: m. £ dependinţi, indepeodinți, “pu- 

tinți, evidinui, “violinţ, veeminți, cleminţi. -ş. a.; — Noi însă sîntem 

de socotință, că înainte de a se formă asemenea curinte din limba 

latinii, să se întrebe mai antâit atât gustul estetic, cât şi audul, 
căel noi basaţi pe acesti judecatori estetici imparțiali, nu pregetâm 

a dice, că cuvintele de mai sus mai sonor şi mai plăcut sună la 

aud, fină ele formate în urmatoriul nod, adecă : la sing. depen- 

dent. m. dependentă, f.; ; independent, m. independenta £.; potent, m. 

potenta f.; evident, m. evidentă f.; violent, m. violentă f.; veement, 

m., veementă f.; element, m. clementa £.; eară la plur. dependenţi 

m. dependente; independenţi m. independente f; potenţi m. po- 

tente f.; evidenți m. evidente f; violenţi m. violente î; veemenţi 

m, veemente f.; clemenţi m. elemente £. ş.a. o 

"3. “Dacă din scientta lat, avem. cas de analogie în : : scâință, 

din cognoscentia în cunoscință, din credintia - în credință, din po-' 

tentia in putință; atunci ar. urmă ca tot așia să formâm și 
d.e. dependinţă din dependentia, independință din îndependentia, 
evidința din evidentia, violință din violentia, veeminţă din vehemen- 

ia,” clemința din clementia. Noi însă nu pregetăm a dice şi aci, 

că cuvintele acestea mai sonor și mai placut earăşi sună la aud, 

fiind ele formate. în ' următoriul mod, adecă: dependență, depen-
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dența cu art. independență, independența ; evidență, evidenţa ; zio- 

lenţă, violenţa ; veemenţă, veemenţa ; clemenţă, clemenţa. ș. a. 

4. Dacă din sanitas sanitate lat. avem cas de analogie în să- 
nătate, atunce! urmează, că tot așia putem forma şi, d. e. capacitate 

din capacitas, capacitate; autoritate din auctoritas, auctoritate; ones- 

titate din honestitas, honestitate ; generositate din generositas, gene- 
rositate; vanitate, din vanitas, ranitate, ș. 4. Apol asemenea formare 

de cuvinte din limba latină o primim și not, mal ales când scim 
că și în însâși limba rom. se formează subst. fem. din adiective 

în modul acesta, d. e. bunatate din bun, reutate din reă, dreptate 

din drept, strimbâtate din strimb, ş. a. Afară de aceea însuşi usul 

a stabilit acum asemenea formare de cuvinte din limba latină. 

1. + am. Facend asemenare între fonctistii şi etimologiștii noștri în pri- 

vința diferitelor principii, ce ei le aa în sfera ortografiei, și între Deputaţii 

uncă Camere legistative, în privința principiilor ce şi ei âncă le ati în sfera 

legislaţiunii, putem dice, că: 

a). Fonetistii extremă se aseamănă cu Deputaţii din extrema dreaptă, (nu- 
miţi conservatiri-reaeţionari] ; 

b). Etimologistii extremă se aseamănă cu Depataţă din extrema stingă, 
(numiţi Liberali-radicall) 

c). Fonetistii moderați se aseamănă cu Deputaţii din centrul drept, [nu- 

miţi conservativi-liberali); 

d). Etimologistii moderați se aseamenă cu Deputaţii din centrul sting, 

(numiţi liberali-moderaţă]. 

2. L. am. Atât în scrierea, cuvintelor derirate, cât şi în formarea și scrie- 

rea celor derivabile din limba latină, principiul analogiei se aplică în diferite 

moduri de Etimologisti şi Fonetisti, [precum s'a vădut şi mai sus la n. III sub 

1, 2, 3.]; căci, d. e. cuvintele latine: scientia, independentia, arrogatio, arro- 

gatione [abl. sing.] îndependens, independente [abl. sing.] ș. a. că le seriu, 

adecă pe cele formate în limba rom. dintr'insele în urmatoriul mod, adecă: 

a) Etimologistii extremă ţinonduse strict de etimologie scriă: scientia, înde- 

pendentia, arrogatione, independente sing. independenți plur. pentru âmb. gen. 

b) Fonetistii extremi scrii: stiință [ce e un cas de analogie], înse totuși 

nu şi independinţă (ad. după analogie), ci independență pe temeii, ca cuvân- 

tul acesta pronunţat așia e mal sonor şi mai plăcut la aud, prin urmare şi in- 

dependent-ă sing. independentă-e plur, . 

c) Etimologistii moderați scrii: sciință, independință, (ad. dupa analogie 

saă ca putinţă de la potentia); arogătiune şi arrogătiune [ad. cu duplu r. sai 

2
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după etim]; independinte sing. independinţi plur. [ad. dupa anal. sau cu pă- 

rinte, părinţă de la parente lit]... 

d) Fonetistiă moderați scrii: sciință, independență, arogatie Și arogatiune, 

îndependeni-ă ă sing. independenți-e, puri, mică. unii însă, nică alții, adeei nică 

etim; moderați, nică 'foniet. moderați nu serii "ay ugăciune, fa. strict dup una 

logie, saca rugăciune de la rogationc].. : 

3.: Le am. “Unii din: Etimologistii nioderaţi pretind intocmai ca cei estremi, 

ca să scriem „eu: duple: cons.:nu numai cuvintele ce le am: luă astaţi din limba 

latină, „Beriso întrinsa, tot cu duple, ci. şi pe, vinele din, cele vechi românescă 

încă, [scrise pen/acum numa cu „siwoplo), pe temeiu că, derivație lor cere, ca 

ele aşi să se scrie ;. ci adecă die: 

” Sa 'Toato' substântivele; adicetivele și pronbincle mase: rom. ce se 1ermină 

Jă: sing. cu. litera | dacă ele o “eră la puri să se seric la sing: cu duplu l 

conform-ad: cu deriratia lor,:[v. mai jos ln. de it 

b), „Toate substantivele, adicetirele . şi, pronumele fem. 7om.. co numai la 

plur. se termină cu lit. 1, să se scrie la plur, cu duplu |. adecă după derivatia 

lor. [v. mai jos la n. 2). 

-.p £) „Toate, substanțivele și ;adicctivele rom. co, se termină la-sing, cu lit. n 

precedată sati: de a, sali de esati,de silaba ca să. se scrie cu.duplu-n (nn] atat 

Ja sing, cât şi la pur; cară dacă:lițera' precedentă este a obscur lung [â) să se 

scrie numai câte cu un n; pentru că, qic ei, tot aşia se urmează țin: limba 

francesă,. şi: întinsa. adecă, „un .cuvânt so scrie. cu duplu n,.dacă lit. n, e pre- 

cedată do uă vocală clară; cu simplu n, însă dacă: aceea e. precedată de.uă 

vocală nasală, [v;: mai jos la n-'3). Să:1e vedem pe renă şi pe acestea, deci: 
Da 

ae iai 

=; +1. 'Toate substantivele," adieetivele şi. pronumele mase. rom. 

ce, se “mina la Sing. cu it. ]. dacă ele o perd la, “plur. s să se serie 

Ja: sing. “ou duplu' 1, conform ad, cu derivați, Jr. i sa a 

„ia val Substantive: mase: cu lit. 1.1 a sing: 

  

ft . 

  

  

68. fonet,- Pa „se: Scrii. după, derivație 
sing. _ er „în limba. lat. pt Sing, e Pure. 

cal, i. „de la. i ceaballus s.a cală, ei 
vițel "tar mie „xitellus,. ai, „vitei. viței 
căţel e căţei | pa „catellus, tai „căţeii, 2 Cătel 

purcel . | „„PUrecă, n „a.“ porcellus a „purcella, „purcei ş. a. 

„La acestea se..mai adaug și urmatoarele. trei “subst. fe. adecă: 

Sing. :" i pur, ate în limba: lataii: ss d Sing pluri, 

cale .:..:icăii! “do.lai :--: cale! îl pi e tale: i! căi: 

vale văi » "alle 'Z & "i vale. e văi: 
. i 3 

pele peri pe ui pellei [i ră Mimi i pellei o pă e
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b. Adiect, mase. cu Lit. |. la biz 

sing. plur. în limba lut. siag. 
sâtul sătui da In satullus dirain. din satur sutul 

moale moi m. şi £. de la molle abl. sing, m6lle 

€. Pronumele misc, er: Lit, Î. la sine 

după fonet. se scriii ună de 
sing, pla, in linbu lat, sing, 
cl ei. de laillelat. [ello ital. il frane, 6Lspan.] ellu 

cel cei | cellii 

cela "ceia cellu 

acel acei . acellii 

acela aceia “ acellua 

cel-ce cei-ce cellii-ce - 

a: aă ait. imvropriii pronominal. allă 

„19, Poate subst. 
NI au lit. |. 

vația lor. 

a Subut. fe. ca LC, 1. La e 
ID Iau) „a 

după fonet. se scriii 
eing., „= pure. - în limba lat. sing: - 
stea i „sțelo . - stella, stea; i; 

şta „..şele sella ez ni. 

Siţea! „vitele. vitella vițea .: 

cățea! . _cătela. catella căţea „1. 
purcea purcele porcellu , purcea 

vergea _„vergele, virgulla dim..[de Ja virga==varga rom,] vergea 

surcea .- surcele dela surculus [cu altinț. și sără duplu 1.] sureea,. 

di - die: | „dies, lat [aie a sing], qi 

» “Adicetirele remininie! 
! „seal 

a lidza stive ori "itanei 
mată i 20) d i 

după fonct. „> se :Scrid! “dup "derivăire 

sing. = pluri- tt "sing. plc. 
„grea grele " gravis-a grea grelle 
rea rele rea lat. (reus a-um] rea relle .. 

ăr
ă 

fă
 

to
me

ii
 

cu
 

du
pl

u 
|. 

„play, 

tătni 

moi ş.a 

ia He 

phue, 

ci 

ccă , 

cela 

acei 

aceia 

Cei-ce 

ai 

adicet. și pronnriele feminine. ce numi la 

să se scrie cu duplu |. la plur. conform eu deri- 

după der vaie 
„pie ». 

stelle : 

şelle 

viţelle 

caţelie 

puscelle 

vergelle 

surcelle 

: die ș a. 

„4 

A ia pur.



— XX — 

e. Adient. femin. pronominale cu lit. î. la plur. 

după fonet. se scrii după derivație 

Sing. . plur. . sing. pur. _ 
mea mele mea lat. [meus-a-um) „mea „melle 3 , 

tea tele tea tele 23 
ta tale contras din tua lat. [tuus-a-aum] ta talle & E: 

sea sele | sea sclle a 

sa sale contras din sua lat. [suus-a-um)] ea salle | = 

d. Pronumele feminine cu lit. 1. la plur. 

după fonet. | se scrii după derivație 

sing.  plur, „ing,  plur, 

ea ele ca și illa lat, [ella ital. și span. elle franc.] ea elle ) 

cea . cele cea cele 12 

ceea celea ceea  cellea lza 

* acea acele Pa acea  acelle 32 
acega acelea acea acellea N Z 
„cea-ce  celo-ce | E cea-co celle-ce [2 
a. ae . art. improprii pronominal a alle 

€. Pronumele feminine posesive cu lit. 1. la plur. 

după fonet. după derivație 
sing. plur. sing. plur. 
a mea ale mele a mea alle melte 

a tea ale tele a tea, alle tells ) 37 
a ta ale tale a ta alle talle | 53, 

a sea ale sele : a sea alle selle a 

a sa ale sale asa alle sale ] 5 

3. Toate substantivele şi adiectivele românesci ce se termină 
la sing. cu lit. n, precedată sai dea, san dee, sau de silaba 
ca, să se scrie cu duplu n (nnj-atât la sing. cât și la plur.; eară 

dacă litera precedenta este a, obscur lung [â], ele se scrin numai - 
câte cu un n, d. e. pentru ceasul ântâiu: anna [annus lat.] banni, 

capitannu, țărannu, săteannă, munteanni, ș. a. la sing. şi anni, 

banni, căpitanni, țârani, sătenni, muntenni, ș. a. la plur.; eară pen- 
tru casul al doilea, d. e. Română, români, pagână, pagâni, căpcănă, 
căpcânl, ş. a.



L. am. 

<timologistii noetri, 

după fonet. 

acumulare 

acusare 

acomodare 

aclamare 

acordare 

aducere 

adormire 

a diferi 

a suferi 

aflare 

aglutinare 

aglomerare 

agravare 

agregare 

alinare 

alegere 

culegere 

înţelegere 

comitere 

sumitere 

aplicare 

apelare 

aplaudare 

arogare 

corumpere 

coroborare 

concesie 

permisie 

— SAI — 

Consoanele ce se duplică în unele cuvinte latine, precum, după 

şi în cele derivate și derivabile în limba romanească din- 

trinsele, sunt: c, d, f£, g,l,m,n,p,r,s, t. Din asemenea curinte voii aduce 

aci numai câteva ca exemple, scriindule si după fonetică, și după etimologie, 

între dinsele însă şi în limba latină ; adecă: 

în limba latină 

accumulare 

accusare 

accommodare 

acelamare 

accordare ital., accorder franc. 

adducere lat. 

addormire lat. 

diiterre - 

suiferre .. 

aflare „cu alt înțeles. 

agglutinare * 

aggloimnerare ,, 

" aggrayare » 

agyregare „ 

allinere p. 

allegere » 

colligere - n 

intelligere » 

committere % 

submittere , 

applicare Pa 

appellare » 

applaudere n. 

arrogara n 

corrumpere . 

corroborare m 

coucessio, concessione abl. sing. 

permissio, permissione abl. sing. 

după etimologie 

accumulare 

- A6Gcusare 

accommodare 

acclamare 

accordare 

adducare 

„addormire 

a diitezri 

a suflerri 

" afiare 

agelutinare - 

agglomeratre 

- aggravare 

„Aggregare 

allinare 

allegere 

cullegere 

ințellegere 

committere 

submittere 

applicare 

appellare 

„ applaudare 

arrogare 

corrumpere 

corroborara 

concesiune 

permissiune ş. a. 

După ce din mulțimea exemplelor aduse pen'aci se poate cu- 

noasce îndestul de lsmurit anomalia ce se află în sfera ortografiei 

noastre, să'mi fie permis acum a dice ceva, cât de pe scurt, şi des-. 

pre natura, geniul şi caracterul limbei noastre cer naționale; căci
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uă ul e liră d pen mita, nu pucin poate contribui la indropta- 
TEA uni - estas unor. li: ia privința uulurei ci, dec; dicam, că 
zece e anirtială, su să limba noaz stră națională este un product 
prin îi oi i i a oig.m. Daturul, geniuin şi prosrit al spiri- 
tuiții osti. clut viioa, Îl, ever co — mutatis ata di — se poate 
(ie tuma oaia labele muţi onal> din lume, fori excepție, :[v. la 
iaboadlu pre cn d d Ti; in căi considerată astfel, ca nu poate 
SĂ e ara st zeniu şi alt raraster, decât numai ve carele 

Vl animă apistlul nostru wiţional la formarea ei primitivă, 
[fietă, vre sin: a ie, perte din limba rustica a poporului To- 
mai, perie di ea sultă 2 lui numită Intima), și pe cari geniu, 
natuii şi vi mu.ter dej sa şi-le a şi păstrat apol neschimbate până 
în dinu îv..atată, pe lingă toate eatastrofela eele. mari, prin carile 

„poporul vo: stu a sost silit să treacă, după timpuri și împregiurări, 
de 'loiis iii de ani în 20&»e, (după cum înşaşi istoria lut naţională 
ne :r lă uulevazal acesta, în toată claritatea luj). De unde însă am 
pute cunoasze nul bine natura, geniul și caracterul limbei nvastre . 
naiion.le,. dna nu din înseși proprietăţile și formele ei cele natu- 
rate și sii le; eăcl ea nu:nai eu astiel de proprietăți și forme Qo- 
fii, e rul să se formeze cu timpul așia precum ea e astădi, a- 
dei natirală, simpli, așoară de învățat, sonoară şi plăcută la aug. 
Apoi e.tă tozuaai din -uusele acestea, geniul limbei românesei nu 
Dir ce: :. să seriera euvintele cu alte litere, de cât numai eu. acele 
ce se nul în rostirea lor cea mai bună ; pentru că literele nu sunt 
altă a. ii mumii vişte semne convenţionale, considerate ca tot 
atit attori, 2 bot representa în seriere sonurile articulate ale 
cuviniolor; fenin însă” trebuie să liv rostirea cuvintelos, pentru ca 
ca aa 9 Douiă consideră eu cea mai bună, s'a atins pe scurt mai 
sus îi principiu: constistilor moderați], busaţi dec: pe ideile aceste 
rațiunule, dice, că: 

   

_
.
 

[ —
 

a) Geniul limbei românesei nu admite ca să Seriem un cu- 
vent cu uă vocală, e niei-de-cum nu se aude în iostirea lui, fiind 
deci că :a rostirea envintelor: »m, pom, bun, acest, laud, şi altele 
ca acestea, terminate adeci în eonsoane, nici nă vocală Du se aude 
la finele lor, ele nu treb: iese serise: omă, pomă, buni, acestă 
laudă, și însă cu atâta mai puțin: oma, pomw, bunu, acesta, land,
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căci âmbele : acasa. modari de. „serie, sunt; contrare atât simplici- 

taţii limbii, cât și rostirii celel. mai: bune, .ce se face într'insa; din 

contra . îns&' geniul limbi: earăși nu permite, ca în scrierea -unul 

“cuvent, să suprimăm:uă vocală, ce se aude bine în; xostirea lui 

cea mai bună. Aşia d. e. vocala: a,:nu se poate: suprimii (în. serie- 

rea cuvintelor) din diftongii ::0s, ca, şi a +se suplini prin accentul 

lung pus asnpra vocalei precedente, căci ea se. aude . în: rostirea 

lor; bine deci se scria: YOimăneste + -Gameni, moară, poartă, toamnă, 

ceară, egarta,. ceată, Ra. ret înst: : Gmeni, „moră, -portă, tomnă, 

ceră, certă, ectă;:ş. ai coteu ca: “accentul lung îin.toate limbele,. în 

carile ;el. se aplică, nu însemnează altă, conform cu: destinaţia ce. 

el ara intr'insele,. decât numai că:vocala, asupra :eăreia :vl se pune, 

e lung, în cât-.pe temeiul, acesta: omeni, m6ră; porta,. tomnă, 

ecra,. certă, ectă, ar trebui să.se pronunţă : „-comeni, mocră,. z:0ortă, 

tooindă, certi, ceată, ceetă, eară nu. comeni, moară, „poartă să toamnă, 

ceara, ceartă, Ceata Rasa Ia 

Ra Ta 

  

1 « co chip din imfnitivele lati ine:  dirimere, dișcutere de 1 verbele de a 

3-a cenjug:) Sai format în imba românească iufinitive lungă” (de 1-a 'corijug.) 

adecă dărămare, diseutare, tot aia “putem! formă întri insa înfinitive lungi (do 

1-a conjug.) şi din înfinitivele latine: supprimere, comprimere, reprimere”. (tot 

de a 3-a conjug.) adecă: suprimare, comprimare, reprimare, ş.a. Cât apoi pen“ 

tru substantivele feminine, ce le am puts formi din următoarele latine, adeză 

din: suppressio, suppressione, (abl. s.), compressio, compressione, repressio, Te- 

prezsione (ce se derivă din participii perfecţi: sup presus au, compressus-t -a-um, 

repressus-a- ar) le formim dintrinsele după natuia limbeă noastre, în ce chip 

adecă aă uemat întru aceastu şi italieniă“şi francesii “și spaniolii; - noi die, "for- 

măin dintwinsele : . supresie și supresiune,: compresie şi: compresiune, "vepresie 

şi represiune: „Italienii: suppressione, compressione, repressione ; franeesii: 

suppression, compression, repression,- eară spaniolii (ca noă fără duple) supre- 

siou, compresion, represion Ş a. o e 

pa tt N 

b) Geniul. limbei româneșel: nu admite ca“ să serin.untcu- 

vânt cu mat: multe consoane, de cât câte se 'aud în rostirea: lul cea 

mat bună ; pentru că altmint-r-elea serieres. In: ar “veni: în conflict 

atât cu rostirea'.aceea, cât -şi cu 'simplicitatea limbii, „toţi: deci 'cet- 

ce vreat ca să scriem: anni, callă, purcellă, cătellă, vițellă, caile,
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valle, stelle, șelle, alle melle ș. a. nu vâd, că asemenea mod de scriere 
e contrarii și simplicitaţii limbii și rostirii cei mai bune; pentru 
că dacă geniul limbii nu admite duplele în rostirea cuvintelor, - nu 

„le poate admite nici în serierea lor; căci scrierea cuvintelor nu e 
de cât uă representaţie fidelă a rostirii lor. Din aplicarea duplelor 
în limba italiană şi francesă, nu se poate face deducere și la apli-: 
cabilitatea lor în limba românească ; pentrucă de şi ele sunt surori 
bune între dînsele, având tot o mamă prin urmare şi tot un carae- 
ter generic, adecă roman sai latin: totuși atât între formele şi 
caracterele lor specifice, cât şi între modurile cu carile ele s'an 
desvoltat și s'au format, până când fie-care din trînsele Ş'-a câpetat 
în urmă caracterul sei propria san specific a] seu, este mare de- 
osebire. Apoi nici în limba spaniolă, ce e de asemenea soră bună 

„cu dinsele nu se scrii cu duple toate cuvintele derivate din cele 
latine. (ce sunt serise cu duple), ci en simple ca într'a noastră, sai 
după cum ele se și rostesc, așia, d. e. cuvintele latine: ajfirmare, 
ajfirmatio, affirmatione (abl. s:) appellare, appellatio, appellatione 
(abl. s.), professor, professore (abl. s.) Officium, ş. a. Italieni le 
scriu în limba lor: affermare, affermazzione, appellare, appelazzione, 
(mai formând încă și appello), officio și offâzzio, (ba încă și uffizio); 
professore; francesii: affrmer, afjirmation, appeler, appellation, (şi 
appel) office, professcur; spaniolii: afirmar, afirmacion; apelar, ape- 
lacion, apel, oficio, profesor ; eară not Românii : afirmare, afirmaţie 
și afirmaţiune, apelare, apelaţie şi apclațiune, profesor, oficii, [ad. 
ca span, foră duple], ș. a. Ma 

S'a dis mai sus, că geniul limbei noastre naţionale nu adrmite 
„ca un cuvânt să se serie cu uă vocală ce nu se aude defel în ros- 
tirea lui, cum adecă este u scurt (a) al Etimologiştilor moderați, 
şi u întreg al celor extremi, căci d.e. Etimologiştii moderați scriu : 
corni, geri, omă, laudă, ședă, vădă, aci, audă ; cară cei extremi: 
cornu, geru, omu, laudu, ședu, vedu, facu, audu, cuvinte die, ce. 
toate se rostese foră u scurt sau u întreg, adecă: corn, ger, om, 
laud, șed, văd, fac, aud ș. a. Ear apoi causa pentru carea ei serit 
așia, este după dinşii următoarea: pentru că fiind asemenea curinte 
derivate din cele latine, din carile unele se termină în u, d.e. 
cornu, gelu, şi altele în o, d. e. homo, laudo, ş. a. altele în co, d.e.
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sedeo, video, ş. a, altele în 0, d. e. facio, audio, ș. a. ear' altele 

în u urmat de vre uă consoană, d. e. caput, bonus, bonumw, altus, 

altum, s. a. fiind ele derivate din atare cuvinte latine, a fost cu 

neputinţă, die! ei, ca la formarea lor primitivă din trinsele să nu 

se fie audit sonul lui u, la rostirea lor. Dup'aceea mai adaug ela 

dice: cum Sar pute legă în vorbire şi seriere substantivele mas- 

culine (terminate în cons.) cu art. ], dacă ele nar av6 In finele 

lor un u, carele să le lege cu dinsul; căci ele fâră u, ar trebui 

să se serie şi să se și rosteaseă: corni, geri, oml, ș.a. Afară de a- 

ceea ele prin u, pus la finele lor, capătă uă formă analogă cu ace- 

lor italiene, ce se termină în 0, cum d. e. sunt: uâmo, cipo, ş.a.— 

La toate acestea: se respunde în scurt: 19. Ca u, atât unul cât şi 

altul (ad. n și u). numai în dilele noastre a început a se arăti la 
finele unor asemenea cuvinte, căci el pen acum nu s'a vedut la 

finele lor, şi dovadă la aceasta sunt toate cărțile noastre cele vechi 

şi bisericesei, ce sunt tipărite cu sute de ani înainte; căci în nici 

una dintr'insele nu se află vre un cuvtnt, “carele să aibă .la finele 

sei un u scurt sah u întreg, şi dacă se află uă semivocală cirilică la 

finele unora, aceea nu însemnează, că ele ar fi avut trebuință de 

dinsa în rostirea și scrierea lor, și deci că ele și astădi, când seriem 

cu litere. latine, ar ave trebuință de uă semivocală latină (cum! 
ar fiu scurt), nici deeum aceasta, ci numa! că cu literele cirilice 

cu carile am scris pen” acum s'a luat în parte și ortografia cirilieă ; 

pentru că şi în cărţile Disericesei cirilice încă, toate: cuvintele ter- 

minate în consoane, zu la finele lor asemenea semivocala : dup' a- 

ceea Românii tot aşia de bine au putut să rostească și să serie la 

început cuvintele terminate în cons. și fără u ca și înşii Romanii, 

de la carii adecă ei le-au învâţat și le-au primit ca de la părinţii 

lor, pentru că nici e âncă p'an scris, d. e. coră, amori, pigeră, 
nigeră, doză, osă, vasă, pesă, caputi, manusă, feliză, ș. a. ci el au 

pronunțat şi ad scris: cor, amor, piger, miger, dos, os, tas, pes, ca- 

put, manus, Jeliz, ş. a. 2%. Că. geniul limbei românesci, conform 

cu inspiraţia ce el a căpttat de la spiritul nostru naţional, la înce- 

putul formării ei, sa ingrijit şi se îngrijesce pururea înțelepțesce 
de modul cu carele, cerend trebuința, sa se poată întimpina, pe loc 

şi foră dificultate, ua necesitate, ca d. e. aceea a legăturii substan-
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tivelor maseuline, terminate în consoană, cu „art. I, enm sa va vede 

îndată mai Sios, la n, 1.—3 „Ca după. ce limba, noastră, cea, naţio- 

nală, Îs SL are toe te elementele. și formele meces sare, pentru ca spiri- 

tul nati ional să se poată manifestă printrînsa, pururea clar și după 

trebuinta, ca, prin un organ natural, genuin şi propriu al seci [v. la 

Introducere” nn. 4.0.6. î.], ce. nevoie. ar li, ca ea acum Apă dou 

mii de ant, aproape, „de la începutul formarii sale, să primească 

prin imitație, și într” un „mod. artitieial, iște forme imaginare, foră 

nici. a utilitate. Afară, de aceea, ce el as asemenart se. poate face 

între al nostru de. la finele cavintelor, fc el seurt sai întreg, 

când el nu, se aude de, fel în rosti: ea cnșintelor, și între 0, al î- 

talienilor; ce e sonor şi. plient la. aud, în rostirea cuvintelor lor 

respective 2— Cu. adever ut nici una. — Cât pentru sintesa ce după 

trebuință sar cere „ca, să se. înca, între dou cuvinte, sau prin in- 

terealarea, unei „consop ine, sau, a unei vocale, “geniul limbii, dpi 

înz spiraţiunea ce el a papatat la. început. ds. la spiritul nostru na- 

țional, o „tace îndata și 9rA, ditieultate, ȘI, „aceasta nu numții din 

necesitate ci. Şi, pentru, eufonie âneă. | Aşia, d. e. el nu numai din 

nccsșitate, ei şi pentru 'eufonie âneă, a înterealat îndată Ja începutul 

formării limbil, noastre consoana l, între următoarele envinte, adlecă 

între ce la și, alt, “erluia și alt, „ceia și alţi, celora ȘI alti, rostinduse și 

seriinduse : : cela- l-ai == colalale, celuia- l-alt = cohuialair, ceia- -l- alţi = = 

ceialalți, celora! -alţi = celoralalţi. “Tot astfel și. între: crea şi altă, 

cozi sau celei şi alte, cale ŞI alte, vă. Şi, „altă, rostinduse și seriin- 

duse. earâș ŞI Şi acestea, "anca: € Ceca- L-aliă == ccealală, ceci-l-alte = 

ceezatte sau calei- l-alte clcilalte, cele-l-adte == celelalte, la ză-l- 

altă = !a ziilaltă. Toi în "modul, acesta se înterealează și lit. T, în 

adv, de mod: altmânt-r- clea, = alomiiniralea, format ca altriinente 

în limba italiană, autrement în cea francesă. şi ctramente” în cea, 

spâniolă, din altevantente, lat. — Nu numai din necesitate deci. ei 

și pentru eufonie âncă se “înterealează n întreg atât în vorbire, cât 

şi în seriere şi întie următoarele cuvinte; 

1. Intre substantive le maseuline şi mixte terminate în consoană, 

şi între art. Î. d. e, corn-u-l cornul, ger-v-l == gerul, omul = 
omul, scaun-u- == scaunul, lemn-u-l = lemnul, ş 

2. Intre substantivele feminine terminate in: î, ca d, şi între. 
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art. d, d. e: Qi-u-a == diua, sten-u-a = steaua, basma-u-u == bas- 

mana, $. a, 

3. Intre verbele terminate la conjugarea lor în consoane, și 

între pronumele conjunetive, atit cu dativ, cum, d. e. sunt la sing. 

mi, fi, i, ară | a pur; ac, ză, le,. cât Și eu acusat. cum, d. e. sunt 

la sing. mă, te, Î, o, cară, “la. plur. ne ră , le, rostinduse impreună 

intrun od interogativ, cum se arat îu exemplele următoare, adecă : 

d Ca dativ, d. e. die: -u- mă => (icuml el. mie ceva ? — Dic-u-ţi 

= dicuți, “pri ție ceşa d Die: ră = == (icut. ei lut, ei, ceva? — Dic- 

u- ne “= dicune ei cout ceva? $— Dic: a ră dieuve ea vout ceva 2— 

Dic-u- le == gicule cu lor ceva? (m, Și. £). 
b). Cu acusat,  Văd-u-mă = vedume ei sat ele pe mine ? — 

Văd-u-te = vădute eu pe tine ? — Pâd-u-l == vâdul eu pe dinsul, 

rod d == veduo cu pe dânsă ? — Pod: -at-ne s== vedune ei „sul ele 

pe, noi?! — Ped:u- -ză == vedusă, ei pe :xo0L 9 Văd-u-i = vedui eu 
pe dinşii ? = — Vidu-le = vedule; eii pe dinsele? ; a 

ine Intre supin ' şi "pronumele conjunetire,; atât cu dativ cât şi 

cu acusativ, legate Ia 'uălalta pfin verbul tusiliar : ape, “ai; a, am, 
ai, aă, ni iseânduse în modul acesta dintr însele” “pericetul compus, 

aplicat” în “fotrus, interogativă, dee: , , | 

Intre supin și între pronumele conjunietive « cu “dativ, legate Îm- 

preun prin verbul ausiliar + cun £ ai, dy am ați, aă, A pi Piscu 
ED 

mi -a > disumi: a el „ie cea LE 

  

disuți- -ă el ti ceva ? 

— Dis-i -u- i-as 2 disui-a lui săti et, cineva “cota? — Dis- 1 ue-uă 

disune: ad e sat, ele; 1ioue ceșa 22 Jiu   a "ni = Qisuv, an noi 

vouă ceva ? 2 Diai-le aţi = 'disu! e- aţi, voi “lor cosa? (m. şi £.) 

“ Tntre supin” şi “între pronunție: conjunctive cu acusativ „ legate 

impreună prih, verbul aexiliar: ai, a, a, ar, aţi, ai, d, € Vidute oo 

2 -ai==vedituina”- -ai tu pe mine 2—  Pădut-u- te-um==t cdutute- -am ti 

pe tine? — = Văgliut- -u-l-am==vedutul-am ei. pe dinsul ? — Vegiut-u-o- 

am==vedutuo-am noi pe dînsa? — Veglutear- -ne-aţi== =vedutune-aţi voi 
pe noi? — Vegut-u-v "-am=vedutuv'- -am noi pe vol? — Pedut-u-i- 

am=vedutui-am noi pe dinșii ? 2— Podu -al- -le-ați=vedutule- -aţi voi 
pe dinsele ? 

5. La verbele pronominale sai reflexive, între verbul terminat 

În consoană şi între pronume, luate împreună în formă interogatiră,
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4. e.  Duc-u-mi==ducu-me eu undeva ? — Dus-u-ni'-am==dusu-m'-am 
eu undeva? — Duc-u-se==ducuseei' undeva ? — Dus-u-s'-aiicdusu- 
S-au ei undeva? ș.a. 

6. La verbele pronominale sau reflexive, între gerundiu și 
între pronume luate înpreună în formă narativă, d. e. Ducând-u- 
mă==ducându-me la dinsul i-am vorbit despre toate, ș. a. Tot astfel 
şi între gerunaiile verbelor actire, și între pronumele conjunctive 
atât cu dativ cât și cu acusativ, d. e. Dicend-u-mi=dicându-mi el 
mie aceasta, — Dicend-u-ţi=—dicîndu-ţi el ţie aceasta. —ş. a. Du- 
cînd-u-mi=ducându-me ea la dinsul. — Văgend-u-te=vedându-te eu 
pe tine. — Pădend-u-l==vedîndu-l ea pe dinsul. — Pădeud-u-o==te- 
dendu-o și vedând-o en pe dinsa, ș. a. | 

1 Lan. Supinul se aplică de comun în vorbire cu pronumele conjune- 
tive şi reflexive numai în forma interogatiră şi exclamatiră, nu şi în cea na- 
Tatiră (sati foarte rar intraceasta), d. e. în forma interopativă: Disu-i-am ei 
lui.saă că ceva? — Văut-u-l-am cii pe dinsul? — În cea exclamatiră: Vădu- 
t-u-te-ait apele Doamne, vădutu-te-aă şi s'aii temut; Iordanul s'a întors înapoi — 
În forma narativă: Disu-i-am destule, şi sfătuit-u-l-am doară și oii ca un amic, 
ce-i sunt, însă toate în deșert, — . 

2. L. am. Tot pentru eufonie se aplică şi apostroful, d. e. Mi'am dus, în 
loc de: mă am dus; 2'am vădut, în loc de: ră am vădut, ș. a. 

Etimologistii nostri mai pun un z, acum scurt, acum întreg, 
și după art. mase. 2, seriindul atunci cei moderați: lă, eară cei 
estremi: lu, d. e. Românul şi Romanulu; apoi el în formarea 
unui asemenea articlu imitează earăși pe italiani, ba âncă şi pe 
spanioli, foră să bage de samă că lo și la italieni și la spanioli 
este un articulu cu totul exceptional; căei.articululu regulat în limba 
italiană este 77, d. e. îl professore, ear' în cea spaniolă este el, d. e. 
el profesor: artielulu lo deci nu e regulat nici într'uă limbă, nici 
într'alta, cum, d. e. ar fi lă, sau lu, al nostru, imitat după acela, 

ci cum diserăm și mai sus, este cu totul excepțional. EI adecă nu- 

mai câte in dou casuri se aplică, şi la italieni, şi la spanioli, și 

anume la italieni, ântâiu: înainte de substantivele masculine ce au 

iniţială litera e, urmată şi ea de uă consoană, d. e. lo spirito, lo 

strepito ; al doilea, când inițiala e vocală, în care cas apol vocala
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de la art. lo se elidează, suplininduse prin apostrof, d. e. angelo 

cu art. lo, Pangelo, impiego, cu art. lo, bimpiego. ş. a. Eară la spa- 
nioli art. lo se consideră ca un articlu neutru, nu îns în sensul 

în carele neutru se iea în limba, latina și germană, ci în altul cu 

totul: el adecă-se aplică într'însa numai spre a arată us calitate 

abstractă, ântâia prin un adiectiv, d. e. lo bueno, y lo malo [binele 

şi reul]; al doilea prin un numir, d. e. lo uno y lo otro, [unul 

și altul]. — 

-L. am. Fiind că Etimologistil nostri insistă întru a introduce în: scriere 

art. Zi gaii lu, de actea socot, că în interesul adesărului ar fi necesar de a se 

eci, cum s'a format articulul masculin singular din pronumele persona) latin 

ille, in toate limbele neulatine; Qicem drept aceea: 

1. Art. mase, singul. al limbei italiene. s'a format din partea antecedentă 

a pronumelui îlle, adecă din îl, d. e. i] professore. 

2. Art. mase. singul. al limbei francese s'a format din partea a doua a 

pronumelui sile, ad. din le, d. e, le professeur, 

3. Art. mase. sing. în limba span. sa format din partea antecedentă a 

pronumelui sfle adecă din 1], schimbânduse într'insa, conform cu natura ci,-i 

în e şi formânduse astfel art. cl, d. e. cl profesor; este insă de observat că 

“art. cl, în limba spaniolă figurează și. ca pronume pers. singular, îndată ce lit. 

initială e primesce, accentul lung asupra sa d. e. cl; în limba span. deci 

art. mase, sing. esto cl, cari pronum. personal mase. sing. este d! (format şi 

unui și altul din pron. pers. lat. lle,: cum se rădu mai sus). 

4. Lâmba românească are douo articule masculine la singular, unul este £ 

ce e litera finală de la pronum, pers. masc. el, cest din urmă format întoc- 

mat ca art. el şi pron. 6l span. dinil, partea antecedentă a pronumelui “pers. 

latin 1lle, schimbându-se i în e şi în limba noastră ca în cea spaniolă; caral 

doilea articul este le, format cariişi ca cel francesă din le, partea a doua a pro- 

num. pers. lat. iile, aplicănduse numai la substantivele masculine terminate în 

e, d. e. parinte, frate, păriete, cu art. le: parintele, fratele. părietele, ş, a.— Din 

toate acestea se vede lămurit că în limba: rom: n'are loc art.. 2ă, nică art. În, 

(Cum se aplică art. masc, 7, la substantivele masculine și: miste terminate în 

“consoană se poate vede în. gram. specială la cap. ]. secţ. IL. n. 14. a. şi 17.3). 

Etimologistii moderați. spre a put ved pe î i scurt la finele 
"cuvintelor respective, die câ acela tot aşia de bine Sar pute schimba 

la finele acelora întrun 4 întreg, cerând trebuința, ca şi scurt 

de la finele cuvintelor: oă, boi, cuiă, puii, ş. a. când! acestea 

primesc art. ]. scriinduse ele atunci: oul, boul, cuiul, putul, Ș. a,
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La acestea, înst se respunde că unui lueru ce esistă în sfera ideală 

sau reală, i se poate face schimbare; cerend, trebuinta, așia d. e, 

în cuvintele: că; “boi, pui, cui, î seurt se: poate “sehinba în unul 

întreg, cerând! trebuință, pentru! că d există: într "insele şi se și aude 

la rostirea lot cu “curt.” Pretinisului, însă &. scurt de la finele cu- 

vintelor terminate în colisoahe, “cum, d e. sunt: om, cap, bun, laud, 

fac, aud, s a. 'nu i s6 poate; face astfel de schimbare, ea unuia ce 

nu există "de fel la finele lor, 'și ca unuia 'ce nu se aude de fel 

la rostirea lor. Cerând îns6 trebuința, ca asemenea cuvinte să se 

lege parte cu art. mase. cum sunt :. om, cap, bun, Ş, a. parte 

cu pronumele conjunctive, . cum. sunt; laud, fac, aud, ş Ş: a. geniul 

limbei ne, constringe. atunci:a,. întereăla între i:dînsele “uri: u întreg 

și ale rosti înpreună cu-el,: precum această 's'a :vedut În 'exemplele 

de mat sus, destul de lâmurit: — ii fine Etimologistii extremi În 

privința lui « întreg de la art. L “() tie umămatoarea ohiecţiune, 

ei die: cum și de unde sar putea: forma. 'genitivul Şi dativul pTo- 

numelui personal el, ad. bă, dacă antâiai: “pronumele acesta n'ar fi 

seris cu doi 1 și .cu u.-(ad::ellu); al doilea; dacă, [lueru ce se în- 

țelege-: acum “de: la sine], din partea a' două a "pronuinslut ” acestuia 

adecă din dai mu 's'ar! formă articul! mase, du şi în: “fire, al “treilea, 

dacă din art. acestă” (ad. din d), cu adaugerea” “vocalei, d [ce este ca 

racteristica genitivului şi, a dativ ului: singur. mase, ȘI: ferm] nu :Sar 

formă lui. adecă genitivul și. dativul. masc.. al. pron; eu 2.—:Res- 

pundend în. scurt; la'-obikeţiunea. aceasta;: Qicâm : 'c3:-în ee! chip 

pronum. lui s'a putut formă 'în: limba ital,” şi frane, Top să, “existe 

sai să fie existat, vre- -uă- “dati, „într'înselei pretipsul pronuine clu, 

precum şi pretinsul art, “ni: toomal în acel. chip, s'a putut | formă 

el şi în limba TOM., foră să fie .cerut, trebuinţa. de a solicita ajutoriu 

întru aceasta, atât de la un .pronume: imaginar ca: ellu 'cât şi -de 

    

  

Ja un art. imaginar ca::luș dâ“la 'âmbele! dicem.: ce'nici: într'însa 
înca nu's'an văţut pân în dilele noastre, “La, aceasta însă” se face 
replică, dicondumișe, că limba rom. nu, poate să remână staţionară 

ci și ea încă, ca tot ce. e supus. dessoltării, intelectue le, trepuie să 
se misce şi. să mearg 4 înainte în. desyoltaea. Sa saii „ca „cultura ei, 
înpreună cu a spiritului naţional, să. se facă foră. întrerumpere, _ 

conform cu indolea și destinaţia originală a spiritului omenesc, şi că



— ÎNNI — 

prin urmare înseși formele cele noug, ce se întrodue treptat în- 

triusa, nu tind la altă, decât numai de a 0 pute face totimai cultă, 

adecă tot mai frumoasă la vedere și mai plăcută la aud. În scurt 

de a se putt apropiă cu formi ei externă tot nai mult de: limba 

latină, prototipul limbelor neulatine sau romine moderne. 

Nol admitem că "disele forme, san mai bine qis, autori! lor 

printrânsele, nu tind decât numai la un atare frumos și laudabil 

scop; constrinși îns atât de consciință, cât şi de cunoscința, ce 

avem și noi despre natura, geniul, "earaeterul și formele reale ale 
limbei noastre, negăm scurt şi simplu, e că en prin asemenea forme 

ar pute deveni mai cultă; saa' vorbind” mat clar, s'ar put latiniza 

vreiidată; conform: cu: “ideile fixe ce autoril acelora le a în min- 

țile lor; pentru, că cultura limbii noastre naționale nui poate sâ 

consiste în niște forme, ce nu sunt naturale și raţionale, ci artifi- 

ciale. şi “imâgintăre, și “earile se întrodue într'însa earăși nu din ne 

cesitate” sat “utilitate sau și pentru eufonie, dară niel spre a se putâ 

face ca printr” însele mal frumoasă la vedere și mai plăcută la aud, 

ci, curat și drept vorbind, numai spre a mulţiemi un instinet imi- 

tativ al “Autorilor: “lor, “cari! de ultmint-r-elea pentru zelul lor na- 

“ional, pântri scrierile; lor literare și scionțifice, în scurt prin meri- 

tele: lor; sunt demni de toată” lauda şi recunoseința națională. — 

Cultura limbei noastre naţionale, adecă desvoltarea, înfrumu- 

sățarea! şi înâvuţirea ei nu poate să consiste: 10. în duplicarea con- 
soanelor da cuvintele vechi românesci, numai pe basa derivaţiei lor, 
ca d.e. a consoane! 1 în cuventul' cal, seriindul callă san callu și 
pronunțândul ! tot cal. Tot: astfel] și “în. “cuvintele: “vițel, căţel, 
pureel,. 'câle, sale, stelei: el, Ş. a. seriiridule Și pe acestea : "cițellu, 
căţel, puircellu, 'calle, alle, stelle, ellu, ş. a și “pronunțânăule to- 
tuși : vițel, câțel, purcel, cale, vale, stele, el, ş.a, adecă ca şi când 
ele 'n'ar fi scrise cu duplu, ci cu simplu, l Și. fra u in finele lor. 

"50. Cultura limbei noastre. nâționale nu poate să 'consiste în “sehim- 
area vocalei i în e în “cuvintele, carile: de şi “născute din cele la- 
„tine 'ce'sunt scrise cu e, totuși, “până, în iaz, de. așkad, pan „păs- 
trat neschimbate foriielă lor primitive, rostinduse pururea, şi pre- 
tutinidenea între Români din Dacia lui “Piăiân' cu inu cu e,d,e, 
bine, vine, mirie, „tine, i sine, „eine, ine, ininte, dinte, linte, sciinţă,
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ființă, credinţă, putință, neputinţă, ș. a. eară nici decum: bene, vene, 

mene, tene, sene, cene, tiene, mente, dente, lente, scienția, fienția, cre- 

denția, potenția, împotenția, ş.-a. ad. după derivuţia lor. 3. Cul- 
tura limbei noastre naţionale nu poate să .consiste în suprimarea, 

în scriere, a unei vocale din diftongii. ce cuvintele și-i au păstrat 

pururea in rostirea lor, şi în suplinirea totuidată a aceleia prin 

accentul lung pus în scriere, “asupra vocalei precedente, în ce 

chip numai pentru derivație, sau numai pentru aparență se su- 

primă în scriere vocala a din diftongit og, ea, în cuvintele, d. e. 

oameni, soare, oaste, poartă, moară, coastă, oare, coardă, coarne, 

foarte, earba, ceară, ceartă, ceată, ceapă, stearpă, meargă, şteargă, ş. a. 

scriindule: gmeni, sore, dste, portă, mora, costă, dre, cordă, corne, 

forte, €rba, câră, certă, cctă, cepă, sterpă, mergă. stergă ş. a. și ros- 

tindule totuşi: oameni, soare, oaste, poartă, earbă, ceară, ceartă, 

ceâţă, ş. a. sau ca şi când ele ar fi scrise cu oa şi ea, eară nu cu 

6 şi 6. Pentru că accentul lung cum s'a observat, şi mat sus, nu 

face alt în limbele, în carile el se aplică, decat arată numai că 

vocala, asupra careia el se pune, este lungă. Apoi şi italienii, pe 

carii Etimologistii vrea să-i imiteze, în cultura limbei, și el însiși 

- dicem, scriu următoarele cuvinte după cum le rostesc, eară nu după 

derivația lor, ad. d. e. uomo=homo, lat, fudra=foras lat, uspo=— 

opus lat, fudco=—focus lat. cu alt înţeles [eaci fudco ital. și foc 

rom. se Cice ignis în limba lat; eară focus într'însa însemnează 
vatra focului, în ce chip earâşi vatra în limba slavă însemnează 
foc]. Dacă, dicem, italienii serii cuvintele lor, conform eu rosti- 

'rea nu cu derivaţia acelora, pentru ce să nu seriem și noi diftongii 
şi triftongii cum îi rostim ?— Cultura limbei noastre naţionale, o 
mai repet uadată, nu consistă şi nu poate să consiste în nişte 

“forme subiective sati imaginare, adecă parte în nişte adaugeri, „parte 

“în niște suprimări şi parte în niște schimbări de vocale în cuvin- 

tele vechi şi curat românesei, ci cu. totul în alt ceva; ear'apol acel- 

- ceva nu e nici mal mult, nici mai pucin, decât însași cultura cea 

“adevărată a spiritului, sau cultura noastră naţională, considerată. în 

toate ramurile sale, şi facută prin limba națională ea prin un organ 
natural, genuin și propriu al spiritului nostru celui naţional. În 
"scurt cultura noastră intelectuală, morală, seiențifică și. estetiei ba-
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sată pe legile raţional-intelectuale, raţional-morale şi estetice şi 
facută, «um disel și mal sus, prin limba naţională, încât nu pre- 

getim a (ice, câ în ce grad cultura intelectuala, imorală, scientifică 

şi estetică a spiritului, se află în spiritele individuale sau personale * 
ale unei naţii san ale unui popor, în acel grad se află şi cnltura: 

limbei naţionale. Ne va întrebi înse cineva, că pe ce temeia fa-: 

cem aci asemenare între cultura spiritului unei naţii, şi între cul-: 

tura limbei ei cel naţionale, și respundem, că o facem pe urmă- 

toarele temeiuri, adecă: că în'ce chip limba omenească se consi-:: 

deră ca un organ natural, genuin şi proprii al spiritului omenesc, - 

foră carele el nemic nu poate să opereze în sfera omenirii (prin: 

„spiritele individuale sau personale ale ei), conform cu legile sale cele - 

spirituale și originale, adecă cu cele. raționale: în acel chip şi limba 

naţională ânca se consideră ca un organ natural, genuin și proprit 

al spiritului (omenesc) național, foră carele nici el ânca, nemic nu - 

poate să opereze în sfera naţiunii prin spiritele ei individuale sau 
personale, conform cu legile sale cele raționale, [v. la întroducere 

nn. 4.5.6.7]. 

Fiind deci că spiritul (omenesc) naţional 'nemie nu poate să 
opereze în sfera naţiuni! prin spiritele ci cele' individuale sau per- - 
sonale fâră limba națională, fără -dinsa: el nu“ poate, nici săşi 

formeze idei eu mintea'sa; nici: cugetări 'dintrînsele, nici să-şi 'ma- 

nifesteze cugetările sale, adecă să vorbească, nici în fine 'să se 

perfecționeze în veri ce ram de cultură; de aceea cu drept cuvânt 
se poate dice, că în ce grad de cultură se afla spiritul (omenesc) | 
național la ud popor, în acel grad de cultură se află și limba lui | 

cea națională ânca. Eată causa 'asemenării cei mari, ce se afla 

chiar dela natură între cultura spirituală a unei naţii, și între: 

a limbei ei cei naţionale ;- de aceea limba naţională se consideră, 

pretutindenea, în lume, ca uă. oglinda spirituală a naţiei ce o vor- 

besce, san în carea spiritul naţional oglindinduse, i îşi vede şi'și 'cu-: 

noasce într'insa pururea: 8) toate operaţiunile sale cele spirituale, 

b) toate producţiunile sale cele spirituale, sau “toate cunoseinţele, 

sciințele, ideile, legile şi: principiile sale cele raționale, adecă: cele * 

rațional-intelectuale,: morale şi estetice; pentru “că toate acestea: 

privite ca uă avere sau proprietate adeverată a spiritului național, 
3
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numai în limba naţională se afli depuse ca întrun deposit spiri- 

tual al naţiei întregi. Wilhelm von Iumboldt, renumitul orien-. 

talist Filolog, erudit şi om de stat al Prusiei, în una din scrierile 

sale cele pline: de erudiție dice: „Patria cea adeverată, precum tot 

„uădată şi organul cel adeverat al spiritului naţional, este. limba 

„maţională ; căci el numai într'insa și printrinsa operează, numai 

„întinsa şi printr'însa se perfecţionează,. numai într însa şi prin- 

ptrînsa se: manifestează, numai într'insa şi printr'insa îşi adună 

„toată averea. sa cea spiritual-națională ; de aceea limba naţională 

„s'a considerat pururea, la toate popoarele pământului, foră excepție, 

„ca. una din cele - mai. sacre şi mai mari averi ale lor din lume.“ 

Cu toate acestea unii din Etimologistii nostri susțin cu uă tenaci- 

tate și perseveranţă nespusă : 'a) Că desroltarea, cultura și înfrum- 
sețârea limbei noastre naționale numai prin uă aplicare strictă a 

principiului etimologie, sau al derivație se poate face mai bine şi 

mai nimerit; căci numai prin atare aplicare a lui se pot reduce 

cuvintele noastre, cele adevărat. românesei, cu încetul, la originea 

lor, adecă la formele lor cele originale și frumoase; b) că numal 

uă deprindere rea, îndelungă și ignorantă este causa desbrăcării 

lor de formele acelea ; c) că usul, ce prin asemenea deprindere s'a . 

stabilit în sfera limbii noastre, atât în privinţa vorbirii cât şi a 

serierii, se. poate consideră ca un tiran; pentru că întâia el tiră- 

nesce limba, al doilea pentru că el o impedecă în desvoltarea el 

cea, naturală, al treilea pentru că. el ține în ohezile sale cele usuale. . . 

până și pe cei mal renumiţi și ingenioși seriitori şi literați români. 

Noi însă şi la acestea âncă nu putem respunde în scurt mai bine, 
decât repeţind, eară şi cară, cele mai sus aduse în privința aceasta, 

adecă, că cultura unei limbi naţionale, foră cultura intelectuală sat 

scientifică, morală şi estetică a spiritului naţional, representat prin 

spiritele individuale sai personale ale naţiei, nu se poate face cu 

eficacitate, şi că tocmai pentru aceea, cum şi în ce grad va fi des- 
voltat spiritul naţional, prin spiritele individuale sau personale ale 

nației în ramurile aceste de cultură, în acel grad se va fi desvol- 
tat şi limba națională în cultura sa. Eată mai uădată, cât de mare 

și de intimă este conexitatea între spiritul naţional şi între limba 

națională considerată ca un organ natural, genuin și propriu. al lui —
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Cât pentru usul, ce se dice că sar fi stabilit în sfera limbii 

prin vă deprindere rea, indelungă și ignorantă și că el ar domni 

ca un tiran întrinsa, se respunde, earâși, că cu nedreptul se 

dai asemenea epitete atât unei îndelungi deprinderi, cât și usu- 

lui stabilit printr'insa în sfera limbii, căci nici deprinderea aceea, 
nici . usul acela nu s'au făcut de la sine înseși, ci de la.uă ființă 

spirituală, Ear'apoi ființa aceea este însuşi spiritul nostru cel (ome- 

nesc) naţional; pentru că el, și numat el sîngur, ne-a format suc-! 

cesiv limba națională, suo modo, parte din cea rustică, parte din 

cea cultă (latină) a Romanilor; numai - el ne-a format succesiv și, 

suo -modo, - următoarele cuvinte dintrinsele, ad. d. e. -Dumnerei, 

înger, om, părinte, mamă, frate, soră, cap, păr, frunte, ochiă, ure= 

„che, Jagă, nas, gură, limbă, dinte, barbă, git, - pept, mână, deget, 

unghe, sânge, pele, picior, genunchii, suflet, minte, cuget, cugetare, : 

sîmțire, înțelegere, înţelepciune, rugăciune, judecare, judecată, jurăment, 

cunoscinţă, sciință, bun, reii, dicere, ținere, ședire, facere, gemere, 

'plângeve,. videre, frumos, plăcut, ceriă, soare, stea, stele, lună, aer, 

fulger, tunet, ploaie, rig, ninge, înghiaşă, cald, căldură, ragă, lu- 

mină, pom, ram, Trundă, floare, earlă, fen, -grâă, frupt, legume, 

casă, pariete, fercastă, poartă, roată, moară, ceară, ceată, ș. a. ș. a. 

Spiritul național a dat limbei noastre toate formele ce le are 
ea astădi în declinarea substantivelor, compararea adieetivelor, con-. 

jugarea verbelor și formarea, unor cuvinte din altele prin deducere 

sai derivare. Apoi tot numal el, prin geniul limbii, a deprins și 

deprinde, necontenit, spiritele individuale sau personale ale naţiel a: 

învățăi pururea cuvintele. şi formele lor, ale aplică în vorbire şi 

scriere, cu înțelegere, și ale transplânta de la uă generație la alta, 

foră întrerumpere. Așia dară nu uă deprindere rza, îndelungă și 

ignorantă, nu usul, ca tiran, ci însuși spiritul național, “prin geniul 

seu, numit și al limbei, ne-a format și ne formează âneă, ne-a con- 
servat și ne conservează--pururea limba naţională cu caracterul ei 

"primitiv, adever-ce,. mutatis mulandis, se poate dice despre fie-care 

spirit naţional, şi despre fie-care limbi națională. | 
Din toate şi după toate cele pân'aci aduse, se poate vede deel- 

lamurit, es nic! principiul etimologie, nici cel fonetic, nici cel ana: 
- logie, nici unul dintr'insele, dicem, n'are a face cu desroltarea,
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cultura şi înfrumusețarea limbei noastre, ci numai cu ortografia ei, 

saii cu modul serieril cuvintelor întrinsa; cât timp înse principiul 

etimologie estrem, și cel fonetic extrem, se vor băsi nu mai pe 

niște idei subiective, şi îşi vor însuși câte uâ egemonie imaginară 

în sfera limbii, anomalia ortografiei nu. .poate. să Qispară din- 

trinsa. - De aceea ar fi de dorit — pentru câ este acum și timpul, 

şi este și necesar — ca cel ce susțin principiile acestea, să'şi facâ, 

reciproc, unii altora, nişte concesiuni raţionale, basate pe simplici- 

tatea și eufonia limbei, precum și pe rostirea cea mai bună, basate, 

tot-uădată, şi pe etimologie âncă, întru cât adecă că mar veni în 

„conflict cu simplicitatea şi eufonia limbii, precum şi cu rostirea. 

cea mai bună, făcând ei aceasta cu un singur scop, cu scop adecă 

de a se put& unifică, uădats, în modul acesta, diferitele: forme or- 
tografice, ce tot le mai avem âncă în limba noastră, san de a se 

“pute bucura, uădată, şi naţia noastră, ca surorile ei, şi ea toate 

cele-l-alte naţii civilisate, de o singură ortografie în limba sa. En 
însumi, din partemi, nu năzuese aci la alt ceva decât numai dea. 

contribui, după puterile mele, la realizarea unui asemenea scop, 

mult dorit; fiind că din polemica mai sus făcută, în. contra dife- 

ritelor moduri de scriere, ce nu sunt conforme nici cu simplicitatea 

şi eufonia limbii, nici cu rostirea cea mai bună, s'a putut cunoasce, 

îndestul, ortografia mea; de aceea numai “câteva cuvinte vreaa să . 

mai aduc aci în privința aceasta: eu ca: fonetist moderat, fae 

etimologistilor moderaţi,. în : semn de reconeiliare, niște. eonce- 

siuni,:ce mi se para fi raționale [şi cari se pot vede atât mai sus 

la, principiul fonetiștilor moderați, cât și în gramatica specială la 
Cap III: secţ. I[]. Eu seriu, după derivație: dntâiă, toate .rocalele - 

ce în cuvintele derivate. din cele latine au sonuri obscure, unul. 

adecă al vocalei cirilice 35, ear altul al vocalei. cir. 5; al doilea 

toate cuvintele derivate din. cele latine pentru pastrarea rădăcinei - 
le scriu cu d, dacă d, într'însele se pronunță ca =, d. e..qie, qiei, 

qice==dico, dieis, dicit, lat. ; al treilea toate cuvintele, fără excepție, 

în carile după sc, urmează sat i sa i sad e pentru păstrarea -ră- 

dăcinel le serin.tot cu se. [nu cu şt., cum ele se rostesc] d. e. 

crese, crescl,. cresce, cunoseinţă, sciință ; căci şi în limba italiană 

și cea francesă a făcut asemenea concesiune fonetica etimologiei 

x
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sad derivaţiei, așia d. e. italianul serie: conscienza și coscienza, co- 
noscenza și pronunță conşienţa, coşiența, conoşența ; eară francesul 

“scrie: conscience şi pronunța: consians. — Sciu bine că fonetistii 

îmi vor obiecționă și'mi vor dice, că en, pe cât pe de uă parie 

-vreau să ușorez regularea definitivă a ortografiei noastre, pe atâta 

pe de altă parte, o îngreuez în modul acesta; căci d.e. sprea 

scrie după derivație vocalele ce în rostirea cuvintelor. derivate din - 
cele latine, au sonuri obscure, se cere a cunoasce şi originea cuvin- 
telor acelora, sau cu alte cuvinte, se cere a cunoasee bine atât limba: 

latină cât în paralelă cu dînsa şi pe a noastră (intru. căt ea e de- 
rivată din aceea]. Așia este cu adeverat,  eunoscința limbei latine 

este necesară întru această, căci fără ajutoriul ei ortografia noastră 
niei-uă-data nu se va pute reguli într'un mod potrivit și definitiv, 
întoemai după cum fâră ajutoriul ei nu s'a putut regula definitiv, 
nici ortografia limbelor: italiene, francese, spaniole -și portugeze, 
ce sunt, precum se scie, surori bune, cu a noastră, având toate tot 
uă mamă; întrinsele îns& numai întru atâta s'a urmat striet după 
etimologie, și la regularea. gramaticei (sau 'a formelor ce le au cu- 

vintels în vorbire), şi la regularea ortografiei, întru cât spiritul na- 

ţional prin geniul .fie-cârei limbi în deosebi s'a putut împăcă cu 
dinsa, sau întru cât ea însași s'a acomodat geniulni și caracterului 
fie-cărei limbi în deoseb: de aceea și vedem că de şi ele în genere 

tot uă stampă sati uă calitate au adecă romană saa latină ; în specie 
totuși, fie-cure dintr'insele îşi are pe a sa proprie naţională; în cât 
se poate dice, că pe cât ele, pe de ua parte, seamenă între sine unele 
cu altele prin caracterul lor generic sau roman, pe atâta pe de altă 
parte ele diferă între sine, unele de altele, prin caracterele lor spe- 
cifice sau proprie naționale ale lor; toate sunt romane sai latine 
în genere, în specie înse una e italiană, alta franeesă, a treia spa- 
niolă şi a patra portugeză. Eată tot în modul acesta ar trebui să 
se reguleze, întrun mod definitiv, uădata, ortografia și în limba 
noastră, ce este de asemenea în genere romană, ear' în specie ro- 
mâneaseă, lucru ce s'ar pute face ușor, dacă la regularea ei defi- 
nitivă numai întru atâta s'ar urmă după derivație, întru cât spiri- 
tul nostru național prin geniul limbii s'ar pute .împăcă cu dinsa, 
sai întru cât, ea însași-s'ar acomodă atât geniului, simplicitaţii,
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eufoniei; caracterului și formelor limbei noastre, căt și rostirii cet 

mai bune, ce se face într'însa,. Apoi dificultatea ce noi întimpinăm 

în regularea definitivă a ortografiei noastre: nu vine de acolo, că 
doară nou Românilor ne ar lipsi” cunoscința limbei latine, nici 

de cum, (ie, din causa aceasta ; căci noi avem în sinul 'inaţiei noas- 

tre mulţi barbați învățați între dînșii încă și filologi buni — Carii, 

toți cunose limba latină, afară de aceea, câți tenâri români dotați 

cu cunoseinţa limbei latine, termină în fis-care un clasele gimna- 
siale sau liceale în: România, Pransilvania, Ungaria și Bucovina? 

Dificultatea deci ce noi întimpinăm în regularea. definitivă a orto- 

grafie! noastre, nu .vine din lipsa de cunoseința limbei latine, ci cu 

totul din altă lipsă, din lipsa de înţelegere între noi, sai mai lă- 

- murit vorbind, din neințelegerea ce tot urmează âncă între etimo- 

logistii și fonetistii nostrii în. privința aceasta. . Căci: numai din a- 

semenea neînțelegere sau născut şi cele.patru forme . ortografice 
puse mal sus în paraleli, unele cu altele; precum și diferita apli- 
care a principiului analogiei la formarea unor specii de cuvinte, ce 

am voi să le luăm astădi din limba latină. Cât timp deci va urmă. 

neînțelegerea între noi în privinţa aplicării principiului derivaţiei, 

la regularea definitivă a ortografiei noastre, eu nici uădată nu se 

va put6 regulă definitiv, sau, eu alte cuvinte, anomalia nu va put6 

să dispară dintrinsa ; îndată îns ce neînţelegerea aceasta ar lipsi, 

cu totul între Etimnologistii și Fonetistii nostrii, sau îndată ce unii 

altora ş'ar face. reciproce nişte concesiuni raţionale, și ideile obiec- 

tive ar luă locul celor subiective, adecă derivaţia s'ar acomodi în 

seriere atât simplicităţii şi eufoniei limbei, cât şi rostiri! cei mai 

bune, ce se face într'iînsa, îndată, die, ar dispăre și anomalia din 

sfera ortografiei noastre, eară cu dispărițiunea ei, s'ar stabili, r&- 

dend eu ochii, uă unitate organică între limba și gramatiea noastră. 

Miclăușeni, judeşiul de Roman 
“dn Maztie 1850, 

Autorul.



INTRODUCERE 

1. Gramatica, în genere luată, este uă învățătură, 

“ce na arată ântâiii natura, clasificarea şi formele cuvin- 

telor unei limbi (naţionale), cară dupaceea atât modul !e- 

păturii lor în vorbire, cât şi al aplicării lor în seriere, 

saii ea este uă învățătură ce ne arată, modul de a vorbi 

şi serie bine şi corect în limba unui popor sai i unei 

națiuni.. | 

|. L. am. Întrebările, ce se afla în ediţ. 1. aședate în fruntea 

fie-cărei împărțiri și sub împărțiri gramaticale, nu se află în edi- 

țiunea aceasta a doun, nefiind ea destinata pentru scoale ca ântâia. 
2. Li am. Dacă privim mal de aproape la legătura cea strinsă, 

ce se află de Ja natură între cugetare și vorbire, prin urmare și 

între. Logică şi Gramatică, trebuie să ne. miră, ve&dend, că unil 

din Grainaticii erului nostru celui luminât tot se mat ţin âncă de 

definiția, ce se dă Gramaticei în'evul de mijloe. Unil dintr înşil 

şi astădi âncă: die, că Gramatica ar fi. uă artă, sau măestrie, ce ne 

ar învăţa — într'un mod mechânie —a vorbi şi serie bine și corect 

întruă limbă oare-carea, :în timp ce ea; nici decum nu se poate 

numi artă sai măiestrie, ci mai ales uă învăţătură ce cu partea 

sa sintetică (pentru nexzul intim ce se află între dînsa şi logică), 

se basează pe înseși legile și formele logicei. Căci de şi âmbele 

doctrine îşi au legile și formele lor proprie, logica adecă pe ale
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sale, pentru ca omul să poată cugetă cu mintea „sa după din- 

sele, și gramatica, earâși, pe ale sale, pentru ca omul s4 poată 
vorbi după dinsele; totuși, în ce chip cunetârea nu se poate formă 
din idei fâră cuvinte şi relaţiile lor, precum și fără legile şi for- 

mele logicei și ale gramaticei: toemai în același chip nicl vorba 
âncă nu se poate formi din cuvinte fară idei și relaţiile lor, pre-. 
cum și foră legile și formele gramaticel și ale logicei. Eută deci 
legătura cea mare şi strinsă ce se află chiar de la natură între cu- 
getare și vorbire, prin urmare și între logică și gramatica! — Cu- 

- getarea este uâă vorbă intrinsecă, eară vorba este uă cugetare extrin- 
secă, sau uă cugetare manifestată prin: aceleaşi cuvinte și după 
aceleași legi și forme, prin care adecă cuvinte și după cari adecă 
legi şi. forme și mintea omenească încă o-a format la lumina coa- 
sciinţei în sfera sa cea spirituală ; de aceea se și poate dice cu te- 
meiu : că tot cel ce cugetă vorbesce, adecă în sine, cu mintea sa 
și la lumina conseiinţei sale, precum și earăși, ca tot cel ce Tor- 

„besce, sati din viul graiu sau în scris, cugetă sau cel puțin ar tre- 
bui : să cugete. 

2. În definiția de mai susa gramaiicei se află două 
idei principale, una adecă a limbei şi alta a vorbei în 
genere luate. | 

3. Limba şi vorba se ieai aci în două înțelesuri 
adecă în unul filosofie şi altul filologic. Ia 

4, Limba, în înțelesul filosofie luată este însaşi limba 

omenească, considerată ca un organ natural, genuin: şi 

propriii al spiritulul omenesc, Saii ca singurul organ pria 

carele el poate — la. lumina consciinței şi conform. cu le- 

gile sale intelectuale — să se manifesteze cu mintea sa 
pururea liber şi: spontaneii în sfera omenirii, saiă sâ'şi 
manifesteze într'însa liber şi spontaneii atât cugetările şi 
voinţăle sale ca spirit, cât şi simțirile si poftele sale ca, 
suflet omenesc. „(Y. Adaus la gramatica generală |. Ele- -
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mentele originale și constitutive ale limbei omenesci, pre- 

cum și nascerea sai formarea ci priinitivă dintrinsele, 

adecă originea e]). 3 
5. Vorba în înţelesul filosofie este însaşi vorba ome- 

nească, considerată ca uă. manifestare liberă şi spon- 

taneă a spiritului omenesc, manifestare, pe carea el poate— 

la lumina consciinței .şi conform cu legile sale intelec- 

tuale — să o facă cu mintea sa pururea liber și .spontaneii 

în sfera omeniril prin . însaşi limba omenească, ca prin 

un organ natural, genuin şi „propriii al sei. —v. n. pre- 

cedente. | 

6... Limba în înțelesul filologie este însași limba ome- 

nească, considerată ca un organ natural, genuin şi pro- 

priu al spiritului omenesc-national, sait al spiritului ome- 

nese ce în decursul timpului s'a naționalizat — aşia di- 

când — în sfera omenirii în diferite și nenumerate moduri, 

în cât basaţi pe adevărul acesta, putem dice, că câte naţii 

sunt pe fagia pamântului, atâtea.şi spirite omenesci-na- 

ționale şi tot atâtea și limbi naționale cu gramaticele lor. 

Limba în înțelesul filologie deci este fie-care limbă na- 

țională, considerată ca singurul organ, prin carele spiri- 

tul omenese poate — la lumina consciinței şi conform cu 

legile sale intelectuale, —.să se manifesteze cu mintea sa 

pururea liber şi spontaneii în sfera unel naţii. (ca într'uă 

sferă mică a omenirii, ce-e naţionalizată într'un mod oare; 

carele), saii să'şi manifesteze întrinsa liber şi spontaneii 

atât cugetările şi voințele sale ca spirit, cât şi simțirile 

şi poftele sale ca suflet omenesc. v. mal sus n. 4. — 

1. Vorba în înţelesul filologic. este însaşi vorha oma- 

nească, considerată ca uă manifestare liberă: şi -spontanea 

a Spiritului omenese-naţional,- manifestare, pe carea el



poate — la lumina consciinței şi conform cu legile sale in- 
telectuate — să o facă pururea liber și spontaneu cu min- | I 
tea sa în sfera, unei naţii, prin limba ex națională, ea 
Prin un organ natural, genuin şi -proprii al sei — v. mai > 

Sus n. 3. 
. 

8. Basaţi pe idea limbei şi a vorbei luate atât în 
înțelesul filosofie, cât Și filologie, noi: împărțim Gramatica 
în două părți principale: în una generală şi alta specială. 

9. Partea; Li: sati gramatica generală trătează despre 
limbă şi vorbă în: gencre, sai despre limba si vorba o- 
Menească, 

a 
10. Prin limbă şi vorbă în genere se înțelege fie-care 

limbă și vorbă națională în genere luate. 
11. Partea [a gramaticei se sub-imparie în dou 

capete: 
12:  CapuliI. trătează despre limbă, ceară Capul II. despre vorbă în'genere. | | | 

„19... Partea IL. saii sramatica specială trătează des- pre limbă și vorbă: aci în specie, sati despre limba şi vorba romănească, ca, despre uă limbă şi vorbă în specie 
națională... a a 

14. Partea a II a ramaticei se Sub-imparte în trei Capoie : i | 
19. Capul [. trătează despre. limbă în specie, cl cu- prinde în sine Analitica sai Etimologia limbei românescr. 
16.  Analitica este de două feluri: una, generală eară alta specială. E | 
1î. - În analitica generală se analisează ântâiit cuvin- 

tele (numele) spre a se sei ee natură ai ele, saii ce re- 
„ Presentă ele în cugetare şi vorbire prin semnificaţiile lor» 
Sad prin ideile ce sunt -sensihilizate adeeă întrupate în-



irînsele prin sonurile articulate, eară dup'acees din re- 

presentaţiile acelora se formează nişte nume generice, 'cu 

carile apoi ca și-cu nişte termini technici se pot. însemnă, 

- în Gramatică, toate cuvintele ce se află în sfera limbei. 

În fine numele acestea generice formează opt clase speciale 

analitice, în carile cuvintele 'unei limbi se- pot împărți, 

saii la cari clase toate cuvintele unei. limbi se , pot aplica 

fără dificultate. 

18. In analitica specială (etimologia disă) se arată 

natura şi: formele cuvintelor representate” prin numele 

generice în cele opt clase speciale analitice, — v. num. 

preced. o 

19. Capul al ]I. trătează despre vorbă în specie, el 

cuprinde în sine sintetica saii sintactica adecă sintaxa lim- 

bei romănesci. | 

20.  Sintetiea este de două feluri : una generală și 

alta, specială. - 

21.. Sintetica generală ne arată legăturile logice ce 

le capătă cuvintele, când noi printrinsele ne manifestăm, 

unii altora, cugetările noastre, sai prin graiii sait în scris; 

ear'apoi legăturile acelea sunt de trei genuri, din carile 

ântâiul se qice: proposiţie sati proposiţiune, al doilea, frasă, 

ear'al treilea, period. 

„22.  Sintetica specială ne arată modul aplicării nu- 

melor generice gramaticale în deosebi, în proposiţii, fă- 

c&ndu-se aplicarea lor în ordinea în carea ele se află a- 

şedate în cele opt clase speciale analitice. 

23. Capul al III. trătează despre scrierea regulată sati 

"dreaptă, el cuprinde în sino ortografia limbei românescă. 

24. Ortografia este da: două felură : una generală şi 

alta specială. - -
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25. Ortografia generală ne arată cum trebuie să 
aplicăm în seriere semnele numite: inter puncții, pentru 
că cu ajutoriul lor să se poată ceti şi înțelege mai uşor 
dicerile în carile sunt îmbrăcate. cugetările noasire în 
Scris... a 

26, Ortografia specială ne arată modul. de u serie 
bine și corect în limba romănească, saii conform atât 
cu natura cl, cât Și cu regulele speciale dictate de ge- 
niul ei. tu Sa



„PARTEA L 

GRAMATICA GENERALĂ 

Limba şi vorbu în gener 0... 

OAPUL IL 
Limba in genere 

“Elementele limbei în genere luate, 

1. Bletnentele limbei în genere.. sunt. cuvintele luate 

împreună cu formele şi modul rostirei lor în vorbirea: unui 

popor; ear'-ale cuvintelor elemente” sunt ideile minţii Şi 

sonurile ar ticulate. 

2, Cuvintele eu formele lor. se pot considera şi ca | 

miște elemente ideale, din carile. mintea omenească, Ope=. 

rând ea conform cu legile sale. intelectuale, poate să for-: 

meze diferite cugetări, eară din manifestarea lor prin viul : 

grai, însăși vorba omenească; - —v. mai „Bios capul IL. E 

despre vorbă în genere. i: 

3. Prin limbă, în genere luată, se înțelege însaşi 

limba, omenească sati fie-care limbă naţională, în genere 

luată, —v. la întroducere n. 10. — 

i). - Cuvintele și numele. - 

4. Cuvintele, întru cât prin fie-care dintr'insele numay ' 

se insemnează, saii se numesce câte ce-va, se dic nume;
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intru cât însă ele se aplică saii se pot aplică în vorbire 

cu înțelesurile lor deplin determinate în consciinţa minţii, 

se die cuvinte în limba rom. cară nu. vorbe. — v. mai: 

jos 2. L. am. 

1. L. am. Un nume “poate să aibă mai multe semnificații 

sau însemnări, prin urmare și mai multe înțelesuri luat ca cuvânt 

în cugetare şi vorbire ; câte însemnări are însuşi numele: cazint 

în limba rom. se poate ved6 mat gios la L. am. de la n. 9. 
2. L. am. Analitiea specială: a Gramatice trătează despre cu- 

vinte şi formele lor, eară nu .despre vorbe și formele lor (căci des- 

„pre vorbă şi diferitele ei forme, tratează sintetica generală a grama- 

ticel) ; aplicarea deci ce o fac unii zorbei în loc de cuvânt precum 
şi eorbelor în loc de cuvinte, este cu totul greşită, ea una ce nu e 

conformă cu inţelesul ce'] are de comun numele zorbă- în limba ro- 

mânească. Pentru că într'insa prin vorbă (de la verbum lat.) se în- 

țelege uă comunicare. reciprocă de cugetări, ce se face între două 

sai mai multe persoane ; eară prin cuvânt, un nume ce în eonseiințu 

| minții -are uă semnificație determinata, -ear” în cugetare și vorbire, 

un înţeles determinat: deosebirea cea mare însă și esenţială, ce se 

află între rorlă și cuvânt consistă în înseși elementele lor consti- 

tutive ; căei elementele constitutive ale vorbei sunt diferitele cuge- 

tări ce ni le formăm cu mintea noastră, când vorbim unii cu alții ; 

ear'ale cuvântului sunt sonurile articulate; în intima lor uniune, cu 

uă idee a minții, ce este sensihilizată sau întrupată cu 'dinsele în- . 
triînsul, Un cuvânt (san un nume) nu e decăt. întruparea unei 
idei obiective cu unul, două saii. mal multe sonuri articulate. — v, 

n. 5. ce. urmează. 

RE Cuvintele, ca nunie,, se, compun din două genuri . 

„de elemente originale şi constitutive, din unele adecă ce 

sunt reale. (materiale, sensuale), şi dinaltele ce sunt ideale 

(spirituale, inteleetuale). . | Sa 

..6.. Elementele „reale. ale cuvintelor sunt diferitele : s0-



nuri. articulate (carii soni articulati), earâ cele ideale sunt 

diferitele noțiuni sai idei obiective ale minţii ; pentru că 

formarea cuvintelor și printrinsele a limbei omenesci, nu 

sa putut face, la început, decât numai prin sensibilizarea 

ideilor minții omenesei, saii prin întruparea lor câte cu. 

unul două, saii mal multe sonuzi. articulate, având ele — 

formate în modul acesta — atât ca nume câte uă însem-. 

nare determinată în consciința minți ; cât ii ca cuvinte, 

„câte un înţeles de asemenea deplin determinat în cugetare 

şi vorbire: de aceea sonurile articulate se pot consideră 

ca trupul cuvântului (saii al numelui), idea ca sufletul (sai 
spiritul) lui, eară cuvintele (numele) înseși, ca nişte orga- 

nisme mici psichice. (v. mai gios 5. L.:am., precum și 

în: Adaus la gramatica generali n. 1 de la 1). 
y 

„1, Zu am. Sonurile - articulate: sunt de doue . feluri, unele 

simple, ear'altele compuse ; cele simple sunt ale literilor vocale, . 

numite și sonuri fundamentale; eară cele. „compuse sunt a) sonul 

compus din dou& vocale, numit diftong. cum d. e. sunt: ai, ei, ii, 

oa, ea, ş. a. b) sonul compus din trei vocale, numit triftong, cum, : 

d.e. este sonul verbului nereg. a lud la.pers. 2 și 3* sing. de. 

la pres. indicativului: tu tei, el îea; c) sonul compus. din : patru: 

vocale, cum :d. e. este earăși sonul verbului nereg. a lud la pers. 

12 sing. şi 32 plur. de Ia presentul. indicativului eu îeaă, ei sau 

ele îeai; d) sonul compus din uă cons. și uă vocală, cum, d. e. 

sunt: ca, ce, ci, m5, mi, te, ţi, ne, ni, vă, vi, le, li. ş.a.e), 

-sonurile compuse: în diferite moduri câte din .uă vocală și câte 

„din dous, trei şi patru “consoane, cum d. e. sunt: ban, bun, cal, 

duc, fug; cale, cred, port, trag, crese, drept, prind, prune, trist, . 

sterp. ş. a. - 

2. L. am. Sonurile articulate se numesc. închieturi (de cu- 

vânt) în rostirea cuvintelor, precum și despărgituri (de euvent) Sail 

„silabe, în scrierea lor. ;
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"5, L. um. Un nume se poate compune din unul, dout, trel, 

patru, cinci sonuri articulate, aşia d. e. numele: om se compune 

din unul, min-te din dous, i-ni-mă din trei, bu-nă-ta-te din patru, 

mo-ra-li-ta-te din cinei sonuri articulate; vocalele înse, aţât în 

deosebi, cât şi mai multe înpreună luate, numai câte un son arti- 

culat formează în rostirea numelui, precum şi earâși numai câte 

uă silabă în scrierea lul.:—v. mai sus. la 1. L. am. a. b, e. 

4.. Iu am. Cu cât între vocale și consoane, ca între elemen- 

tele constitutive ale sonurilor articulate, se află mai mare armonie 

cu atâta şi limba, ce are asemenea armonie în cuvintele sale, e mai 

frumoasă, adecă mai sonoră și mai plăcută la aud, precum și din 

contra: de aceea niei vocalele cele multe numai câte cu uă con- 

soană, nici earăși consoanele cele multe numai câte cu uă vocală, 
dacă nici înseși vocalele cele multe singure luate i un son arti- 

culat, nu pot face limba frumoasă. ! ! | 

5. L. am. Elementele originale și constitutive ale sonurilor. 
articulate, adecă vocalele și consoanele, aii oareşi care afinitate cu 

înseși elementele originale și constitutive ale Naturei adecă roca- 

lele cu puterile, earâ consoanele cu materia ei; pentru că în ce 

chip materia în Natură “este inertă din însași indolea sa, în acel 
chip și consoanele în sonurile articulate 'sunt inerte din insași in-: 

dolea lor; şi earăşi, în'ce chip în natură numai puterile (vires | 
paturae) pot să opereze pururea, conform cu legile genului de carele: 

ele se ţin în sinul ei,-s'aii se dee mișcare, viaţă, formă și carneter:.: 

"generie materiei, cu carea ele sunt intim unite: prin! creațiune, (pot 

adecă să Jormese.: dintriinsa în: întima lor. uniune cu: dinsa, trupuri 

şi:riințe naturale de diferite şi ncnumerate genuri, pentru că în: sinul : 
naturcă nu este trup: sau ființă, carea nu şar:ară genul scii propriă, 

precum și legile sale generice proprie) : în acelaşi chip: die, și în:so- - 

nurile articulate încă numal ' vocalele, ce au 'sonuri: fundamentale, - 

pot din indolea lor:'să :dee sonuri, eară printriinsele, mișcare și. 

viață consoanelor, cu carile ele sunt intim:'unite: prin un instinet 

spiritual al omului (pot ad. să formeze din consoane, în intima lor 
uniune 'cu dinsele diferite sonuri articulate, din. acărora, intimă u- . 

iune cu ideile: minţii, ce masc apoi cuvintele, considerate: ca: niște or-' 

- ganisme mici psichice în sinul limbii omenesci).'v. mai. sus la n. 6.:
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= 7. Cuvintele — sait numele —s'aii „născut, la înce- 
put, adecă la formarea primitivă a limbei omenesci, din 

elementele lor originale şi- constitutive numai. prin uă ac- 

țiune instinctivă a spiritulul omenesc, —v. în: Adaus la 

gram. gen. J. 4. 

8. Fie-care cuvânt prin idea ce se “ada întrupată în- 

tr'însul cu sonurile articulate, a căpătat la formarea lui, 

câte uă semnificaţie saii însemnare deplin determinată în 
consciinţa minții,. însemnare, pentru carea apoi el, în pri- 

vința obiectului însemnat printrinsul, se dice nume, fiind | 

că obiectele (reale saii ideale) numaă prin asemenea însem- 

nare, se pot numi, câte cu un nume; însă fie-care “nume | 

earăşi, întru cât el în cugetare şi vorbire se aplică câte 

cu un înţeles deplin determinat, se ice cuvânt. — v. mai 

Sus n.. 4. SR 

- Cuvintele prin însemnările cele deplin determinate, 

ce Ă aă ele ca nume în consciința minții însemnează sai . - 

diferite obiecte (reale sai ideale), saii diferite calități, 

sati diferite lucrări, sai diferite relaţii de ale obiectelor. — 

v. gram. specială (Partea II a gram.) la Cap; 1. secţ. 1. 

sub literile: a, b, 6, d,e,f, gh. 

L. am. Numele: cuvânt are mai multe însemnări în sfera 

limbei noastre, el adecă însemnează într'însa 10 causă, temeiu (causa, 

ratio lat. Ursache, 'grună. germ.) d. e; Tu n'al cuvânt (adecă causă 

” saa temeii) de a te tîngui; 20 Predica, d. e. preotul nostru a făcut 

un cuvânt frumos, (ad. uă predică frumoasă) astăgi în biserică; 

30 Discurs, d. e.' Directorul Liceului a ţinut la finele examenului 

gemestral un cuvânt pe cât de frumos pe atâta și de instructiv 

„„(adeeă um discurs pe cât de frumos, ş. a.); 49 Cuvânt la plural 

_ ARBeTonează şi vorbă, d. e. Ce fel de cuvinte sunt aceste .ce le aud 

„de. la ţine (adecă ce -fel de vorbă este aceasta, ş. a.); 5% În legatură 

" cu'werbul a ţin însemnează împlinirea promisiunei facute, d. e. Eu 
4



pa 
m'am ţinut de cuvânt, saii eu mi-am ținut cuvântul adecă mi-am 

împlinit promisiunea; 60 În legătură cu curintele:-cu un, însem- 

nează : în scurt, 'd. e. Cu un cuvânt, adecă în scurt, sai şi: să nu 

die multe; 79. Unit în vorbire cu adiectivul: drept, însemnează: 

ratiune (ratio lat. Vernunft germ.). d. e. Dreptul-curârt, basat pe 

legile sale cele raționale ne arată, tot-dea-una, ce este adevărat, bun 

sau ce este adevârat rea în cugetările, vorbela şi faptele noastre 

(adecă rațiunea ne arată tot-dea-una ş. 2.). — 8. Aci las Teologilor 

facultatea de a cerceti, de a interpretă şi de a determini întâia 

ce însemnează numele: Cuvânt. după textul evreesc,. în evangelia I 

a lui loan, în carea el:qice: „La început eră curentul şi curentul 

„eri la Dumnedea şi Dumneqei erâ curentul ș. a. — al doilea, ce 

însemuează numele: Cucânt tot în Evangelia I a lui Loan, în carea 

el la cap. I. 14. Qice: şi curentalitrup s'a făcut. ş. a. 

_b)., Formele cuvintelor. 

10. Prin formele cuvintelor se înţeleg formele ce'ele 

„le capătă atât prin deelinarea, compararea şi conjugarea 

"lor, cât și prin derivarea sai deducerea . „adecă formarea 

lor din altele. 

€). ra - 

11. Prin graiă se înţelege formarea sonurilor axţi- 

culate cu gura, „prin i urmare Şi rostirea cuvintelor. 
ca 

1. Lam. Omul mut rare 'graiu sau a nu poate grăi, pen- 

tru că el nu poate exprimi, sonurile articulate - cu. gura; "el înse 

fiind sânâtos cu mintea poate să vorbească, sai să'şi manifesteze 

'cugetarile! sale altora, și âncă în două moduri, în unul, mat iimper-- 

feet, ce “consistă în semnele mimice, ear' în altul mal. perfect, ce 

“consistă în seriere, dacă el a îns ățat a scrie şi a: sorbi din: seris. 

9: L. am: Numele graiit format din numele: guză; (prin su-. 

„primarea lui u, şi 'ădăugerea finalului îă,): însemnează-uă : acțiune 

instinctivă a spiritului făcută cu gura, întocmai după cum adecă 

“și numele: 'oratio în' limba, lat;: format Gin: ore' (tot: gură în 'abl.:;s)
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şi din actio, (prin suprimarea lui e, din ore, și a lut c, din actio) - 

tot aceeaşi semnificaţie etimologică are, adecă uă acţiune instine- 

tivă a spiritului făcută cu gura; graiu îns6 la plur. însemnează 

rugăciune, tot astfel şi oratio încă (în sing. și plur), aşia d. e. în 

psalmul al V al lui David se dice: 5„Graiurile mele ascultale Doamne, 

ad, rugăciunea mea ascult'o Doamne=—orationem meam şi orationes 

-meas ausculta Domine. | 
3. L. am. Dacă numele graiă mar fi format prin contragere 

(sau prin suprimarea lui u) din gură, atunet l-am rosti : gurăiăi 

întocmai după cum rostim și: guraliă, ce tot din numele gura 

este format, foră îns& ca într'însul să fie suprimat u, ca în grată. 

12. Organele graiulul sait ale gurei,« numite şi ale 

sonurilor articulate, sunt: a) gâtul, (guttur, trachea, la- 

'xinx, lat.) ; b) ccriul sai palatul gurii, e) limba, d) dinţii, 

€) buzele ; între toate totuşi limba se consideră ca organ. 
principal. de aceea şi qicem, d, e. limba românească, la 

langue frangaise, lingua italiana; pentru: ca însă gutul să 

poată produce sonuri mai curate, el capătă întru aceasta 

înlesnire de la nări, adecă de la, suflarea printr însele. 

L. am. Gura se derivă de la gula lat; cu schimbarea lui | în 

r: Apol tot în modul acesta se derivă şi alte cuvinte rom. din 

cele latine, d. e. soare=>sole, lat. (în abl. s.); sare=—sale, lat. (abl. s.); 

moară=mola, lat.; par pari==palus, pali, lat.; mâr==malus lat. Ver- 

bul doare==dolet, lat.; infinit. lung. sărire==salire infinit. lat. ș, a. 
zi 

i. a d. Scricrea. 

13. “Prin scriere se înțelege însemnarea cuvintelor 

i hârtie, cu nişte semne convenţionale numite litere (în: 

limba lat.), ear'apol literile după organele gurii, prin carile 

„ele se exprimă, se die guturale, palutale, dentale, laliale, 

nasăle; ele în:vorhirea din seris ţin:locul : soburilor articu- 

late, întocmai! ca; serierea cuvintelor, locul rostiriă “lor. . *



4 

CAPUL II, 

Vorba in genere 

Biementele vorbei în genere luate. 
- 

N Elementele vorbei, în genere luate, sunt cugetările. 

“minţii omeneșci îmbrăcate în cuvinte şi: manifestate . sai 

„prin graiă sai în scris. Ă 

„2 Prin: vorbă, în genere luată, se înțelege votba 0- 

menească, adecă fio-care vorbă ce se poate face într” uă 

limbă uaţională oare-carea, saii prin graiii sati în seris 

(v. la întrod. pn. 5. 6. 7. 10). | 

3... A vorbi însemnează a ne comunică, reciproc, unii 

altora cugetările noastre într'uă. limbă națională, oare-care, - 

saă prin graiii saă în soris, | 
4. Cei-ce yorbese între. sine, se dice persoane, cară. 

tot. despre ce se poate vorbi, se dice lucru. saii „obiect, 

Prin. obiect nu se înțelege aci.numaă accea-ce se dice 

" decomun obiect, ci şi ven-ce ființă. Ă 

L. am. „Cugetare==cogitare lat de la co-agitare. 

5. Pentru ca spiritul omenese să poată formă cuge- 

tară cu mintea sa, el .are necesitatea absolută de elemen- 

tele din carile se pot formă acelea; ear'apoi atară ele- 

mente sunt următoarele, adecă: 

+a). Cuvintele, pentru înseși ideile ce se află într” însele 

într'un. mod latent; căci în ce chip nu putem vorbi fără 

„cuvinte, în acel chip nici -a cugetă fUră dinsele, pentru 

că cugetarea nu 6 decât uă. vorbă întrinsecă a omulu;. 

(0: la introducere 2. L. am.). î | | 
b). Legile şi formele minţii şi ale limbei omeneșei 

(adecă ale logicei şi ale gramaticei) ; pentru că ÎVră așe-
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menea, legi și forme nici uă opătaţiun itelectrală (adecă 

ă minţil*omenesel) nu se poate face. 

6) „Consciinţa ; peniru că ea în! sforă spiritului ome- 

nesc se consideră nu numai că vă: lumină divină, ci, tot: 

mădată, şi ca uă sciință originală. a omului şi deci, pen- 

tru că fără asemenea lumină şi sciință omul nemie nu 

poate să opereze cu 'minteă sa. (v. în: Adaus la, gram. 

gen. I. 2. sab lit, a, și L. am.). 

d)  Cunoseinţa obiectelor despre carile spiritul ome- 

nesc vrea să cugete cu „mintea sa, Sai să Și formeze cu- 

getări cu dînsa ; căci fără asemenea cunoscință obicetivă, 

cugetarea minţii ar fi numai subiectivă sai numal ideală 

şi arbitrară, eară nică decum adeverat obiectivă saii reală, 

Le am: Fiind că cuvintele cu semnificaţiile lor, sat cu ideile 

ce se află latente întriinsele, representă, atât în sfera spiritului, cât 

și a limbii omenesei diferite obiecte reale sad. ideale, precum și 

diferite calităţi, stări, lucrări și relaţii de ale obiectelor; de aceea 

ele (adecă cuvintele) în logica formală se Qic nu numai concepte 
logice (conceptus logici, lat. logische Begrifte germ.), ci și repre- 
sentațiuni âncă.. ! . Si 

, | i RR | 

6. Cugetarea minţii să iea aci în două moduri :' îă 
unul general, şi altul special. 

"7.  Ougetarea în mod general luată, este un nume, ce 

se dă în logica formală în genere tuturor operațiunilor în- 

telcetuale. saii teoretice ale minţii omenesci fără excepțiune. 

8. Cugetarea în mod special luată, este un nume ce 
se dă în logica formală în specie. numai unei operatiuni 

intelectuale sai teoretice a minţii omenescă, aceleia, adecă 

co se (ice judecare, (despre -carea se va trată, în num. 

9. ce urmează). -
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1. DL. an. Cugetarea, ca uă operaţiune intelectuală sai teo- 

retică a:minţii omenesci, este inseparabilă de voire sa voinţă, ca 

de us operaţiune morală sau practică a ei; căci în ce chip omul nu 

poate cugetă cu mintea sa despre un obiect, foră u voi tot-undată, 

ca să cugete despre dinsul: în acel chip el nu poate să voiască un 

obiect, foră al vede tot-uădată la lumina consciinţei sale și deci, 

foră a cugetă despre dînsul în momentul în carele el îl și. voiesce, 

în seurt €l nu poate să cugete cu mintea sa despre un obiect, foră 

ca cugetarea să se coincida cu voinţa sa, nic earâși să voiască un 

obiect, foră ca voința sa să coincidă cu cugetarea sa. Apol Spinoza 

merge și mai departe întru aceasta, el dice: „Intellectus et vo- 

„luntas unum idemque sunt.“ | 

2. L. am. Cartesius voind să probeze până la evidenţă exis- 

tența sufletului sau a spiritului omenese,. pe carea materialiștii şi 

scepticii de pe atunci o negat (şi pe carea şi cel de astâdi âncă 

o neagă) ş-a format un principiu teoretic basat pe urmâtoriul ra- 

ționăment prescurtat, adecă: cogito ergo sum==anima humana cogi- 

tat ergo ea existit, (cuget aşia dară sunt=sulletul omenese cugetă 

așia dară el există); privind însc la inseparabilitatea ce se află între 

cugetare şi voință; din. însașt indolea lor, sau după Spinoza, la 

identitatea lor, dicem, că spre a demonstră un adevăr atât de mare 

până la evidenţă, tot așia de bine se poate formă şi un principiu 

- practic basat pe următoriul raţionăment prescurtat, adecă: volo ergo 

sum=—anima humana tult erga ea existit. (voiese așia dară sunt= 

sufletul omenesc voiesce aşia dară el există). 

9. A judecă însemnează a cugetă ceva cu mintea saii 

despre uă fiinţă, sau despre mai. multe, precum şi earăşI 

saii despre un obiect, saii despre mai multe, fiind mintea | 

pasată în asemenea operațiune pururea : a) pe .consciința 

sa; b) pe cunoscinţa ce trebuie să aibă despre asemenea 

fiinţe şi obiecte; 6) pe legile sale cele intelectuale, -aşia 

d. e. eii judec, când gi cuget în următoriul. mod, adecă: 

Profesorul dictează, scolarii scrii, cânele latră, caii pichează,
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earba cresce, câmpul. înverdesce, pomii înfloresc, lumina 

apare, întunerecul dispare, cultura cresce, ignoranţa de- 

cresce, $. a. 

“L. am. "Toate judecăţile minţii, întru cât ele se exprimă prin 

viul graiu sau în scris ca nişte cugetări speciale, se numesc pro- 

posiţii sau proposiţiuni în Gramatică, aşia d. e. Profesorul dictează, 

este şi judecată, și cugetare specială şi proposiţie. 

10. Fiinţele şi obicetele despre carile judecăm. cu 

mintea basată pe consciință, cunoscinţă şi legile intelec= 

tuale se numesc subiecte logice, numele deci ale. fiinţelor 

şi ale obicetelor aduse în exemplul! "de mai sus, adecă: 

Profesorul, scolarii, cânele, caii, earba, câmpul, pomii, lau: 

“2 mina, întunerecul, cultura, îgnoranța, numele acestea die, 

Si sunt subicete logice. 

ŞI 11. „Aceoa ce judecăm sai „cugetăm cu mintea des- 

Spre uă fiinţă Sai mal multe, precum. şi despre un obiect . 

sait MAX. multe, se numesce predicat, atât în logică, cât 

Şi în Gramatică; verbele deci aduse mai sus, (la n. 9) 

adecă: dictează, scrii, latră, nichează, cresce, înverdesce, 

înfloresce, apare, dispare, decresce, verbele acestea, dic, 

sunt predicate. | | 

„12. Pentru ca cugetarea minții să poată corespunde 

tot-deauna atât destinaţiei sale cei originale cât şi demnităţii 

morale a omului, ea trebuie să fie pururea basati: a) pe, 

consciința teoretică şi pr actică a spirituluy omenesc ; b) pe 

cunoscința adevărului; c) pe legile răționale atât intelec- 

tuale cât şi morale. (Mai pe larg despre cugetările minţii 

omenesci se tratează în logica formală, cară despre dîn- 

sele îmbrăcate în proposiţii, frase şi perioade, la cap. In 

secţ. I. gram. speciale). 
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18. Or ganele vorbirii din' grai sunt: gura cu 0r- 

ganele sale "(insemnate mai sus la cap. |. n. 12) si ure: 

chia; acţiunea sait lucrarea, zarit în vorbirea din graiii 

este grăirea sait exprimarea .sonurilor articulate adecă 

rostirea, - cuvintelor, ear” a urechii este audirea lor. (Y. 

mal gios în comparâţie n. 17). - E | 
= 

L. am. : Audirea încordată, făcută adecă cu atenţiune, atât la 

„rostirea cuvintelor, cât şi la verl-ce' alte sonuri, se numesce ascul- 

“tare ; ascultarea înse în vorba comună sai de toate dilele (cum îi 

dieem) însemnează supunerea necondiționată voinţei altuia. (v. mai 

gios în compar. n. 17. L. am.) 

4. 

14. Unii Antropologi consideră organele vorbirii din 

graiii în următoriul mod, adecă: gura ca organ activ, 

ear” urechia ca pasiv. (v. mai gios în compr, n. 18). 

„15. Causa pentru carea unii Antropologi consideră 

j gura ca organ activ, car” urechi ca pasiv în vorbire din 

graiii este, după dinşii ăntăiă : pentru că gura este or- 

ganul, -cu "carele se rostese cuvintele, ea prin urmare 

trebuie considerată ca organ activ; al doilea, pentru că 

urechia, fiind ea sănătoasă, nu poate să nu primească în 

sine impresiunile, ce se aduc de din afară într'insa, ea 

adecă e necesitată să primească în sine sonurile articulate 

(ale cuvintelor rostite), ce se aduce la nervul ei acustic 

prin oscilațiile aerului, ea prin urmare trebuie considerată 

ca un organ pasiv atât în vorbire din graii, cât şi în c6- 

tirea cu glas mare. (veqi mal gios în compar. n. 19). 

16. In vorbirea din grai şi cetivea Gu glas mare nu | 

se e poate consideră numal gura că organ activ, ci şi ur râ- 

chia âncă, pentru că şi ea âncă lucrează întu” insele, şi 

ea adecă, cum primesce sonurile articulate (ale. cuvintelor
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rostite sati: cetito)” prin osâilațiile aerului, îndată. le -comu- 

nică: prin nervul: sei acustic (ca prin un tel: sai fir elco- 

tric) organului central, eară printr'insul : consciințir: spiri- 

tului, ea prin 'urmare, “trebuie considerată. în: voibire 'şi 

cetire nu numar ca organ pasiv, ci totuădată şi ca: activ. 

âncă. (v. mai gios în compar. n. 20). Si 

17. Organele vorbirii din scris sunt mâna (tipariul) 

şi ochiul; acţiunea, sai lucrarea mânei în: vorbirea din! 

seri, este serierea cuvintelor (2 tipariului, tipărirea); ear'a 

ochiului, vederea lor. (v.:mal sus: în compar. n. 13). 

„L. am. Vederea încordată, făcută cu atenţiune, atât la formele 

cuvintelor scrise sai tipărite, cât şi la veri-ce forme de ale trupu-. 

rilor şi ființelor naturale, precum si de ale obiectelor de artă, se 

dice privire. (v. mal sus În compar, n. „13. L. am.) | 

8.. Unii Antropologi tonsiderăi organele vorbirei din. 

seris în următoriul mod, adecă: mâna ca organ activ, 

eară ochiul ca pasiv. (v. mai sus în compar. n. 14). 

19. Causa pentru carea unii, din Antropologi consi- 

deră mâna ca organ activ, ear” ochiul ca pasiv în vorbirea 

din soris, este după dinşii, ântăiii: pentru că mâna, este 
organul cu carele. se scriii cuvintele, al doilea ; pentru că 

fiind ochiul sănătos. el.nu poate să nu primească în -sine 

impresiunele ce se fac de din afară asupra lu, el adecă 

este necesitat să primească în sine formele (cuvintelor 

scrise sai tipărite) ce se aduc la nervul lui optic prin 

vibraţiile eterice ale luminii, el prin urmare trebuie con- 

siderat ca un organ pasiv în vorbirea din seris. Ess maj 

Sus în comparat. n. 15). 

20. In. vorbirea din seris nu se poate consideră nu- 

mai mâna ea organ activ, ci şi ochiul, âncă ; pentru că
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şi el âncă lucrează 'rîntrînsa şi el'adecă, cum primesce 

în sine formele 'cuvintelor scrise sai tipărite, prin vibra- 

ţiile eterico. ale luminii, : îndată le comunici prin nervul 

sei optie (ea prin un tel sai. fir electric) organului cen- 

tra], eară printr'însul consciinței spiritului ; el prin urmare 

trebuie considerat nu numai ca.organ pasiv ci, totuădată, 

şi ca activ. încă în vorbirea din scris. (v..mai sus in 

compar. n. 16). ae ăi . 

21. Punând acum în paralelă vorbirea din scris cu 

„cea din grai vedem, că :aceea ţine locul acesteia în toate 

privinţele şi anume: mâna ţine locul gurii; literele, locul 

sonurilor articulate ; scrierea cuvintelor, locul rostirii lor; 

cuvintele serise,. locul "celor rostite ; ochiul, locul urechii ; 

vederea, locul auirii ; privirea, locul 'ascultăril; despărți “ 

tura do cuvânt saii silaba, locul închieturii de cuvânt sai 

al fie-cărui son articulat: aşia dară vorbirea întreagă din 

scris ţine locul întregei vorbiri din grai.



ADAUS Mi 
Ja 

GRAMATICA. GENERALĂ 

Obiectele ce se trătează în Adausul acesta supt: ar- 

miitoarele : | 

10, Elementele originale şi constitutive ale limbei ome- 

nescă, precum și nascerea saii formarea, er primitivă din- 

tr'insele, adecă originea ei; 2%, clasele generale în. cari 

se impart toate limbele vechi şi nouă după modul cu ca- 

rele într'însele:se exprimă relaţiile. ce E ai ideile minţii, 

unele cu altele, în cugetare şi vorbire; „ Clasele gene- 

rale ale, obiectelor, despre carile i omenesc a putut 

să formeze, la inceput, atât idei cu mintea sa, cât, tot-odată, 

şi cuvinte (nume) prin sensibilizarea acelora, adecă prin 

întruparea sai întima unire a fie-cărei idei cu unul, doue 

Sai mal multe sonuri articulate (soni articulati). 

I. Elementele originale şi constitutive ate limbei one» 

nesciă, precum şi nascerea suit formireu ci primitivă din- 

tr'inseje, adecă originea că. 

1. Elementele originale şi constitutive ale limbei ome- 
„nesc) sunt de două genuri adecă de unul ideal-real (spiritual, 

intelectual) şi de altul, muterial-real (sensual). Elementul 

de- genul ideal-real sunt ideile ohbievtive, sai noţiunile min-



țin eară de cel material- rea] — sunt sonurile articulate ale 

gurii omenesci; pentru că numai din uă intimă uniune! 

a diferitelor idei obiective cu diferitele sonuri articulate. 

S'aii putut: nasce, la început, cuvintele cară dintr'insele 

limba omenească : idea deci se poate consideră ca sufletul 

cuvântului, oară sonurile articulate ca trupul lui; cuvân- 

tul însuşi ca un organism mie psichic, carele îşi are 

viaţa sa individuală, şi numele seii îndeosebi, atât în sfera 

spiritului, cât și a limbei omenesci. — Cum s'aii format, 

la început, elementele acestea, cum euvintele dint”insele 

și cum limba omenească din cuvinte, “se va vedea „moi 

gios la'n. 4. 

1, L. am. Natura limbei omenesci, întoemai ca a fiinţei ome- 

nesci, își are prototipul seu în însaşi natura Universului; pentru 

că şi ea âncă numai din două genuri de elemente originale şi con- 

stitutive a fost compusă prin creaţiune, adecă tot numai din. unul 

material-real și din altul ideal-real; elementul de genul: material- 

real al naturei Universului este materia cosmică, eară cel de genul 

ideal-real al ei, sunt puterile cosmice, puteri, dic, ce, (în intima. 

lor uniune cu materia cosmică), sunt în natura Universului de di- 
ferite și nenumerate genuri, adecă: . : 

i”. a) de diferite şi nenumerate genuri: neorganice, 

b) de diferite și nenumerate genuri organice şi acestea enrăşi 

c) de diferite şi nenumerate genuri organice vegetale şi 

- d) “de diferite: şi nenumerate “genuri organice animale și aces- - 

tea âncă „2 SE 

e) - de diferite « şi nenumerate genuri. organice animale nera- 
ionale și 

| „£ în fine numai de un gen organic, animal- rațional adecă de 
“cel omenesc, în cât omul cu drept cuvânt poate să se mmândreaseă 

şi să qică, că genul seu adecă cel omenesc este corona tuturor ge. 

durilor paturei Universului, sau că el este mai pre sus de toate g&- 

narile acelea, și este mai pre sus de toate, pentru că între” toate .. 

sv
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puterile organice animale numai cea: organică animală a nature 

omenesel “este raţională, .sau pentru că între -toate numai ea este 

“dotata de Auctorul Naturel, prin creațiune, (în. potenția). cu: con- 

sciință, cu minte, cu rațiune şi cu voinţă liberă sau cu: liber- 

tate intelectuală şi morulă,: cu toate însuşirile acestea, qie,.ca cn 

“nişte proprietăți şi facultăţi adeverat -divine.. (v. mai gios la n. 2 

abc, d). a 
2, DL. am. Materia cosmică ca element material-real al Natu- 

rei, în intima sa uniune cu puterile cosmice, împle spaţiul Univer- 

sului; eară puterile cosmice eu element ideal-real al Naturei,. în 

intima lor uniune cu materia cosmică; operează, formează, produe 

şi fac mișcâri în spaţiul Universului, conform. pururea atât cu le- 

gile genurilor lor, cât şi cu legile generale ale naturei Universului, 
în scurt conform cu legile primite înpreună cu ființele lor de la 

Auctorul Naturei prin creațiune, Materia cosmică deci în intima 

- sa uniune cu puterile cosmice constitue şi representă spațiul — cară 

puterile cosmice, în intima lor uniune cu materia cosmică, constituă 

şi representă timpul în sînul Universului. | 

18. DL. am, bheal în adiectivele: material-real şi ideal-real, i în- 

semnează adeverat (reale, vero în limba ital, rel; vrai în cea fran- 

cesă, wirklich, wabhr în cea germ.),. sai că puterile cosmice, ce sunt 

de diferite şi nenumerate genuri, există în adevsr, în realitate în si- 

nul Universului, în intima lor uniune cu materia cosmică ; cu toate 

înse că ele se află (prin creaţiune) cu dinsa într'uă intimă uniune, 

fiinţa şi calităţile. lor esenţiale totuşi, din însași indolea lor, suni 

cu totul diferite de ale materiei. 

4. Ii. am. , Aci-sar pute. face și câte-va, întrebări încă în 

privința naturei Universului adecă, d..e. a) Cum se conservează 

pururea genurile ființelor şi ale trupurilor neorganice. și organice 
ale Nature ? b) Cum își dau ajutoria, reciproc, unele altora, toate 

puterile fiinţelor și ale trupurilor acelora, întru susținerea şi conser- 

varea lor şi a genurilor lor, precum, tot-uădaţă, și. pentru. obținerea 
tuturor scopurilor speciale şi generale ale Universului determinate 

de Auctorul 'Naturet prin planul creațiunei ? c) Cum : sunt' unite 
"toate “trupurile Naturei, planetare şi sub- -planetare, înpreună :cu 

ființele lor, -întruă unitate :organico-cosmică, :saf într'up, sistemă 

7 ,
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universală, de diferite şi nenumerate genuri: de trupuri: şi de ființe 

naturale,. adecă. într'un organism cosmice numit Univers ?—Aseme- 

nea întrebări îns6,-: precum 'și toate câte ar fi de natura lor, în- 

preună cu vespunsurile ce s'ar put face la dînsele, se ţin de sfe- 

rele unor sciințe înalte şi întinse; cu toate acestea noi vom cercă 

a le qă şi aice.un respuns scurt, raţional şi logic, dicând, adecă: că 

în ce chip creatorul sau ființa cea supranatural-spirituală, supremă, 

divină, eternă şi infinită sai nemărginită în sciința, înțelepciunea, 

bunătatea Și voinţa (sai a tot-puternicia) sa a creat toate trupurile şi | 

ființele Univ ersului, înpreună cu toate sistemele și legile lor generale 

(sau universale); şi speciale, în acelaşi chip ființa acea supremă şi di- 

vină se și îngrijesce: de conservarea lor. — V. mai gios III. la n. 3. 

„5, Lu am, Numele lat. Unicersum se compune din alte doue 

nume lat. adecă din uni (dativ. de la unus, una, unum) și versum 

(participiul perfeet:neutru de la versus, versa, versun al: verb. 

verto==învîrtesc” rom.) şi însemnează uă sistemă universală a Natu- 

rel, în carea. sistemă, (conform Îînţelepeiunai: cei nemârginite-a 

Creatorului) toate trupurile planetare periferice, cu ajutoriul a dou 
„puteri cosmice intermediare, adecă cu ul centripetalei și al centri- 

' fugalei, se învintesc' pururea conform cu -niște legi universale, atât 

în giurul axei sai al osiei lor proprie, cât şi: înpregiuriul unul 

trup” planetar-central, ce-'l- numim soare, constituind, în modul a- 

„cesta, toate înpreună, unitatea acea organico-cosmică sau organismul 

acel universal-cosmic, în scurt sistema acea universală-cosmică s 

Naturel ce se numesce, cum disei și mai sus, Universum în limba 
lat.; în cea elină Macrocosmos: sau numai cosmos, ear” în cea rom. 

lume (de la lume-n: lai—lumină rom.), ca şi când am dice că lu- 

-mea se întinde pân'acolo. pân "unde și lumina soarelui ca a planete 

centrale a Universului. 
am . i | Dea 

"9, În nex Gu cele maă sus. la n. 1. " atinse, se întreabă 

acum: Cum S "a. format la. amânii primitivi atât elemen- 

tele originale . şi constitutive ale. limbei omenescă, . cât şi 

ea însăşi dintr'însele :și după, ideile şi aserțiunile celor. mai 

renumiți. Fisiologi,.: Antropologi, Filosofi şi Filologi se res-
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punde, în scurt: că atât formarea 'primitivă a elementelor 

acelora, cât şi a limbei omenesci din trinsele, numar unei 

acțiuni naturale şi instinetive a'spiritului omenesc se poate 

“atribui, făcând şi el însuşi aceasta, earăși, numai după ce 

consciința lui a început ai lumina, ca uă lumină divină, 

toată sfera lui cea spirituală, şi: după ce deci si el încă a 
fost constrins ca să înceapă a opera la Inmina, aceasta: cu 

facultăţile sale cele intelectuale, conforra destinaţiei și legi- 
lor sale celor spirituale şi originale: Înainte însă .de a-cer- 

estă, cum Sai formatla oamenii primitivi atăt elementele 

originale: şi constitutive ale limbei omenesci, cât și.ea în- 

saşi dintr'insele prin uă acţiune naturală şi instinctivă a 

spiritului omenesc. .este întru' tot necesar deal cunoasce, 

mal Antăiu, acestuia însăşi fiinţa, lui; pentru că numai aşia 

se va put6 cunoasce: maj: bine şi însaşi limba, „omenească, 

atât ca un product cât, tot-uădată, -şi ca un organ natural, 

genuin şi propriii al lui, sai ca un organ spiritual al cul- 

turei şi al perfecțiunii intelectuale şi morale a omului ; eâr ... 

apoi ființa spiritului omenesc nu :se poate cunoasce .mal 

bine de cât din indolea consciinţei, a minţii,:4 rațiunii şi. 

a voinţei” lui libere, sait a libertăţii lui intelectuale .şi mo- 

rale; ea a:unor. proprietăți şi facultăți adevărat .divine ale 

lui. ; (Natura: spiritus 'humani. non potest: melius -cognosei 

quam-;ex indole ..conscientiz, montis, ralionis “et : liberze 
voluntatis,: siva :libertatis intelectualis, moralisque: ejusdem 

„etc.);. .dicem: drept aceea: i i iti a 

» a): Oonseiinţa din indolea. sa este:. “1eruă lumină in- 
telectuală şi morală, originală și: divină a; spiritului 'oriă- 
“nese; sau carea 'luminează pururea sfera lui 'cea,' spirituală, 
atât intelectuală cât: şi morală. în 'cât ami put ice; 'cu- . 
-temeiii;: că. el foră' dinsa sai. ::forăi: astfel: de':mină spiri-
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tuală, nemie n'aâr.pută .să opereze.cu - mintea, rațiunea, 

voința și: libertatea sa intelectuală -şi morală şi conform 

atât cu legile sale cele raționale; cât şi cu demnitatea; şi 

" destinaţia . sa cea originală şi divină. 2%. Consciinţa, din 

„indolea sa, se poate consideră şi_ca uă, sciință . originală 

şi divină a spiritului omenesc; pentru că el numai prin- 

tr'însa, (fiind adecă ea, clară sii neîntunecată de prejudege, 

şi necoruptă de patimele omenesci), poate să cunoască pu- 

rurea atât adevărul 'cât şi neadevărul, precum şi earăşi 

atât binele cât şi reul, (fisic şi moral), de câte-orI acestea 

„se aduc înaintea eX prin organele respective; în cât am 

putea dice:carăşi, “cu temeiii, că el.foră dinsa sai fOră | 

astfel de sciință spirituală 'originală, nică uădată n'ar..piate 

„să facă deosebire între adevăr, ca principiul sciințel şi al 

CTEG, 3 voințer morală, şi între neadevâr (minciună), ca principiul 
V 305 esciinței: (ignoranței) şi al voinţei imorale. .3%. Consciinţa, 
ap din indolea sa, se poate consideră, şi ca -uă putere legisla- 

asi Sti ă originală şi divină a spiritului omenesc; căci el prin- 

ete IS iAnsa. pururea ne spune: şi ne impune, ca noi cugetările, . 

AUC Ni . Şi :voinţele noastre: să nu 16 întemeiăm de cât pe adevăr, 

ea precum şi numai pe principiile basate pe adevăr; căci 

numai adevărul este isvor âdevărat în sfera omenirii de 

tot ce poate:fi într'însa adevărat.bun, drept, moral, virtuos, 

«perfect,. frumos, sublim;. umani şi divin. (v. la începutul 
Precuvântării: pagina: a LV*, +40. Consciinţa, din indolea 

sa, se poate consideră şi ca uă putere executivă, adecă're- 

__ munerativă şi punitivă originală şi divină -a, spiritului o- 

menese ;. căci. în ce 'chip.el.printrinsa, (numai dacă ea e 

- eprată saă neîniinată de patimele omenesc), aprobează sati 

încuviinţează- pururea .cugetările,- voințele.. şi faptele „cele 

„buna remunerând. tot-deacuna:pe auctorul. acelor cu uă bu- 
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curie,  mulţemire “şi liniște internă sai sufletească ;' în 

acelaş chip- el printriînsa, (sub condiţia de mai sus), 

reprobează saii nu încuviințează cugetările, voinţele şi fap- 

tele cele rele, mustrând, totdeauna, pe auctorul Jor pen- 
tru dinsele şi resplătindul cn  întristarea, nemulţemirea 
şi neliniştea internă, saii sufletească. (ad. cu mustrarea 
de cuget). .. 

L. am. Cavântul: Consciinţă (de la cuv. lat. consei6ntia) în în- 
semnează literalminte luat: cu-sciință în |. rom. și Mit- Wissens- 
chafi în cea germ. âltmint-r-elea cuget în |. rom. Bewusstsein şi 
Gewissen în cea germ. — Consciinţa trebuie considerată înainte de 
toate ca un soare al spiritului omenesc; căci, în ce chip în sfera 

Universului nu putem să disțingem cu mintea diferitele mişcări, 

precum şi diferitele coloruri, forme şi caractere generice ale tru- 
purilor naturale foră lumina soarelui; în acel chip nici în sfera 
spiritului omenesc încă privit și ca spirit și ca suflet, nu putem 
distinge ' cu mintea diferitele calități ce le au făcultaţile, operăţiu- 
i producţiunile și legile lui 'cele spirituale foră Inmina consciin- * 

1 

1. Înseşi operaţiunile psichiee ale fantasici precum şi.toate sim- -.'- 
i poftele şi dorinţele sufletului omenesc, în scurt. toate lu- 

crările interne şi externe, intelectuale şi morale, legale și estetice 
ale omului, numai prin conseiință (Bewusstsein) pot să între în sfera 

lui cea spirituala, adecă în sfera ideilor, a eunoscințelor şi a sciin- 

telor spiritului omenesc; căci foră consciință nu este cunoscinţă, 
Şi cu atât maitpuin sciință ; precum și earâși foră consciință (eu- 

get, Gewissen): nu este voință morală şi cu atât mat pugin faptă 

morala: consciința deci se poate consideră ca un focariu al spiritu- 

lu omenese, căci. într'însa ca într'un foearia spiritual: se concen- 
trează toate simţirile, poftele, dorinţele, ideile, cugetările şi voinţele 

lul considerat şi ca sufiet şi ca spirit omenesc. — Consciinţa luată 

întrun mod' scienţifie este parte teoretică, parte, practică: teoretică 

"este conseiința (Bewusstsein), când ea privesce. asupra. ideilor, a cu- 

getârilor, a cunoscinţelor și a sciințelor omului; 'ca teoretică 'luată 

5
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deci ea este şi legislativă ; practica este consciința (cuget, Gewissen) 
„când ea privesee asupra plecărilor, poftelor, voinţelor şi faptelor, o- 

mulul; ca practică. deci luata ea este executivă adecă remunerativă 

și punitivă, (în sensul moral). 

b.  Afintea, din indolea, sa, este uă facultate spirituală, 

Saii cu carea spiritul omenesc poate să-şi formeze ider :0- 
„bieective, să înţeleagă, si cugete saii să judece, să cunoască 

“şi să voiască liber, insă pururea numai, la lumina Şi cu 

consensul conseiinţei sale „Cel clare şi curate, „precum și 

conform earăşi numai cu legile sale cele raționale, atât 

intelectuale cât şi morale, cel pugin demnitatea, lui, legile 

Jul şi destinaţia lui cea originală şi divină, toate acestea, 

die, cer imperios ca el -aşia să opereze: pururea, cu mintea să. 

e. Raţiunea, din indolea sa, este Gea mai înaltă facul- 

| tate “spirituală, sai cu carea spiritul omenesc poate (la lu- 

mina consciinţei şi cu ajutorul min HD) să- -Și formeze, nu 

numaă idei generale, legi şi principii universale atât teore- 

tice cât şi practice ;, ci tot-uă-dată pe basa acelora şi dife- 

rite 'sistere de sciințe teoretice şi practice; în cât. putem 

diee- eu tomeiii,: că toate cunoscinţele şi sciinţele' omenesei, 

spre a pută fi ele” adevărate, solide sâii temeinice. şi' folo- 

sitoare, trebuie să, fie basate pe idey, legi şi principii Ta 

ţionale, ApOL tot numai cu ajutoriul cuposeințelor ce sunt | 

basate. pe asemenea idei, legi, şi. principii .ne putem formă 

idei adevărate şi despre natura, legile, demnitatea, şi des- 

“tinaţia originală a. omului, ca a unui „Microcosm,- nu: mal 

puţin și despre natura, legile şi destinaţia originală a 'Uni- 

„versului, ca a, unui Macrocosm : ha âncă cu ajutoriul GU- - 

- noscinţelor şi al sciinţelor, ce sunt basate; atăt pe. idei, legi, 

principi, și sistome, de seiințe raționale,, teoretice şi. prag-
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tice, cât şi pe principiul causalităţii ne putem formă în 
fine idee adevărată” cu mintea reflexivă . şi despre. însuşi 

Creatorul Universului, sait şi despre Dumnedeii însuși, ca 

despre uă ființă supranatural-spirituală, supremă, divină, 

eternă şi infinită adecă nemărginită în sciință, înţelepciunea, 

„ bunătatea şi voința sati atotputernicia, sa. (v. mal gios II. 

la 3)... .. 

d. Voința, din indolea sa, este facultatea aceea a spi- 
ritului omenesc, cu: carea 6l—saii omul printr'insul—ba- 
sat pe consciința sa teoretică și praetică,: precum şi pe 

legile sale raţionale atât intelectuale cât şi morale, poate 

“să voiască pururea liber in sfera omenirii, adecă să vo- 

iască a cugeta, a vorbi şi a lucrâ liber într'însa, 

0. Libertatea, din indolea sa, este facultatea aceea a 
spiritului omenesc, cu carea el poate nu numai să cugete 

şi să voiască pururea liber cu mintea sa,. ci, tot-uă-dată, şi 

S%și manifesteze pururea liber în sfera omenirii atât sim- 
țirile, poftele și dorințele sale ca.suflet, cât şi ideile, cu- 
getările şi voințele sale ca spirit si prin: limba omenească 

ca prin un organ natural, : genuin şi propriii al sei, şi 

prin lucrările externe ale omului. Pentru ca însă spiritul 

omenesc să poată fi şi să se poată numi liber în toate pri- 

vinţele acestea, s sai pentru ca el să se poată folosi de li- 

bertatea sa intelectuală și morală, ca de uă facultate di- 
vină, ce — pe lingă consciință, minte, rațiune şi voință — 
îi este dată, cu deosebire de Auctorul Naturei, prin crea- 
țiune, el însuşi trebuie să. fie mal ântăii liber şi ca suflet 

Si ca spirit,. de toţ ce "poate A contrarii sai "contraică- 

torii atât conseiinţer teoretice şi practice, cât şi legilor 

sale celor. raționale, intelectuale şi morale: prin urmare 

și demnității sale : cei originale . şi divine. - Acestea, die, 

za
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'se cer ca conditio sine qua non, la aplicarea libertăţii în 

cugetare, voinţă şi lucrare; pentru că în condiția a- 

-ceasta se cuprind limitele raționale, între carile libertatea. 

noastră spirituală poate fi admisă în . sfera omenirii, în 

cât nu .pregetăm a dice, că libertatea, ce se aplică  în- 

tr'insa, afară din limitele aceste raţionale, nu este şi nu . 

se poate numi libertate rațională, sai libertate adevărat- 

- omenească ci numai — şi mai ales—abus de libertate, li- 

cenție oarbă şi rătăcită, neconsciinţiositate, nemoralitate, 

degradaţie de demnitatea omenească, în scurt, monstru- 

ositate spirituală. - 

Lu am. "Poate puterile naturale neorganice şi organice, orga- 

nice vegetale şi animale, animale neraţionale şi raţionale, în intima 

lor uniune cu materia, îşi a în sinul Naturei nu numa! genurile 

lor proprie (die eigenen Geschlechter, die eigenen Gattungen) ci tot- 

uădată şi facultăţile lor proprie (das eigene Vermăgen), indolea lor 

proprie (die eigene Anlage, die eigene Beschaffenheit),- instinetele 

"lor proprie. (die :eigenen Naturtriebe). şi legile lor proprie (die. ei- 

genen Gesetze), fiind toate determinate. de Autorul Naturei, prin 

planul creațiunii, şi realizate prin creaţiune, Fie-care putere naturală 

deci, foră excepţie, pentru că lucrarea el să poată respunde desti- 

"naţiei, pentru. carea aa este creată trehuie să opereze. cu facultățile 

- sale conform pururea cu indolea, instinctul şi legile genului. seu 

propria, căci: operând ea almint-r-elea, adecă în contra legilor sale. 

proprie, productul operațiunei ei nici-uă-dată nu va put6 ave carac- 

_terul genului, de carele ea se ţine. în sânul. Naturei, ci lipsit de a- 

cela va fi şi se va numi monstru natural. . Apol basaţi pe. legea a- 

ceastă generală a Naturei putem dice cu temei, că şi înseşi ope- 

Taţiunile superioare : ale minţii spiritului omenesc, adecă libera” cu- 

gătare și libera voință, întru'cât'ele parte orbite şi întunecate - de 

-prejudere, parte amăgite și seduse 'de patimile omenesci, sunt con- 

trăre şi contrădicâtoare atât consciinței teoretice şi practice, şi atâţ
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legilor rațional-intelectuale şi. rațional-morale, cât şi libertaţii Ta-, 

țional-intelectuale și rațional-morale, nu se pot considera, de ase-. 

menea, altmint-r-elea, de cât numai ca nişte monstruositaţi spiri- 

tuale. — V. mai sus la lit. e, libertatea din indolea sa. ş. a. 

3.  Consciința, mintea, raţiunea, voinţa şi libertatea 

spiritului omenesc sunt proprietăţile şi facultăţile lui cele. 

esenţiale; pentru că numai dintr'insele şi printr'insele pu- 

tem cunoașce mai bine, fiinţa, legile, demnitatea şi desti-: 

nația originală sati cea adevărată a omului. (Ce fel de.: 

element, sau parte constitutivă a, naturei omenesci. este. 

Spiritul, privit intrînsa şi ca spirit şi ca, suflet omenesc, 

se va ved6 mai giosla n. 4) :- 

4, Natura omului (ca. a unui Mierocosm) este com-. 

pusă, prin creațiune, întocmai. ca natura Universului (ea. 

a unul Macrocosm), numai din două genuri de elemente” 
originile şi constitutive, adecă: din unul ce e material-. 

real, şi din altul ce e ideal-real (sati spiritual). In am-: 
bele naturi, elementul de. genul material-real este materia 
cosmică, eară cel de genul ideal-real sunt puterile cos-. 

mice ; pentru că natura, in genere luată, nu insemnează; | 

decăt întăizi : vă intimă uniune, făcută prin creaţiune, in- 

„tre materia cosmică și puterile cosmice (puteri ce sunt de. 

diferite şi nenumerate genuri), sai că atunci aă. inceput: 

a se nasce şi a se formu succesiv (conform cu. planul crea- 

țiunii) -toate trupurile: naturale ce sunt de asemenea de. 

diferite şi- nenumerate genuri, cănd : adecă;: elementele a-. 

ceste originale. şi constisutive a le'Naturei.s'aii unit intim: » 

între dinsele prin creațiune; a! doilea, natura, în genere. -. 

luată, însemnează și. uă necontenită .nascere, saii produ-. 

cere, saă formare; între puterile naturel: omului însă este:
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- suma, mal 'miare numită: organică: animal-rațională, ea este 

însuşi sufletul sai spiritul om6nesc ; ca suflet ca se maâ- 

nifestează prin simţire şi poftire, eară ca spirit, prin li- 

bera cugetare şi libera voire sai voință, însă pururea la 

lumina consciinței: sufietul şi spiritul omenese_deci nu 

„sunt două ființe : saii două puteri. deosebite, ci numai uă Ă 

„singură ființă spirituală, sai “numar uă singură putere . 

spirituală, animal-ratională, carea, în intima sa uniune cu 

materia, este dotată de Autorul Naturei,. prin creaţiune, 

atât cu facultăţile. de a simţi şi pofti, căt şi cu facultăţile 

de a cugetă liber, şi de a voi liber la lumina consciințel. 

„In ce chip însă puterea aceasta organică animal raţio- 

nală, spre a put6 simţi și pofti ca suflet. omenesc, are - 

trebuinţă neapărată de obiectele, .pe carile ea să-le poată 

simți și pofti; în acel chip ea, spre a put cugetă şi voi 
ca spirit omenesc, are de asemenea trebuință neapărată: 

“de obiectele despre carile ea să. poată cugetă liber, şi pe 

carile .ea să le poată voi liber la lumina consciinței; pen- 

tru ca însă spiritul omenesc să poată cugetă despre niște 

obiecte, el trebue să lo fie cunoscut mar:ântâiii pe acelea 

Şi Să-şi fie format, tot-uă-dată, şi idei obiective despre: din. . 

-sele, cară din idei cuvinte, căci 'el fără covinte, adecă fără 
ideile - ce se află latente întrinsele, uu poate cugetă cu, 

mintea sa, (v. la întroducere 2. L. am.).. 

După toate acestea urmează. acum, ca de la sine, in-. 

trebarea : Despre câte -feluri de obiecte, şi în. ce mod ă 

"putut să'şi formeze spiritul omenesc, succesiv, idei cu min=: . 

tea sa, la inceput, precum .tot-uă-dată şi cuvinte, (limbă). 

din ideile acelea? Sai cu alte cuvinte : Cum a format spi- 

ritul omenesc, la început, elementele originale şi constitu-: 

„tive ale limbei omenesci, şi cum şi pe ea însăşi dintr'în-. 

N
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-sele? și se respunde: * Ohicetele despre carile spiritul o=! 

menesc a putut să-și formeze succesiv ide! obiective cu 

mintea sa, la început, precum, tot-uă-dată, și cuvinte din. 

ideile acelea, prin sensibilizarea lor, se pot reduce la trei: 

clase generale, din carile ântâia se numesce: natural-reală, 

adoua naturală-ideal-reală (sau natural-spirituală) ear'a treia, 

supra-naturală-ideal-reală - (sai - supra-nutural-spirituală). 

Fiind însă că despre obieotele claselor acestora se trătează 

mai gios la .1..2. 3. dela III, de aceea aci se va atinge 

pe scurt numai despre modul, cu carele spiritul omenesc 

a. putut să-și formeze, la început, (adecă la oamenii primi- 

tivl) idey obiective cu mintea sa despre obiectele natural-: 
reale, sait. despre trupurile şi fiinţele: Naturei, ce sunt de 

„diferite şi nenumerate genuri, întocmai ca şi puterile din. 

a: cărora intimă uniune cu materia, ele s'aii născut prin 

-oreațiune. (V.- despre genurile puterilor naturale mai sus 

la |. N. 1: 1D. am).—Spre a put cunoasce însă modul 

acela, este necesar a sei maj întâi, cum pot veni obiec- 

tele natural-reale. în contact cu spiritul omenesc ; qicem, 

dreptaceeca, că obiectele natural-reale numai prin organis- 

mui omenesc aii putut şi pot veni în contact cu spiritul 

omenese; căci el este singurul organ: general, prin ca-. 

rele acelea pot să vină in contact .cu dinsul, privit şi ca 

suflet şi 'ea spirit omenesc;: Ear' apoi organismul omenesc, 

pentru ca el să poață :servi spiritului ea atare organ (pe 

lingă nervii sensorici :destinați de la natură. de a primi 

inirinsul de din afară, electricitatea sai căldura), este pro- 

vădut şi cu cinci diferite oxgane sensitive, adică cu al.au- 

„Qului, al. vădului, al gustului, al mirosului-şi al tactuluy 

(sai :al pipăitului), aflânduse în 'fie-carele dintr'însele câte 

un nerv sensitiv. cențripetal, nerv adecă, carele -in forma, 

>



unul; îr sau. tel electrie (cum d. e. sunt cele de la tele- 
graf) este întins: între organul: sei sensitiv, periferie,. şi 

între organul :sensitiv-central sati comun, numit şi psichic; 

ear" apoi nervii sensitivi-centripetali -pentru accea sunt 

întinşi între organele sensitive periferice, și între cel cen- 

tral, pentru ca ei să poată comunică acastuia, imediat, 

toate impresiunile, ce e) le-ar primi prin organele lor sen- 

sitive periferice. de la obiectele respective natural-reale, 

saii-cu ajutoriul vibratiilor eterice ale luminel, sau cu a- 

jutoriul ostilaţiilor aerului, saii şi prin alte moduri, (des- 

pre cari toate se trătează în Psihologia empirică). Căci şi 

organul central încă, cum primesce -asemenea impresiuni, : 

îndată le comunică consciinței Spiritului ca po niște sen- 

sațiuni; modul însă cu carele spiritul omense îşi formează. 

în acelaşi timp idei.cu mintea sa "din asemenea sensaţi= 

uni, precum și. cuvinte din idei, este următoriul,. adică: 

a) din fie-care sensaţiune comunicată consciinţel, spiritul 

formează, în fantasia, sa, căte uă intuiţiune (vedere spiri- 

tuală); b, din fie-care intuitiune el formează, cu mintea 

sa, câte uă idee obiectivă, primind şi aceea âncă îndată. 

căte o semnificaţie saii însemnare determinată în consci- 
inţa lui, în fine, c) din fie care idee el formează, cu min-. 

tea sa,'earăşi îndată, şi într'un mod instinctiv, câte un 

cuvânt şi pe acela prin imediata sensibilizare. a idei, saii 

prin imediata ei întrupare - “câte “cu. unul :două saii roză 

multe sonuri articulate ale gurii omenesci. 

„. Bată modul. cu carele spiritul omenese a putut să for- 

meze, la inceput, atât - elementele. originale şi constitutive 

ale: limbel omenesci, căt și pe ea însăşi dintr'insele. (Cum. 

se; formează: după legile: intelectuale” cugetări, diii cuvinte 

„ adecă din ideile latente -într'insele, precum şi vorba din 

7 v
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cugetări, adică din manifestarea lor prin g graiii saii în seris, 
s6: “arată la Cap. II, al gram. speciale şi anume la I. Sin- 

tetica; generală, precum și la Cap. Ia Gram. gener. 

dela N. 2—8 inclusiv). 

1 L. m. Fie-care cuvânt (nume) prin idea ce se întrupează 

într'insul, cu sonurile articulate, capătă la formmea sa câte o sem- 

nificaţie sai însemnare determinată în consciința spiritului ; fie-care 

cuvânt adecă însemnează, într'un mod determinat, sau un gen de 

obiecte, sau uă calitate, sâu uă stare, sah us luerare, saii”uă rela- 

ție de ale obiectelor, în cât cuvintele, în modul acesta, se pot con- 

“sideri, ca niște “factori spirituali representativi ; căci ele şi în sfera 

spiritului şi în a limbei omenesci (adecă și în cugetare și vorbire) 
represântă—cum zisel şi mai sus—saă câte un gen de obiecte, sau 

câte ua calitate, san câte nă stare, lucrare, relaţie, ş. a. de a le 

obiectelor. ' 

2, L.am. Limba omenească, privită după modul nascerii 

sani a formării sale - primitive, este un product, precum "totuădată 

şi un organ natural, genuin şi: propriu al spiritului omenese, ear' 
apoi că ca. este'atare organ.al lu: se -poato cunoasce lamurit de 

“_ucolo, că spiritul .omenese foră dinsa nu poate nici să opereze eu 

facultațile sale cele intelectuale, nici să se manitesteze pe sine in. 

sfera „omenirii, | sai, „cu alte cuvinte, e: foră dinsa nu poate nici, 
„să cugete cu mintea sa, nici să vorbească sai să-şi menifesteze cu- 
getările ' sale prin graiii saa in scris, în. cât basați pe adeverul a 
cesta, putem zice: că limba,! cugetare şi vorbirea, Împreună luate, 
formează uă itrinitate spirituală, basată şi ea âncă pe altă trinitate' 
spirituală mai înaltă sau ; care e compusă din consciinţă, “ minte, 
Şi rațiune, fiind apoi ambele aceste trinităţi intim unite. într' uă 
singură . unitate organică spirituală prin libertatea consciinței, a 

cugetarii. şi a voinței spiritului. omenese. În ce chip adeca Spiri-. 
tul omenese nu-și poate formă idei cu Inintea sa, fara obiecte (reale 

late, în acel chip'el nu poate cuget foră cuvinte, consciinţă, minte, 
rațiune și liberă. voință, nici earâși.a vorbi: for concursul rațional
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al tuturor facultăţilor acestor spirituale. — Din, toate acestea putem: 
cunoasce acum lămurit, ce :fel de facultăți divine a dat Auctorul 

Naturei spiritului omenesc, când el prin ereațiune l-a dotat (în 

“ potenția) a) cu: consciință, minte, rațiune şi» „voinţă liberă (sau cu 

libertate intelectuală şi morală). b, Cu facultatea de aşi pute for- 

mă însuși un organ spiritual proprii al sei, prin carele el să poa- 

tă nu numal a cugetă: și a vorbi pururea liber in sfera omenirii, 

ci, totuadată, și a se desvoltă conform cu: legile sale rațlonale pu 

rurea liber, precum, - în fine, prin asemenca: desvoltare a se şi ră-: 

_dică la cel mai înalt grad de cultură, sa de perfeeţiane intelee- 

tuală, morală şi estetică. 
.; 

- IX. Clasele generale în cari se impart limbile vechi 

și nou după modul, cu carele: intr'insele se exprimă, 

prin cuvinte, relaţiile ce ideile minţii le ati, unele cu 

| aitele, în cugetare şi vorbire. | 

Spre a pute clasifică limbile vechi Şi “nouc, este întru 

tot necesar de'a stabili maj Antăiw un criterii, prin. carele, 

să se poată. constată identitatea modului cu. carelo.se. expri-. 

mă într'însele relaţiile, ce ideile minţii: Je” ati unele cu al- 

tele, atât în cugetare cât şi în vorbire; pentru: că în ce 

„chip mintea omenească nu poate cugetă fără idei 'şi rela- 

țiile lor reciproce, în acel chip ea nu-şi poată manifesta, 

ideile sale în vorbire, fără ale exprimă, prin, cuvinte, îm-, - 

preună cu. relaţiile: lor. reciproce : toate limbele veehi- şi. 

noue decă în carile relaţiile: ce le aii ideile minţii,. unele cu 

altele, în cugetare 'şi vorbire, tot: într'un- mod se exprimă 

prin cuvinte, se' ţin ' de una şi aceeași clasă generală. 

Pusă, uă dată, basa aceasta „dicem.:, “că toate limbile nâ- 

ționale, vechi” şi nouă, nuinaă în. trei olase generale se în- 

part, anume : | 

E RI Clasa ântâia generală cuprinde în sine imabile « unisi= 

labice ce sunt inflezibile sai învariabile. Spre a se pută



  

exprimă deci prin cuvinte, în limbile acestea, - relațiilo ce. 

lo. ai ideile minții, unele cu altele, in cugetare, s6 faca 

uă- înșirare combinată de cuvinte atăt în vorbirea din 

graiii, cât şi în acea din scris, precum. şi earăși.uă ac- 

centuare combinată a aceloraşi atât în vorbire, cât şi .ce- 

- tire, făcânduse, firesce, ambele operaţiuni conform cu -in- 

tențiunea şi Simţirea—inimei— ce are persoana ce vor- 

besce ; ear'apoi limbile naţionale ce au afinitatea aceasta 

între dînsele, sunt: cliineza, siamitica, burmanica. - 

+ b, Clasa a doua ginerală cuprinde în sine nişte. limbi 

mixte, sati a cărora cuvinte sunt: parte unisilabice, parte 

multisilabice; însă carăşi -înjlezibile sai invariabile. Spre a 

se put vorbi și serie şi în limbile acestea, saii spre a 

se put exprimă întrinsele prin cuvinte, relaţiile ce ideile 

minţii le aii, unele cu altele, în cugetare, cuvintele! de 

vădăcină capătă afixe şi sufixe, ba unele încă şi infixe ; ele. 

adecă capătă câte uă silabă acum înainte, acum în urmă, 

acum în mijlocul lor, înţelegânduse de la sine, că cuvân- 

tul de rădăcină, cu fie-care adaus, ce-i se face, sai i se: 

aglutinează în modul acesta, se află in altă relaţie de idey; 

eară limbele ce aii afinitatea aceasta între dinsele, sati în. 

carile .relaţiile, ce le ai ideile minții unele cu altele în: 

cugetare, numai în modul acesta se exprimă în vorbire . 

prin 'cuvinte,.se numesc aglutinante şi sunt următoarele: 

1. limbele numite polinezice, 2. limbile altaice, la carile 

în Europa se numeră : a) limba finică, b) cea maghiară, 

c) cea turcească şi d) cea baschică de la nordul Spaniei, 

3. uâ parle mare din: limbile africane, 4, Limbile indiane 

din America. 

e, Clasa a treia generală cuprinde în sine de asemenea 

limbi mizte sai ale cărora cuvinte (ca ale celor de clasa a . 

.
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doua; generală) sunt parte 'unisilabice, “parte multisilabice, 
însă flezidile saii: variabile :adecă declinabile,: Spre a se pută. 
deci vorbi și serie în limbile ce se ţin de clasa aceasta, 
Sail spre a se put exprima. într'însele relațiile ce le ai: 
ideile minţii,. unele cu altele, în cugetare, cuvintele ce ex-: 
primă - relațiile acelea în vorbire, se declină . după nişte 
forme determinate, avându-și fie-care - limbă pe ale sale.: 
proprie ; tot astfel limbile ce :se ţin. de clasa aceasta îşi 

“ai formele-lor proprie şi pentru conjugarea verbelor încă. - 
„Dă clasa aceasta se numeră limbile tuturor popoarelor, 
„ce, după Etnologi, se ţin de rasa caucasică, însă și ele 

âncă se subîmpart, earăşi în doue clase: în una numită 
semitică, şi în alta numită arică, (Sai indo-europeană, în- - 
do-germană). La clasa semitică se numeră numai doue 

limbi: ebraica şi arabica, cară la cea arică următoarele :. 

1. limba vechiă indiană numită. sanscrită, 2, limba vechiă 

iranică numită bactrică, 3. limba vechiă grecească numită 

elină sasi elenică, 4. limba vechia italică de. carea se țin : 

latina, oscica,: umbrica; 5. limba vechia celtică sai cea 

„vechiă irică, 6. limba vechiă slavică sait cea .vechiă bul- 

„garică, 8. limba vechiă germână saii cea gotică.— Tot de. 

clasa aceasta generală “se ţin şi limbile naţionale de astăqi 

ce-şi pot deduce originea lor din una din aceste opt; clase 

speciale de' limbi naţionale vechi; se înțelege insă, de la 

sine, că. nică una din limbile „vechi şi nouă nu se poate 

laudă că e pură sai neamestecată cu elemente eterogene, 
căci. fie-care dintr'însele are, precum e sciut,, mal multe, 

sai_mai puține cuvinte din alte limbi. străine.



  

— 39 — 

"XXL. Clasele generate ule obiectelor, despre cunrile - 

spiritul omenesc îşi poate formă idei obicctire cu min» 

tea sa, precum şi cuvinte (nume) prin sensibilizarea 
acelora, sut prin întruparea fiecărei cu unul, două treă 

SAL şi mai multe sonuri articulate. (soni articulati).. 

Toate 'obiectele, despre carile spiritul omenese își poate 

formă idei obiective cu mintea sa, precum, tot-uă-dată, şi 

cuvinte (nume) prin sensibilizarea acelora, se împart în trel 

clase generale, din carile antâia se numesce: patural-reală, 

a (doua natural-ideal-reale, sait natural-spirituală, ear'a, treiă 

supranatural-ideal-reală, saă supranatural-spirituală ; deci : 

1. De clasa natural-rea/ă se ţin toate obiectele .natu= 
rale, saii toate câte sunt născute din materia cosmică, şi 

din puterile cosmice, (de diferite şi nenumerate genuri) 
prin intima lor unire făcută, prin creaţiune, toate, die, câte 

sunt născute din aceste două genuri de elemente originale 

şi constitutive ale Naturei universale. Prin obiectele acestea 

deci înţelegem toate trupurile 'Naturel, atât cele planetară 

înpreună cu sistemele şi legile lor generale 'saii universale, 

„cât şi pe cele subplanetare înpreună cu genurile şi legile 

lor speciale și anume: a) pe :celo neorganice, ce 'stint 'so- 
lide, fluide şi eterice sai acriforme; b) pe cele organice, 

ce sunt vegetale şi animale, . animale neraționale numite 

dobitoace sai vite, şi animale raționale numite oameni. 

(9. mai sus I clasă gen. lan. 1. ântăia şi a doua luare- 

azninte). o ar DR a a 
i 

4 

„Lam. Modul e cu carele. spiritul omenesc. “poate să- și formeze 

ide obiective cu mintea sa despre , obiectele ; ;naturale, sau natural 

reale, precum și cuvinte (nume) prin sensibilizarea acelora, s u ar | 
tat mai sus la Il. elas. gen. n. 4. unde s'a atins, pe scurt, despre 

nascerea 'saa formarea elementelor originale și constitutive „ale lia 

bil omenesci, precum și'a ei” înseși 'dintr'insele;:- i te ii:
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2. De clasa generală natural-ideal-reală' sati natural- 

spirituală se ţin toate puterile cosmice sai toate puterile 

Naturei universale, fără distineţiune, adecă atât .cele -ne- 

organice, cât şi organice, şi earăși atât cele organice ve- , 

getale cât şi animale, şi. în fine atât cele animale nera- 

ționale, cât! şi raționale. Se întreabă însă acum: Cum 

poate să; cunoases spiritul omenesc puterile Naturei (vires 

Naturac) şi să-şi formeze, 'tot-uă-dată, cu mintea. sa atât 

idel obiective despre dinsele, cât și cuvinte (nume) din i- 

deile acelea, şi se respunde: Că spiritul omenesc basat pe 

- principiul causalităţii poate să cunoască cu mintea sa, re- 

flexivă puterile .acelea din înseşi manifestările lor, mani= 

festări, die, pe cari ele, în intima lor uniune cu materia, -. 

le. fac pururea în timp şi în spaţii prin operațiunile lor,. - 

ce sunt .pururea conforme cu legile lor; căci aflânduse în 

sinul Naturei. Universului - trupuri şi fiinţe. de diferite , şi 

nenumerate' genuri, (precum „se vădu în n. preced.) se în- 

treabă. earăși : Căruia din cele două elemente originale. şi 

constitutive ale -Naturei, adecă Materiey,: sati Puterilor se 

pot atribui „operațiunile prin carile s'a format, la început, 

şi. prin carile şi dela creatiune în coace âncă se formează 

necontenit atât q. e. trupuri organice vegetale, cât şi a- 

pimale, şi conform. pururea cu. legile genurilor, de:carile 

ele se ţin. în sinul: Nature ?——Căruia din elementele, acelea, 

adecă materiei sati puterilor se poate atribui lucrarea, prin 

„carea s'a stampat, la început, şi prin carea, şi .de la crea- 

țiune încoace, ' se stămpează pururea câte uă formă ge= 

nerică, câte! Mă “calitate generică, în scurt, câte un carac- 

ter generie şi neschimbat. în. fio- -care trup: “natural, și în 

- fie-care ființă, naturală, foră deosebire? — Caruia, în ne, -- 

din elementele - acelea două ale Naturei, adecă Materiei sai
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Puterilor se pot atribui toate lucrările” și mișcările trupur- 

rilor şi: ale ființelor naturale, lucrări şi mișcări, die, ce 

sunt conforme pururea cu legile genurilor de carile .se ţin | 

trupurile şi ființele 'acelea în sinul Naturei Universului2— 

Și la toate întrebările acestea se respunde, în scurt, și 

întrun: mod raţional şi categoric, adecă: că toate formele, 

calităţile. şi ; caracterele generice ale trupurilor şi ale fiin- 

țelor naturale, precum şi toate operaţiunile saii lucrările 

şi mişcările lor, numai puterilor ce se află într'însele, in- 

tim unite, cu materia, se pot atribui; căci numai puterile, 

din indolea lor, sunt active, numai ele pot să opereze sai 

să lucreze,:să formeze şi să misce ceva şi pururea con- 

form cu legile genului de carele ele se ţin în sinul Na- 

turei.: - Pe când. Materia, ca una ce, din indolea sa, este 
inertă saii absolut inactivă, lipsită prin urmare cu dese- 

virşire de facultatea, de a pute operă ceva, nemie nu poate 

să lucreze, să “formeze şi. se mișca : ceva, ci maj 'ales ea 

însaşi ca un olement absolut pasiv al. Naturei,. trebuie să 

fie singură formată, organizată şi parte şi însufleţită de 

cela-l-alt element, ce din 'indolea: sa este activ, adecă de 

| puteri, ti 3 Le a A 

“La clasa aceasta: generală, după însaşi definiţia el, se 

numeră atât puterile - naturei: omenesci în genere, cât și 

sufletul 'saă spiritul omenesc ca .uă putere natural-spirituală 
Şi animal-rațională în specie; cu toate acestea. între -su- 

fetul..omenesc, ca'uă putere: natural spirituală, ce e dotată 
de autorul: Nature, prin: ereaţiune,!(in potentia) cu con- 
sciință; minte,. rațiune şi liberă: voinţăiși libertate intelee- 
tuală şi morală, şi: între: toate ':cele-l-alte “puteri atât “ale 
«naturei -omenesel: eât: işi'ale naturei universale, este uă 

-deosebire -: foarte : mars, :nespus.:d6 mare; : căci: de “şi ele,
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toate, în intima lor uniune:cu materia, operează pururea 
conform cu: legile. şi destinațiile lor; totuşi, neavând con- 
sciință din însaşi indolea lor, elo -nu sciii: ce, unde, când, 
cum. Cu, ce, pentru ce,. sati în ce scop şi după ce' fel de legi 
operează, ci ele tot ce fac, fac (de şi pururea conform cu 
legile lor) conduse numai de instinctele lor, de:aceea, ele 
nici nu sunt supuse de auctorul -Naturei vre-unci respun- 

„deră pentru abaterile de lu legile lor, sau pentru: operă- 
țiunile, ce, din întîmplare, n'ar fi. conforme cu legile şi 
destinațiile lor cele originale. Sufletul omenesc însă ca 'uă 
putere spirituală sau ca un spirit ce este dotat de ancto= 
rul Naturei prin creaţiune cu consciință, minte, rațiune 
şi liberă voință, scie pururea, cu consciință, “Și âncă cu 

„ consciință clară: ce,. unde, când,. “Cum, cu ce, pentru ce, 
saii în ce scop, înce relații, în ce împregiurără şi. după ce 
fel de legă operează, saii ar trebui să opereze; şi fiind că 
legile lui cele. naturale. sunt numai cele raționale, adecă 
numal cele, rațional-intelectuale, rațional-morale. şi rațio- 
nal-legale; de aceea el și scie pururea în consciinţa să, 
când operaţiunile sale sunt conforme şi când ele nu sunt 
conforme cu legile acelea, sa, cu alte cuvinte, el scie pu- 

“rurea în consciința sa când plecările,. poftele, cugetările, 

„vorbele şi: faptele omului sunt conforme. cu legile rațional- 

intelectuale, raţional-morale şi rațional-legale, şi -când ea- 

răşi ele“sunt contrare. acelora... Apoi eată tocmai din causa 
aceasta omul este şi respundătorii pentru. toate-:abaterile 
sale de la legile acelea, şi: ariume :pentru. abaterile .sale 
de. la dinsele. făcute la lumina eonseiinței. numal. 'cuge- 

- tând;. el este -respundătoriă înaintea, Forului. (sai a Tribu- 

nalului sei celui intern,: adecă înaintea Forului -consciinței 
sale cei practice) saii înaintea lui Dumnedei,: (căci: Dum-
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nedeii numai prin Forul acesta judecă și pedepsesce pe 

om în lumea aceasta; pentru abaterile lui de la. legT), eâră 

pentru abaterile sale de la dinsele, făcute la lumina con- 

sciinței (cu liberă voință) şi eu fapta şi cu cuvântul, el 

este respundătoriă nu numai înaintea Forului intern, ci. 

şi acelui extern încă, adecă şi înaintea „umanității sait a 

societăţii umane, ea înaintea unui "tribunal raţional-legal 

al omenirii. După toate şi din toate acestei deci se poate 

cunoasce acum, fără dificultate, deosebirea cea enormă, 

ce se află de la natură între sufletul. omenesc, ca. uă pu- 

tere natural- spirituală, animal-raţională şi liberă, şi între 

toate cele-l-alte puteri atât ale: naturei. omenesci, cât şi: 

„ale naturei universale, prin urmare şi între om şi “toate 

cele-l-alte fiinţe şi făpturi sai trupuri naturale, 

Bată modul natural-rațional cu carele spiritul ome- 

nese poate să cunoască: 1%, puterile Naturei (ca pe nişte 
obiecte natural-ideal-reale) prin manifestările lor proprie; 

20. să 'se cunoască şi pe sine însuși cu pe un spirit dotat 

de auctorul Naturei, prin creațiune, (in potenţia) cu con- 

sciinţă,. minte, rațiune şi liberă voință. . 

3. Not aci în clasa generală supranatural-ideal-reală, 

saii supranatural-spirituală, privim -numay la uă singură, 
ființă supranatural-spirituală ce c supremă, divină, eternă 

şi infinită saii nemărginită, atât cu proprietăţile cât şi cu 

lucrările sale cele divine, fiinţă, dicem; pe carea noi o 
numim Dumneqeii. Se întreabă însă acum, cum poate 

sufletul Omenese ca un spirit natural şi mărginit cu pro- 

- prietâţile şi în lucrările sale, să cunoască pe Dumnedeii 

ca pe un spirit supranatural şi nemărgiuit cu proprie- 

tăţile şi în luerările sale cele divine, şi să-și formeze, tot- 

uă- dată, cu mintea sa și idee adeverată „despre dinsul, și 
„6 

*
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se respunde: că sufletul omenesc (de şi el ca spirit na- 

tural este mărginit), basat cu mintea sa .reflexivă atât pe 

sistemele şi legile universale ale Naturei, şi atăt pe uni- 

tatea sait totalitatea ei organico-cosmică, adecă pe idea 

organismului. ei celuy universal, cât şi pe principiul cau- 

salităţii, poate “să cunoască pe Dumneqeii ea pe Auctorul 

şi Creatorul tuturor acestora, în scurt, că spiritul ome- . 

nese poate, să cunoască pe Dumnedeii întru cât el însuşi 

i se manifestează întrun mod oare carele ; sar'apoi Dum- 

nedeii s'a manifestat spiritului omenese, prin creaţiune, în 

„ modul-cel mai clar. şi, mai evident;. el adecă .printr însa 

i-a, manifestat înseşi proprietăţile. şi lucrările: sale cele 

divine: și nemărginite ; căci : 

a) După ce Dumnedeii a creat elementele originale Şi 

constitutive: ale Naturei, adeeă atât materia cosmică, cât 

şi puterile cosmice de diferite şi nenumerate genuri, pe 

Ambele elemente, dicem;: în intima lor uniune (Şi în a 

cărora intimă: uniune se află: atunci, la început,—in po- 

tentia -— Universul întreg), el în -perioadele de timp: ce erai 

determinate şi stabilite prin plânul creațiunei (veri cât de 

mari să fie fost perioadele acelea). a format, succesiv din 

elementele acelea cu sciința, înţelepciunea şi voința sa cea, 

nemărginită, sait întrun mod. virtual şi omnipotenţial: 

ântâii, trupurile. planetare înpreună cu sistemele şi legile 

lor generale, e cară + dup'aceca trupurile şi. fiinţele subpla- 

netare de -diferite şi nenumărate genuri, înpreună cu... le- 

gile or” speciale, unindule sati legândule pe toate,. atât 

prin nişte legI. cosmice-unicersale, cât şi prin nişte nexuri 

- cosmice-universale (unul dinamic și altul teleologic) într'uă 

„ unitate sali! totalitate cosmică, adecă într'uă. sistemă Cos- | 

mică, universală Sai întrun organism ..coșmic- -universal
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numit Univers (d. Universum lat) şi lume (d. lume-n lat).— 

v. mai sus la 1 el. gen. 4. L. am. dolan.l. 

b) Creând Dumnedeii Universul: sai lumea în -mo- 

dul. acesta, el s'a manifestat proprietăţile și lucrările 

sale cele divine și nemărginite foarte clar și foarte evi- 

dent spiritului. omenesc, dicem, spiritului “omenesc, căci 

“numa €l între toate puterilo şi spiritele naturale este do- 

tat, prin ereațiune, cu facultatea de a le put€ cunoasce, 

adecă cu consciință, minte și rațiune, numai spiritul o- 

menese decă saii omul printi'însul, poate, (numai de va 

vre) să cunoască proprietăţile şi lucrările cele divine. și 

nemărginite ale lui Dumnedgei, manifestate prin ercațiune, 

precum prin urmare şi pe el însuși printr'însele ; car'apol 

„proprietăţile acelea sunt: 19. Ideilo divine, eterne,şi infi- 

nite, adecă : atotseiința divină (=—Ideao divinae, aeter- 

nae et infinitae, d. e. omniscientia divina); 2%. Inţelepciu- 

„nea cea nemărginită a lu Dumnedeii (infinita sapientia, 

-Dei.); 3%. Voința cea prea înaltă şi nemărginită a lui Dum- 

nedeii saii a tot-puternicia dumnegeească (= Suprema et 

infinita voluntas -Dei, sive omnipotentia divina) ; căci min- 

tea omenească reflexivă, basată atât pe legile sale raţio- 

“ale. cât şi pe principiul Gausalitățiă, nu poate admite 

creațiunea' fără creator, nu o poate admite fbră a atribui 

aceluia idei” eterne şi infinite, adecă uă atotsciință; nu 

o poate admite fără a atribui. aceluia uă înţelepciune 

nemărginită, în fin6 nu o poate admite, fără a atribui a- 

 celuia uă. voinţă supremă şi nemărginită, adecă uă a tot- 

putergicie. | 

c) Creând Dumneqeii Universul în modul acest vir= 

tual. sai omnipotenţial, el tot în modul .acesta-l şi conser- 

vează, conservând întrînsul, pururea: 19, atât trupurile 
| |
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planetare înpreună cu: sistemele şi legile lor. cosmice-uni- 

versale, cât şi genurile! trupurilor şi ale ființelor sub-pla- 

netare, înpreună cu clasele şi legile lor speciale; 20. âm- 

bele nexuri cosmice atât între trupurile planetare cât şi 

între trupurile şi ființele subplanetare, parte - spre a-și 

put6 dâ ele ajutoriii reciproc, printrinsele în acțiunile lor, 

parte: Şi spre a se pul€ ţin6 printwînsele atât unitatea or- 

ganico- -cosmică, cât şi armonia organico- -cosmică În si- 

nul universului. 

4) Conservănd Dumnedei pururea "Universul în mo- 

"dul acesta, el pe lăngă proprietăţile sale cele divine şi ne- 

mărginite, arătate mal sus (sub lit. b), mai manifestează 

spiritului omenesc şi pe .ultele âncă, adecă: 1%, Bunăta-: 

„tea şi iubirea sa cea nemărginită, atât pentru toată erea- 

tura in genere, cât şi pentru genul uman în specie; = 

(ile manifestat infinitam suam bonilateni et amorem tam 

pro tota creatura in genere, quam pro genere” quoque 

humano în specie). 2%. Nemărginita, sa dumnedeească pur- 

tare de grije, atât pentru toată creatura în genere, cât şi 

pentru genul omenesc în specie; = (ille manifestat suam 

divinam cet înfinitam providentiam, tam pro tota creatura 

“în genere, quam pro genere quoque humano în specie). 

"Căci mintea, omenească reflexivă basată pe legile sale Ta 

ționale, -pe principiul causalităţii şi pe idea binelui su- 

prem, nu poate. pricepe conservarea. Universului, adecă 

atât: a creaturei în. genere, cât şi a genului . omenesc în 

” specie, fără a o atribui. pe aceea. atât bunătăţii şi “iubirii 

cel nemărginite a creatorului, cât şi duimnedeeseiă şi 'ne- 

măr ginitei lui purtări, de grije:. 

l: L am. Bată modul natural Şi raţional cu carele 

spiritul omenesc hasat cu mintea :sa reflexivă pe cuno- - 
i
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„scinţa sistemelor și a legilor. Naturei, pe principiul cau- 

salităţii şi pe idea Binclui suprem, poate să:cunoască atât 

“proprietățile şi lucrările divine şi nemărginite ale lui Dum- 

„nedqeii, manifestate prin crearea şi conservarea Universului, 

cât, printr'însele, şi pe el însuşi ca po uă ființă supra- 
_natural-spirituală, supremă, divină, eternă şi infinită saiă - 

nemărginită. atât cu proprietăţile cât şi cu lucrările sale 

„cele divine. 

„2. JL. am. NOI, cănd atingem aci pe scurt despre 

creațiune ca despre manifestarea a tot-sciinţei, a tot-în- 

telepeiunei şi a, totputernieiei lui Dumnedeii, trecem cu 
- vederea atât Teoriile cosmogonice adecă pe' cea neptunică 

şi pe cea plutonică saii vuleanica ce sunt susținnte de 

„unii Naturalişti în privința nascerii trupurilor planetare 

din materia cosmică; cât şi Ipotesele susținute de alţii în 

privința proceselor de evoluţiune, prin carile ar fi trebuit 

să treacă formarea tuturor trupurilor organice atât vege- 

tale, cât şi animale, pănă când ele în urmă şar fi putut 

av formele şi caracterile lor generice definitive, Trecem 

de asemenea eu vederea şi Ipotesa darviniană “numită a - 

_ descendenți saii a seleețiunii, carea pretinde a fi desco- 

perit modul cu carele genul omenese, în ultimul stadii al 

evoluțiunei sale, sar fi format prin un proces organic-ani- - 
mal din un gen de ale animalelor numite antropoide (cum “ 

adecă sunt: Orang-utaniă, Gibbonii, Gorillir şi Chimpanziy); 

şi după părerea unor Darvinişti din genul Gorillilor, fiind 

că acestia, între antropoide, a cea mal mare asemenare 

externă cu omul. Bar'apoi causa, pentru carea no! trecem 

„cu viderea teoriile şi ipotesele acestea. când vorbim de 

creațiune, este: a) pentru că după dinsele — adecă după 

toate fOră excepție—nascerea şi formarea, atât a trupuri-
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“lor planetare, înpreună cu sistemele şi legile lor universale, 
cât şi a trupurilor (și ființelor) sub-planetare; înpreună cu 
genurile şi legile lor speciale, în.scurt a Naturei - întregi, 
a Universului întreg, nu se atribuie unei ființe suprana- 
tural-spirituale, supreme, divine, eterne, infinite sai ne- 
mărginite în sciința, înțelepciune Şi voinţa sa, nu se atri- 
buie, dice, aceea luj Dumnegei, nu ereațiunii, ci numa! Şi 
numai uncă impulsiună intrinseci, înstinctive, oarbe şi fatale 
(adecă din intimplare) a, Materiei cosmice, cu toate că ea, 
precum se . scie acum, este numai un al.. doilea element 
original și constitutiv :al Naturel, element, die, ce, din in- 
dolea, sa este: inert, saii absolut înactiv şi de aceca pasiv. 
Căci elementul activ al Naturei sunt puterile ei cele de 
diferite. şi nenumerate genuri, fiind . de almint-r-elea âm- 
bele elemente create, ceară, dintr'însele Natura întreagă for: 
mată de Creatorul lor, precum s'a arâtat mai sus; b) pen- 
îru că asemenea Teorii şi Ipotesă (în carile se află în pli- 
cite şi dogma Antiereaţioniştilor), due pe om de-a dreptul 
la materialisra, printa'însul la, scepticism, prin âmbele la, 

 Ateism, eară prin tustrele la Pessimismus modern al lui 
Schoppenhauer și al lui Hartmann, adecă la uă degene- 
raţie saii degradaţie totală a spiritului omenese de la dem- 
nitatea şi destinaţia sa cea originală şi divină.



„n ÎNSEMNARE, 

Câţi-va anetoră ce ati exprimat opiniile lor, unii di= 

xect; aiţii indirect asupra nascerci si formării primitive 

a limbei” omenescă, adecă asupra originei ei. 

ro 

pa 

1 Urspruug der Sprache, (originea limbei oinenesel) von Dr. 

Steinthal, privat Docenten an der Universităt zu- Berlin. pr 

2. ' Uber der Ursprung der Sprache (despre originea: "limbei N 

omenesci) von Jacob Grimm. 

8. Oharaeteristie der hauptsâchlisten 'Typen des Spraclibaues: 

(caracteristica formelor celor mal principale ale construcțiunii limbii 

omenesti) von. Dr. Steinthal. 

4. Uber die Verschiedenheit des mensehlichen Sprachbanes. 

und ihren Einfiuss duf die 'geistige Entwiekelung des mensehlichen 

Geschlechts. (Despre varietatea, construețiunii limbei omenesci şi: 

infiuenţa ei asupra desvoltării spirituale a a genului omenesc). „von 

Wilhelm ron Humbolăt. 

5, System der.. “Sprachwissensehaft (sisterna Limbisticei: sai 

| a sciinței despre limbă]. von K. W. L. Heyse, herausgegeben von . 

Dr. Steinthal. 

6. Plato şi Aristotel atribuiese originea limbei omenesei spi- 

ritului omenesc în libertatea lui. 

1. Lecons de Logique par AL A. Charma, ancien 6lâve de- 

Vâcole normale, professeur de Philosophie a la facultă de Lettres 

de Cain. — observaţiile facute de auetor în cărticica aceasta” asupra 

formărei ideilor noastre obiective, precum şi 8 eaviatelor, dintri în- 

sele, merită osebită atențiune.: E ” 

8. ' Episcopul Grigorie de. Nyssa, prin ua scriere a sa, de pe 

la anul 396, se distinge între toţi frații sel coreligionari ; căci el 

e unicul între sfinţii părinţi greci, precum “totuadată şi cel mal 

vechiu scriitorii între creştini, carele a avut şi a susținut idea, că 

Dumnedea creând pe om, nu i-a dat limbă (cuvinte, graii) de a 

areptul, ci numai facultatea spirituală de & şi-o putâ formă, e i în- 

sușI printr însa.
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9.  Moisie însuși în cartea Genesei sati a facerii ne'lasă a în- 
țelege, că Dumnedei creând pe om, nu i-a dat limba (cuvinte, 
graiu) de a dreptul, ci numai facultate spirituală de a și-o put 
formă el însuşi printr'însa ; căci la 1. 29, dice: „„După ce Dumnedei 
„d creat toate animalele pământului și toate paserile ceriului, le-a 
„dus la om ca să vadă, ce nume le va dă el; omul deci îndată a 
„dat nume Ia toate vietățile câmpului, precum și la toate sbură- 
toarele aerului“, - 

10. Dr. Max Miiller, . renumitul Orientalist germmah, (de la 
Oxford), tindând a reconcilii, diferitele opiniuni, relative la originea 
limbei omenesci, şi a'i da tot-ua- dată, acesteia însemnătatea cea mare, 
ce i-se cuvine, în una din preleeţiile sale cele filologice sau lim- 
bistice ne dă a înțelege, că în privinţa aceusta. s'ar pute formă trei 
tese, adecă:. că limba omenească s'ar put luă sau ca un product 
natural al spiritului omenesc, saii ca un product artificial al omului, 
Sau în fine ca un osebit dar dumnedeese. Dup' aceea. el dice: „Dacă 
„limba omenească este un produci natural al Spiritului omenesc, 
„atunci ea este cel mai perfect product ce l-a putut păstră Natura 
„pentru om.t— Dacă înse ea est: un product artificial al omului, 
“matunel 'S'ar păr, că ea ar voi, să pună, pe artificele om tot pe uă 
mtreaptă cu Creatorul Dumnedea.—Eară dacă ea este un osebit dar 
„dumnedeese (precum ea și este în sensul ce-l are tesa ântâia), 
pâtune! ea este unul din cele mai mari daruri ce Dumneqea a pu- 
“tut dă omului, prin creațiune; căci în ce chip Dumnedei numai 
„prin limba omenească poate să vorbească cu omul, ca şi cu uă flinţă 
„dotată de dinsul, cu deosebire, prin creațiune, cu consciință, minte, 
„rățiune și liberă voinţă ; în acel chip și omul âneâ ca atare fiinţă» . 
„numai printr'insa poate să vorbească în consciința sa cu Dum- 

| „nedei, de câte ori contemplează şi admiră fenomenele “Naturei, 
„de câte ori el serutează legile el şi în fine de. câte ori else înalță 
"la dînsul cu spiritul, închinânduise cu uă iubire şi pietate Biaseă 
„e& creatorului seuit: 

nm ma Cea



. PARTEA |L 
GRAMA TIQA SPECIALĂ: 

Limba și xorba în specie, | 

j CAPUL 1. 
Limba in specie 

" Analitica sau Etimologia: limbei românesci 

SECȚIUNEA 1. 

Analitica generală : 

Formarea şi clasilicarea numelor generice. 

1. În analitica generală se, analisează ântâiii cuvin- 
tele, (numele) spre a se sci, ce natură zii, sali ce repre- 
sentă ele în cugetare şi vorbire prin simnificaţiile lor, saă 
prin ideile ce sunt întrupate într'insele cu sonurile articu- 
late; dup'aceea din representaţiile lor se formează nişte nume 
generice, cu cari ca şi cu nişte -termină technici .se pot 

“însemnă în Gramatică toate cuvintele (numele) cc se află 
în sfera limbei ; în urmă numele acele generice se impart 
în opt clase speciale analitice, la cară apol toate cuvintele . 
se aplică foră dificultate. (Aceste opt clase “speciale ana- 
litice formează analitica specială sait Etimologia limbei, 
cum se va ved€ mai gios la secțiunea II).
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_2. Cuvintele, prin semnificaţiile lor, pot representâ în 

cugetare şi vorbire: - 

a). Diferite obiecte, atât reale saii carile se află în 

sfera reală a Naturei, ca d. e. ceriză, soare, lună, stea, aer, 

pamănt, apă, earbă, pom, animal, om $. a.; cât și ideale, 

saii carile se află în sfera ideală a spiritului omenesc, ca 

d. e. adevăr, bunătate, dreptate; moralitate, virtute, înfelep- 

ciune, $. &. În: scurt tot ce sa poate aplica in vorbire cu 

pronumele : acesta, aceasta, acela, aceea, d. e.. omul. acesta, 

femeea aceasta ; adevărul acesta, dreptatea aceasta, Ș. a; 

“toate cuvintele. însă, ce prin semnificaţiile lor representă 

în cugetare şi vorbire -diferite obiecte reale saii ideale, se 

pot însemna în Gramatică cu un - nume generic, dis: 

substantiv (substantivum lat.); euvintele deci: cerii, soare, 

lună, om, femee, ş, a. sunt subsțantive reale, s saii concrete ; 

ear! adevăr, bunătate, virtute, înțelepciune, sunt substantive 

ideale şaii abstracte. Clasa 1 c deci a numelor generice este 

Clasa substantivului, i 

b). Cuvintele, prin simnificaţiile lor, pot representă în 

cugetare! şi vorbire! diferite calități atât "reale Sail extrin- * 

seci, cum, d. e. “sunt: lung, lungă, lungi ; scut, scurtă, 

scurți, scurte gros; groasă, groși, "groase; frumos; frumoasă, 

fruinoși, rumouse ; lat, lată, „lfi, late ; în "gust, îngustă : în- 

gusti: înguste ; cât şi ideale. sati intrinsecă, cum, d. e. suni: 

“initelechial, “întelectuală, intelectuali, intelectuale ; rațional, ra: 

fională, raţională, raționule ; moral, morală, morali, “morale; 

virtuos, virtuousă, virtuoşi dirluoase ; vițios, vițioasă, vito 

„este, Sat ce fel aste? d. e. cum suni”! Memel ce. le: al 

adus "de la pădure? — Unele sunt: “lungi, altele scurte ; 

unele ; joase, altele subțiri; unele late, altele înguste. Cum



  

— 53 — 

sunt oameni! în lume ?:— Unix sunt buni alţii ră; unil 

drepți alţii nedrepți ;. unii mor ali, alţii 'imorali 'saă: nemo- 

vali ; toate cuvintele însă, ce' prin simnificaţiile: lor repre- 

sentă în cugetare şi vorbire diferite calități atât reale saii 

extrinseci, cât şi ideale sait intrinseci, se pot însemnă în 

Gramatică cu un nume generic, dis : adiectiv (adiectivum 

lat.). Cuvintele deci: lung, lungă, lungi, scurt, scurtă, scurți, 

scurte, sunt : adiective veale 'sati extrinseci ;: ear” intelectual, . 

intelectuală, intelectuali, intelectuale ; moral, morală, morali, 

morale sunt adiective ideale saii intrinseci. Clasa a N deci 

a numelor generice este clasa, adicetivului. 

6). Cuvintele, prin simnificaţiile lor, pot representa în 

cugetare şi vorbire pe altele, sai pot ţin6 locul altora prin- 

twînsele ; car'apoi cuvintele ce pot: representa astfel pe 

altele sunt, d. c.-eă, tu, cl; ea; noi, voi, ei, ele, şi 'respund 

Ja. întrebare cine'?. — Toate cuvintele: însă, ce, prin simni- 

ficaţiile lor, represântă “în cugetare şi vorbire pe altele; 

saii ţin locul altora întrinsele, se pot însemnă în Grama- 

tică, cu un nume generic, dis: pronume  (pronomen' lat). 

Cuvintele sasi numele de mal sus, adeci.: că, tu, el, 

că; noi, voi, că,“ cle, sunt pronume Și anume personale ; 

pentru că d. e, edi, noi, ţin locul -numelor, ce aii porsoa- 

„nele ce vorbesc; bu, voi, ţin. locul: numelor, ce ati  per- 

soanele, “cătră “carile se voihesce ; ear” el, ea,'ei, ulei ţin 

"locul numelor,: ce leaii persoanele 'săii: obiectele --despre 

carile se - vorbesce. În'scurt pronumele personale ţin în. cu- 

- getare şi: vorbire. locul "substantelor. - Clasa a Il deci a 

„numelor generice este clasa pronumelui. Na 

4). Cuvintele, prin! 'sirănificaţiile lor, pot : representă in 

cugetare şi vorbire diferite câtimi de ale obiectelor de: acelaşi - 

“gen, respundând la întrebarea: câ/? câtă? câţi? cât? 

,
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eav'apol astfel de envinte Sali nume sunt: unul, ana (1), 
doi (2), trei (3), patru (4), cinci (5), şese. (6), sete (7), opt 
(8), nouă (9), dece (10) ş. a.; toate cuvintele însă sai .nu- 
mele ce însemnează în cugetare şi vorbire diferite câtim! 

“de ale obiectelor de acelaşi gen. se pot însemnă în Gra- 
matică cu un nume generic, gis: numeral (numeralis-e 

a lb) numele deci : anul, una, doi, două, trei, patru, cinci, 
_ șese, şepte, opt. nouă, dece, ş. a. sunt nume numerale, 

cară numerii arabici: 1, 2, 3,.4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, sunt 
“fundamentul numeralului. Clasa a IV deci a numelor 
generice este clasa numeralului. 

e). - Cuvintele, prin simnificațiile lor, pot representă, în 
cugetare şi vorbire diferite stărt saii diferite luerăzi de ale 
fiinţelor. saii de ale obiectelor, cum, d. e. sunt cuvintele : 
a șede, a dormi, a zăce, a învăţă, a, diciă, a scrie, a purtă, 
şi cari envinte respund la întrebarea: ce face ? d. e. ce 
face copilul? — doarme (însemnând starea în carea, el se 

| află) ; ce face bolnavul? — zace (însemnând de asemenea, . 
| | uă stare); ce face profesorul? — dicicază (însemnând uă 

_lucrare): ce face scolariul ?—scrie (însemnâna de asemenea, 
-uă lucrare), toate cuvintele însă, ce prin simnificaţiile lor 

>. Yepresentă În- cugetare şi vorbire sai diferite stări, sai 
diferte lucrări de ale fiinţelor, sati de ale obiectelor se pot 

GAUTEA emnă în Gramatică cu un-nume “generic, dis: verb 
(8: am lat). Cuvintele sai numele de mai sus adecă a 

XS RER ISU Că dormi, a zăce, a învăță, a dictă, a scrie, a purtd, 
suv erbe. Clasa a V. deci a numelor generice este clasa. 

“Paucut 80 luă, | ME | | | | 

SIALU cutS ).  Cuvintele,'prin simnificaţiile lor, pot representă, în 
cetate şi vorbire” timpul când, locul unde, şi modul cum 

se face sai se intimplă ceva, saii. cari pot respunde la între- 

N
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bările: când? unde? cum? d.e. când al venit?— acum; 
Unde mergI ? — acolo ; cum ai âmblat? — bine ș. a. "Poate 
cuvintele saii numele ce prin simnificaţiile lor -repre- 
sentă în cugetare şi vorbire timpul când, locul unde şi 
modul cum se face saii se întîmplă ceva, saii cari res- 
„pund la întrebările: când? unde? cum? se pot însemnă în 
Gramatică cu un num: generic, dis: adverb (adverbium 
lat.). Cuvintele de mai sus, adeeă: acum, acolo, “bine, sunt 
adverbe şi anume : acum, adverb de timp, ce respunde la 
advervul interogativ: . când? — acolo, adverb de loc, ce | 
respunde la adverbul interogativ: unde: eară bine, adverb. . 
de mod, ce respunde la adverbul interogativ, cum. ș. a. 
Clasa a VI deci a  pumelor generice, este clasa adverbului. 

L. an. Adverbele compuse din mat multe cuvinte, 'se die ad- 
verbiale, aşia d. e.,în frasa următoare: "Toată septămâna am lucrat, 
cu osebită plăcere și mulțemire, parte în grădina, parte în livada 
mea: toată septămăna este adverbial de timp; purte în grădina, parte - 

„în livadu mea, este adverbial de loe; eară: cu osebită plăcere şi 
mulțenire, este adverbial de mod. 

9). Cuvintele, prin simnificaţiile lor, pot representă în 
cugetare ŞI vorbire diferite relaţii de ale ființelor sai de 
ale obiectelor, astfel de: cuvinte sait nume sunt, d..e. în; 
de, din,.de la, pre sai pe, prin, spre, cătră, ş. a: toate cu- | 
vintele însă sati numele, ct prin simnificaţiile lor, repre: Ă 
sentă în cugetare şi vorbire diferite relaţii de ale ființe- 
lor saii de ale: obiectelor, se pot” însemnă, î în Gramatică cu 
“un aume. “generic, dis: preposifie sai preposiţiune ; nu- 
mele de mai sus adecă: în, de, din, de. la, pre sati je, | 
prin, spre, cătră,: ş. a. sunt preposiții. “Clasa a VII deci a 
numelor generice este clasa preposiţiei...:.. -. vi:



— 56 — 

L. am.. Relaţiile finţelor san ale obiectelor nu se arată numai 

prin preposiţii stă numai prin casurile preposiţionale ale declinaţiilor, 

ci și pria cele articulate ale acelora âneă. —v. mat gios 12. 13. 

h). Cuvintele, prin simnificaţiile lor, pot representă în - 

cugetare şi vorbire diferite. legături ideale între două sait 

mal multe cugetări (qiceră, proposiţii), astfel de cuvinte 

Saii. nume sunt, d. e. și, ca, să, că, ca să, fiind că, de aceea, 

totuși, d. e. De şi eii l-am sfătuit îndestul, ca să înveţe 

şi să so poarte bine; totuși el nici nu învață bine, nici 

nu se poartă bine; aci deci: de și, totuşi, ca să și să, 

nici-nici, sunt nişte nume ce prin simnificațiile lor repre- 

sentă sai arată diferite legaturi ideale între cugetările saii 

dicerile următoare, adecă: Liam sfătuit, îndele, 'se poarte 

„bine, nu învață bine, nu se poartă bine; toate cuvintele însă 

sai numele ce prin simnificaţiile lor arată. diferite legă- 

turi ideale între două sati: mai multe cugetări. (Qiceri 'pro- 
positii) se “pot însemnă în Gramatică cu un nume gene- 

Tic, dis : conjunoție Saii conjuncțiune ; numele de mai sus, 

adecă: și, să, ca, ca să, fiind că, de. aceea, de Şi, totuși, suni 

conjuncţii saii conjuneţiuni (numite şi particule). Clasa 

„a. VIII, deci a numelor generice este clasa conjuneţici. 

3. Numele generice, cu carile ca şi cu nişte termini 

techniei se pot însemnă în Gramatică toate cuvintele saiă 

numele ce se af. în sfera unei limby, sunt opt, adecă: 

substantivul, adiectivul, pronumele, numeralul, perbul, adver- 

bul, preposiția,  conjuncția.. Aceste „opt nume generice sunt 
deci obiectele, ce se trătează în secțiunea II sai în Ana- 

litiea specială (a Gram. spec.) şi în carea ele formează 

opt clase speciale analitice. 

L. ami Noi nu formâm pume generic, prin urmare niei clasă 
specială în Etimologia Gramaticei, din articuli; pentru că ei: nu 

N



  

sunt de cât niște finale de ale pronumelor personale de persoana a Ă 

treia sing. şi plur. finale, ce aplicate la substantivele nedeterminate 

ca articuli, le determinează sau le articulează, pe acelea precum se 

va ved6 la clasa LI. în analitica specială. Apoi nici din uteriecție “ 

încă nu formăm clasă specială analitică; pentru că nici ea âncă 

nu arată, decât. numai. nişte afecțiuni de bucurie, de întristare, de 

mirare, ș. a. afecţiuni, pe cari un om le poate ar6 în sufletul sei, 

când el vorbesce; de aceea înterecţia este relegata. de Filologi la 

limba primitivă a omului. 

4. Numele generice, ce se pot schimbă sai modifică 

cu finalele: lor în vorbire, sunt: Substantivul, adiectivul, 

pronumele şi verbul ;:eară cari nu'.se pot schimbă cu din- 

sele, sunt: Numeralul, adverbul, preposiția şi. conjuncția. 

'5:. Modul,.eu carele substantivul, adiectivul şi pro- 

numele se pot schimbă sait modifios cu finalele lor, :se 

numesce . declinare. . 

6. Modul cu carele verbul se schimbă saii se -modi- 

fică cu finalul seii:se numesce conjugare. 

7.  Aci vom atiuge, pe scuri,-numai despre cele-ce se 

cer, saii sunt. necesare. la declinarea substantivului şi 

Ja conjugarea verbulul,. remâind a trătă mal pe larg atât 

despre dinsele,. cât şi. despre. cele-l- alte nume . generice în 

Analitica specială”; „deci: a 

| LL „Declinarea subsiantivului. 
ţ: vi ! ou 

8... Limba românească. are două declinări: una pentru 

substantivele masculine, ear'alta pentru cele feminine. | 

9... În fie-care declinare, pentru. ea substantivul să se. 

poată' schimbă saii modifică cu finalul seii, după trebuinţă, 

se află două numere: unul numit, singular saii singurit şi 

altul plural sai, îmulțit,,, precum şi earăși în fie-care nu- 

măr, câte şese casuri. a 
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10, Numerul singular” arată, că substantivul, ea se - 

schimbă sai se modifică cu finalul sei într'însul, repre- 

sentă sau numai. uă fiinţă sai numai un obieot ceară 

cel: plural, că substantivul, representă întrinsul saii maă 
multe ființe, saii mai multe obiecte omogene. . . 

UL. Casurile în âmbele ' declinări sunt: mominativul, 

genitivul, Gativul, acusativul, vocativul şi ablativul..  Nomi- 

nativul respunde la întrebarea: cine? genitivul la între- 

bările : al cui? aă cui? a cui? ale cui?; dativul la între- 
barea: cu? acusativul la întrebarea : pre sati pe cine? 

vocativul exprimând chiămarea unul obiect (real sasi ideal) 

în sing. şi a mai multor obiecte (reale saii ideale) în plur. 

nu respunde la vre-uă întrebare; ablativul respunde la 

întrebarea : de la cine? i aa 

12. Casurile în declinare sunt de două feluri, unele 
artienlare ear'altele preposiţionale numite. a 

13. Casuri articulare sunt: „nominativul, genitivul, 

dativul şi vocativul,' numite: astfel, pentru: că substantivul 

în declinarea sa primesce . întu"însele articulii cuvenită; 

"“eară preposiționale cusur sunt: adusativul şi ablativul, 

numite “astfel, earăși, pentru că substantivul primesce în 

într'însele înaintea sa, în deelinare, niște preposiţii, acusa- 

tivul adecă preposiţia, pre sai pe; „car' ablativul preposiția 

de la. De altmintrelea, casuri preposiţionale se pot, dice-şi 

toate legăturile ce substantivul articulat şi nearticulat le 

- are în vorbire: câte cu uă preposiţie, d. e. în om-și în: 

omul acesta, ;. prin 'om şi prin omul acela, spre casă și 
_ spre caşele mele ;' de la case şi de la casele tale. ş, a, 

"14. “A 'declină înseninează a schimbă sati a modifică 

finalul substantivului în, două” numere prin cele şese Ga- 

suri co se află într” însele. - -



  

— 59 — 

15. Substantivul, prin declinarea, sa, arată, diferitele 

relații co obiectul representat printr'insul le are cu altele. 

II. Conjugarea verbului. 

16. Limba românească are patru conjugări, 

17. Conjugările limbei românesci se pot, cunoasce de 

pe infinitivele verbelor. 

18. “Infinitivele verbelor românesci sunt de două fe- 

lură: unele scurte sait carile aii uă formă scurtată, şi altelo 

lungi sait carile aii uă formă lungită. 

19. Infinitivele scurte se termină în următoriul mod: 
la conjugârea 1 în d, d. e. liudd; la conjugarea, II în 6, 
d. e. şed; la conjugarea III în e, d.e. fuce; la eonjuga- 
“vea IV. în î, d. e. audi; eară cele lungi se torminnă în 

“următoriul mod: la conjugarea 1 în cre, d. e. laudâre; 

la conjugarea II în cre, d. e. şedere; la conjugarea III 

„în ere, d. e. facere; la conjugarea IV în îre, d.e. audire; 

adecă infinitivele lungi ale verbelor românesci sunt în toate 

patru conjugări întoemal ea ale verbelor latine, d. e. 

conjugarea 1 lăudâre rom. laudăre lat.; conjugare IL şe- 
dee rom.'sedere lat.; conjugarea III facere. vom. facere 
lat.: conjurarea IV audire rom. audire -lat. 

20.  Infinitivele scurte se aplică în: vorbire în doug 

moduri: ântâiă, în formele lor de mai sus, saii fără „pre- 

posiție, d. e. laud, șede, face, audi, ear' al doilea, cu prepo- 

siția a, inaintea lor, adecă: a laud, a șede, a face, a audi. 

„21. Infinitivele scurte se aplică foră preposiţie când 
ele aii înaintea lor două verbe în modul personal, adecă 

verbul a put şi a voi (şi anume a voi, numai ca verb 
auxiliar la, fiitoriul 1 de la indicativ). d. e. Ei pot laudă, 

eă puteâm laudă, ei am putut laudă, ş. a. Ei pot șed€, 
| [i
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ei puteâm ș sodă, eu am. putut şedă, ş „a, Ei pot face, ei 

puteâm face, eîi am putut face, ş. a..Ei sot aug, ei, puteâm - 

audi, ci am putut audi, ş. a. Și: Eu voiii lăudd, ei voiii 

șede, ei voii face, eii voii audi; “eară cu preposiţia a a, se 

aplică ele ântâii, când înaintea, lor, se află vre-uă dicere 

„(sai proposiţie). d. e. Dreptatea cere a dă fe- căr uia aceca- 

_ce i-se cuvine; al doilea, când înaintea, “preposiţiei a, se 

mal află âncă una, d.-6. Spre a face bine se cere şi pu- 

finţă şi bumnă- voință ; esto Uşor dea faco bine, când cineva 

are şi putinţă şi bună-voinţă.. 

Li am, Verbul pot, se e aplică şi în însuși infinitivul sea cu 

infinitivele scurte' ale altor verbe, d. e. A puit face bine şi £ a nu u face 

este pecat. m - 

. : i Pta 

A 

„22. Infinitivele lungi se aplică numai ca substantive 

fominine ideale sait abstracte, d. e. lăudâre cu art. laaudd-. 

„rea; şedâre cu art. șederea; facere cu „art. facerea; au- 

qire cu art..audiren. Sa 

L. am. Tafinitivul neregulat: vndire (în loc ae vindere) se 

aplică în vorbire cu "preposiţia de în loc de supinul vândut, cu pre- 

„“posiţia de, d. e. „Am vă casă de vâigare în loc de:'am vă casă de 
"x Pa “ Și „ii 

cendut, ta 

23. In fie-care conjugăre, pentru ca verbul să se 

poată conjugă saii modifică cu finalul, seii într însa, după 

“trehuință, se. află: ec 

8): Patru moduri personale Și patru nepersonale; cele 

personale sunt:: modul indicativ, . modul. imperativ, modul 

conjunctiv, sati subjunetiv și modul condițional sai .:opta- 

tiv; eară, cele. nepersonale „sati impersonale sunt modul 

infinitiv sai infinitivul, participiul; supinul Şi gerundiul. +,
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b)... Timpuri principale saii absolute și timpuri se- 

cundare saii relative ; timpuri principale saii absolute sunt 

“patru, şi: acelea âncă numai în. modul indicativ, adecă: 

presentul indicativului, perfectul simplu, perfectul compus şi 

fiitoriul 1.;. eară „timpuri secundare saii relative sunt troi 

în Indicativ, adecă : imperfectul, plusguamperfectul şi fiito- 

riul II; "unul în imperativ, două în modul conjunctiv: 

presentul şi perfectul şi tot două.şi în modul conditional : 

presentul şi perfectul. 

6). Două numere (ca şi în declinare) adecă numerul 

singular. şi plural. e | 

d). Câte trol persoane: în fic-care număr și anume 

în singular, persoana ântâia este: eri, a doua: tu, a treia: 

el, ca; ear” în plur. persoana ântâia este: noi, a doua: 

voi, a treia: ei, ele. A Să 

€). Formele (Sai. finalele) ce le capătă vethul, când ol 

se conjugă în modurile personale; ; după timpuri, numere. 

Şi persoane. . | 

24. A conjugă însemnează a schimbă sai a modifici | 

verbul cu finalul lui, adecă a-i dă diferite finale: sati forme 

în modurile personale, după timpuri, numere și persoane. 

25... Verbul prin conjugarea sa arată diferitele stări 

saii lucrări de ale subiectului în modurile personale, după 

timpuri, numere şi persoane. 

26. Verbul, prin conjugarea sa, în cele patru timpuri 

principale sai absolute ale Indicativului, arată că lucrarea 

subiectului este positivă, determinată şi. sigură, şi prin 

urmare că ea m'are nici uă legătură sai relație (raport) 

cu lucrarea altui subiect, d.e. în conjugarea |.: Fi laud, 

eu laudă, ei am lăudat, să voii lăudă; în conjugarea II. 

că șed, ei şediuii,. esi am şegut, et voii şed€; în conjuga-
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“rea III. er fac, e făcii, ei am făcut, ei voii Jace ; în 

conjugarea IV. căi aud, eii au, eii ani audit, eii voii audi. 
„Verbul, prin conjugarea sa, în timpurile secun- 

dare sai relative arată că lucrarea unui subiect are re- 
laţie, saii se află în raport cu lucrarea altul subiect, cum 

se va ved6 din exemplele următoare, adecă: 
a)... In imperfectul indicativului, d. e; Li vinidm, când. 

el -se ducea ; el dormidi când ei scriem. | | 

b). In plusquamperfectul (mai malt“decât perfectul), 
d. e. Ei scrisesem epistola, când a venit el la mine, sai 
înainte de a veni el la mine. Di venisem la dinsul ca 

să-mi spună ceva. 

6). In fitoriul IL. ZI oa fi ajuns ă casă înainte de a 
apune (de a sfinţi) soarele, sai înainte de apusul (sfinţitul) 

soarelui; cred că e! va fi scris, ce i-am dat ca să scrie. 

d). In imperativ verbul, prin conjugarea, sa, arată lu- 

"erarea unul subiect, făcută ca uă poruncă asupra altuia, 

d. e. fă (ad. “aceea co'ți spun, ceţți poruncese); di lui 

(adecă aceea ce'țI,spun, sait ce'ți poruncese ca să dici); 

du lui (adecă aceea, ce'ți spun, sai ceți porunoesc, ca 
să duci). 

e). In prosentul conjunetvuluă (saii a subjunctivulu:) 

verbul arată lucrarea unui subiect, ce depinde de la lu- 

crarea altuia, adecă de la rugămintea, s sai voința, Saii 

dorința altuia, d. e. Te rog sa faci (Sai ca să faci) a- 

ceea ce ţi-am spus. — Vreaii să pleci (sati ca să pleci) 

îndată, la drum ; doresc să fii (sai ca să Îi pururea” să- 

nătos, :. ii 
). In perfectul conjunetivalut verbul arată lucrarea 

„unui subiect, ce se află în oareşi-care relaţie cu: lucrarea 
altuia, a. e. Nu cred ca el să fie făcut aceasta. — Se pre-
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pune că el.să fie fost auctoral sai urzitorul intriger ace- 

leia. . 
9. Tn presentul şi perfectul condiţionaluluy verbul 

arată că lucrarea subiectului depinde de la uă condiţiune, 

sati că ea exprimă şi uă dorință: Omul acela ar face 

mult bine (după voința şi dorinţa ca are) dacă ar pult; 

cl ar fi făcut de mult treaba aceasta,. dacă ar fi putut. — 

O! când l-ași vedă uădată pus la cale. O! cât de bine. 

ar fi. când toți oamenii ar îubi adevărul şi dreptatea. 
28. In modurile impersonale verbul se aplică în ur- 

mătoriul mod: 

3). În infinitivul scurt cu. preposiţia g, verbul arată 

uă lucrâre: indefinită sat nedeterminată, d. e. a laudă, 

"a şedă, a face, a aug; cară fâră preposiţia a, însă: 

cu verbul a pute şi a voi el arată uă lucrâre determi- 

nată, d.e. Eă pot lucră, ei voiii lucră, Ş. a. — V. mal 

sus la 21. | a 

"b). In infinitivul lung verbul arată uă stare saii uă 

Jucrare nedeterminată, ce se aplică numai ca un substantiv. 

feminin ideal sai abstract, d. e.. şedere, dormire, învă- 

țare, lucrare, cu art. șederea, dormirea, învățarea, lucrarea, 

Ş. a. —v. mal sus la 22. E 

6). : In participii, ca întrun . adiectiv verbal, verbul 

arată uă lucrare făcută şi carea se atribuie subiectului. 

ca uă calitate, d. e. în conjugarea I. laudat, laudată, lau-. 
dați, laudate ; în conjugarea Îl. vădut, vedută, -văduță, vă- - 

dute; în conjugarea III. făcut, făcută, făcuți, făcute; în 

conjugarea IV. audit, augită, audiță, auglite; şi se aplică 

în conjugarea verbelor pasive, d. e. eii sunt laudat, lau 

dată, ş. a. noi suntem laudafi, laudate, ş. a. ei am. fost 

laudat, laudată, ş. a. noi am fost lăudați, lăudate, ş. a., 

?



— 64 — 

d). In supin verbul : arată uă lucrare, carea ntâii, 

cu preposiția de, determină ce să se facă cu subiectul 

„representat prin un substantiv, d. e. ogorul este de arat, 

prelecțiile sati prelegerile sunt de făcut, 'ealetele sunt de 

scris, $. a. al doilea, complinesce, fără vre-uă preposiţie, 

un adiectiv: saii un adverb, d. e. mult mai este âncă de 

făcut, şi: multe mai sunt âncă de făcul. ş. a. — Aceca e 

uşor de dis, dară cu atâta mai grei de făcut, sai de pus 

în lucrare; — Afară de modurile acestea, supinul se maă: 

aplică şi în conjugarea verbului spre a: formă 19 perfectul 

compus cu ajutoriul verbului auxiliar: a, qi, a, am, ați, 

ai, d. e. în conjugarea LI. eii am lăudat, tu ai laudat, Ș, a. 

Dot astfel şi în cele-l-alte conjugări adecă: Ei am pădhut 

(D), ei am făcut (Ull),..cii am audit, (IV), ş. a. 2%, Fiito- 

“riul II. cu ajutoriul atât' al verbului auxiliar: voii, vei, za, 

vom, veți, vor, cât şi al infinitivalui scurt fi, d. e. Bi voii 

„fi făcut, tu vei fi făcut, €l saăă ea va fi făcul. ș. a. —vy. în 
Partea IL (5. cea specială), a gramaticel clasa V. la verb 
n. 20. ce. a . IE 

- 0). . In: perunăiă verbul arată uă Iuorara ce se poate, 

suplini şi în modul personal, însă atunci verbul trebuie să. 

aibă înaintea sa sai conjuneția: după ce, Sai „dacă saii 

adverbul : când, d. e. Copiind hărtia, să mi-o aduci inapol= 

după ce vei copia hârtia, ş. â. şi dacă-.vei copia hirtia să, 

„mi-o aduci înapoi. —Mergâna la dinsul să-i spui, că-"l.rog 

să mă. aştepte = dacă vei merge la, dînsul, ş. a. şi: când 

vei merge la. dînsul,.să-"i spui, că-l rog să mă astepte.



— 65 — 

Pai “SECȚIUNEA n. 

| Analitiea specială | 

Da Clasele speciule analitice. - 

a CLASA LL. i 

SUBSTANTIVUL. 

“Prin! substantiv se îhțeloge un nume generic, cu 

care ca şi cu un termin technic se pot însemnă în Gra- 

matică toate - cuvintele „sai numele ce prin semnificaţiile 

lor representă în cugetare şi vorbire diferite obiecte reale 

sati ideale. — v. secţ. I, Analitica generală la 2. a. 

1. L. am. Substantivul în privinţa obiectelor ce el poate re- 

“presentă în.cugetare. și vorbire, are diferite . nume, dntăiă, el se 

dice nume proprii, când el însemneazi în : deosebi: a) ui per- 

soană, d. e. Joan, Petru, Teodor, Ana, Elena, "Ecaterina, Ș. a. 

b) uă ţară, d. e. Romania, Transilvania, 'Bucotina, Basarabia, ş. a. 

€) un munte, d.e. Ceahlăul, sau Pionul, Carpaţii, Alpii, ş. a. d) 

uă Cetate, d. e. Vidin, Silistria, Gibraltar, Metz, Spandau, ş. a. €) 

un oraş sat un tîrg, d. e. București, lași, Galaţi, Craiova, Roman, 

„Ploești, ş. a. £) un fluviă sau un rîu, d. e. Dunărea, Siretul, Pru- 

tul, Nistru, Ș. a. &) vă mare, d. e. Mediterana, Baltiea, Marea- neagră,: 

ș. a.; al doileia, el se qice nume comun, € când el însemnează un 

gen de fiinţe sau de obiecte, căci numele genului e comun tuturor 

ființelor, cs se ţin de unul şi același gen, precum și tuturor obiec- . 

telor ce se ţin earăşi de' unul şi acelaşi 'gen, cum, d. e. sunt nu- 

mele: om, cal, ș. a. ca ale unor fiinţe, şi numele: casă, masă, ş. a. 

ca ale unor obiecte; al treilea, el se dice nume colectiv, cănd el în- 

semnează uâ colecţie sau de fiinţe omogene cum, d. e. sunt numele : 

societate, . oaste, sai de obiecte omogene cum este grămadă, d. e. 

grămadă de lemne, de peatră, ş. a. se dice înse și uă grămadă de 

oameni ; al patr ulea, el se ice nume mâterial cână el însemnează, 

și întregul și pârțile lui cur, d. e: sunt numele: apă, pământ, aur,
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argint, aramă, fer, ş. a. pentru că d, e. apa, tot apă se dice și când 
ea însemnează toată apa (sau apele) din lume, și când se însem- 
nează numai uă picătură dintr'însa, apoi tot aceeași, mutatis mut= 

tandis, se poate dice și despre pământ, aur, argint, aramă, fer, ş.a. 

2. L. am. Numele Dumnegeii se poate luă de asemenea ca 

nume proprii de persoană, pentru că şi el tât ca persoană se iea, 

când cugetăm și vorbim despre dînsul, adecă ca uă persoană supra- 
natural-spirituală, supremă, divină, eternă şi infinită, cu proprietă- 

țile şi lucrările sale cele divine. —v. în: Adaus la gramatica 

generală la III. 3. 

2, La substantiv este de observat, înainte” de toale, 

dacă obiectul ce el represântă în cugetare şi vorbire se 

află în vre-uă legătură saii relaţie cu altele sai nu. 

A). Substantivul representând un obiect fără relaţii. 

3. Substantivul, când obiectul ce el represântă în cu- 
getare şi vorbire, nu 'se află în vre-uă relaţie! cu altele, 

se qice nedeterminat (comparează cu n. 9. B. de mai gios). 

4. La. substantiţul nedeterminat se observează: a). 
că el, când numai un .obiect represântă, se dice că se află 

_ în numerul singular ; eară când el -represântă -mat multe: 

obiecte omogene, se dice, că se află în numerul plural; 

b) că el în limba, românească este de trei genuri, adecă 
întăi de genul masculin (bărbătesc), aldoilea de genul 

femenin (femeesc) şi altreilea de: genul mizt (amestecat), 

sai carele la singular e de genul masculin; eară la plu- 

ral de cel femenin. (compărează cu n. 10 de mat -gios). 

5. Substantivele masculine nedeterminate se termină 

la singular : a) în consoană d. e. om, domn, pom, cal; b) 

în « intreg (u), d. e. socru ; 6) în u scurt (2) d.e. boi; d). 

în îzi d..€. puii; e) în e, d. e. părinte, frate, păriete ; ; eară 

la plural (afară de soeri dela socru) toate se termină în |
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i scurt (5), d. e. oameni, domni, pomi, cai, boi, pui, pă- 

rinți, fraţă, părieță, ş. a. (comparează cu n. '14. a,b,e, 

d, e, de mal gios). | | | 
6. Substantivele femenine nedeterminate se termină 

„la singular! a) în a obscur scurt () d. e. Mamă, . fată, 

soacră, casă; b) în e, d. e. parte, carte, bunătate; c). în 

ie saii îi, d. e. socie şi sociă, avuţie şi avuţiă, bucurie-şi bu- 

curiă ; d) în ea, d. e. stea, şea, vergea, surcea ; e) în â d.e. 

basmă, muşamă, pară; î) în i d. e. qi (şi diuă), eară la 
plural unele se tormină în e, d. e. mame, fete, soacre, 
case ; altele în î.scurt (i) d. e. părți, cărţă, bunătăţi, ear'- 

altele în le, d. e. stele, şele, vergele, surcele, basmale,. 

muşamale, parale, Qile, Ş. â. (comparează cu n. 16.a,b, 

6, d, de mai gios). 

7. Substantivele mixte nedeterminate se termină la 
singular întoemal ca cele masculine, adecă: a) în con- 
soană, d. e. lemn, scaun, cuţiț, drum, plug, ogor, hotar, 
Ş, a. b) în z întreg (u) d.e. lucru, c€) în u scurt (i), 
d. e. oii, rii; d) în îi, d. e. cui, soi; roiă, s. a. eară 
la plural unele se termină, în e, d. e. lemne, scaune, cu- 
țite, cuie; altele în ari, d, e. drumuri, pluguri, lucrari, 
soiuri, riuri, roiuri, ş. a. ear'altele în ă d. e. ouă, ogoară, 
hotară, ş. a. (compar. cu n. 17. a, b, c,-d, de mai gios). 

L. am. Mai gios la n. 20, e) se pot ved6 urmatoarele cinei 
“Iuări-aminte, adecă: 10. Substantivele ce au sau numai singular, 
sad nnmal plural. 2%. Substantivele femenine nedeterminate ee se 
termină la singular în: că, dă, gă, nă, ră, să,'tă, eară la plural în 

„d scurt (1), 3%. Substantivele femenine nedeterminate ce se termină 
la singular în ă, eară la plural în 3 şie. 40, Substantivele mixte 
ce se termină la plural în uri, 50. Substantivele mixte ce se ter- 
mină la plural în uri şi e. i
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8. Semnele prin carile putem 'cunoasce de co gen 
este, şi în ce număr se află un substantiv, nedeterminat, 
sunt pronumele personale de a treia persoană singular 
şi plural, adecă : e], ea, e, ele; pentru că a) substantivele 
al cărora loe poate .ţină în vorbire pronumele el şi ez, 
sunt de genii. masculin,. d. :e. om (el), 'oameni (ei),. domn 
(el), domni (ei), pom (el),:pomi (ei); ş. a. b) substantivelă 
al cărora loc poate ține în vorbire pronumele : ca Şi ele 
sunt de genul “femenin, d. e. Mamă (ea), mame (ele), fată, 
(ea), fete. (ele), soacră (ea), soacre (ele); ş. a. 0) sub- 
Stantivele al cărora loc poate ţin6 la sing. pronumele: 
masculin el, eară la plur. pronumele femenin ele, suni de 
genul mixt, d. e. lemn (el), lemne (ele), scaun (6]), scaune - 
(ele), cuţit (el), cuțite (ele), drum (el), drumură (ele); ş. a. 
(comparează cu n..11,:de mai gios). |: i 

L. am. : In ce chip pronumele personale : el, ea, ei, ele, sunt 
(precum se vedi mai sus)-semnele prin carile putem cunoasce de | 
ce gen este, şi în care numer se află un substantiv nedeterminat ; , 
în acel chip şi finalele pronumelor acestora, adecă: La, le, puse 
în capotul substantivelor, sunt semnele ce arată, earăși, de care 
gen şi în care numer se află substantivele determinate (sau articu- 
late). — Comparează cu nn. de mai gios. 11, 12, 13, 

4. 

33). Substantivul vepresentând un obiect cu relații. 

+9. Substantivul, când obiectul ce el represântă se 
află în vre-uă relație cu altele, se dice: determinat „(com- 
parează cu n. 3. A. de mai sus). | 
10. Substantivul determinat ca și. cel nedeterminat 

are două numere singular şi plural, și carâşi tot ea, ace- 
laşi este de trei genuri, adecă de genul masculin, fe- 

„menin şi mixt. (comp. cu n. 4, de: mai sus).
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“ Semnele prin carile putem cunoasce de - ce gen 

e: și în: Care număr se află un substantiv determinat 

”- sunt literele: 1, a, &, le; ele sunt -finalele: pronumelor per- | 

sonale de a treia persoană singular şi: plural -(adecă;: ale: 

pronumelor : el, ea, ei, ele), “aplicabile la toate substan- 

tivele nedeterminate spre ale determină (sati ale articuls).—: 

Compar. cu n. $, de. mai sus și-cu L. am.. de la dinsul. 

"12. Finalele pronumelor. personale de a treia per- 

soană singular şi plural când ele se aplică Ia finele 'sub- 

stantivelor nedeterminate spre .a le determină (sai a le 
articulâ), se dic articulă. ; mie 

13... Articulii masculini: sunt urroătoriă: la sing.: l, 

pentru substantivele terminate în consoană, şi le, pentru | 

cele, terminate în e; eară la plural 3, pentru toate sub- 

stantivele masculine, fără oscepțiune. (compar. cu n. 15; 

de mai: Slos), 
! 4 ra . . . : . 

L. am. V. mai giosla n. 1î. L, am, de la b) de unde s'a format 

articulul masculin le atât în limba românească cât şi în cea francesă. ” 

14, 'Articulil masculini, spre a pute determină (sai 

axticulă) ei substantivele masculine nedeterminate (sai 

nearticulate), atât la singular cât şi la plural, se aplică 

la dînsele în „următorul mod: | 

“a): Când articulul 1 se aplică la substantivele ter- 

minate în consoană, el, pentru 'eufonie, primesce un u 

întreg (4) 'înaintea sa, d. e. om, domn,-pom, eu'art. om- 
a-l = omul; domn-u-l == domnul, pom- u-l == pomul, Ş. a. 

comp. cu n.:17 de mal gios la, a). | 

"b):* Artic. 1 se 'aplică deadreptul la substantivele ter. 
„minate'in u intreg, d: e. soeru, cu aut. scorul, (compar. 

cu n, 17. de mii gios'la b).. | a
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6). La substantivele terminate în & sai îi art. |, se 

aplică, după ce mai întăi ă scurt se. schimbă în unul 
întreg (4) d. e. boi cu art. boul, puii cuart. puiul, ş. a. 
(compar. cu n, 117 de mal -gios la c). | | 

4). La substantivele terminate în e, art. Je se aplică 
deadreptul, d; e. părinte, frate, păriete, ş. a. cu art. pă- 

rintele, fratele, părietele, ş. a. —V. mai sus, L.. am 

dela n. 13. n 

e). Art. 1 se aplică la subst, masculine terminate, 

toate, în ş, după ce mal ântăiii acest i i scurt al. termina- 

țiunii lor se schimbă în unul întreg (î), d. e. oameni, 

domni, pomi, cu art. i: oamenii, domnii, pomii, ş. a. (v. 

nn. 5, şi 16, €). a 

15. Articuliy feminini sunt următorii : a, la singular şi 

le, la plural. (compar. cu n. 13 de mai sus).. | 

16. Articulii femenini, spre a put6 determină, (sai 

articulă) substantivele femenine . nedeterminate (sait near= 

ticulate), atât la singular cât și la plural, se epică, la 

dinsele în următoriul mod : 

a). Art. a, se aplică la substantivele terminate în a - 

obscur scurt (â) după ce maă ântăiii litera această obscură 

se elidează, d. e. mamă, fată, soacră, casă, ş. a. cu art. 

mama, fata, Soacra, casa, ş. a. | 

b).: Art. a, se aplică deadreptul la substantivele ter- 

minate în e şi ie, d'e. parte, carte, bunatate, soție, a- 

- vuţie, bucurie, ş. a. cu art. partea, cartez, bunatatea, 

sociea, avuţiea, bucuriea ; eară când cuvintele aceste trei 

din urmă, ş.a. se scrii soșiă, avuțiă, bucuriă,. ş. a. atunci 

ele se articulează ca cele de mai sus de la a), elidîndulise” 

ă obscur și punândulise în locul aceluia art. a.. adecă: 

sociă, avuţiă, bucuriă, cu art: socia, avuţia, bucuria, ş. a.
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€). . La substantivele terminate în ea, 4, Şi i, art. a, 

primesce înaintea sa, pentru eufonie, un u întreg (u)d.e. 

stea, şea, vergea, surcea, basmă, muşamă, pară, di, cu 

articulul: steaua, şeaua, vergeaua, surecava, basmâna, 

muşamâua, parâua, Qiua, ş. a. 

d). a substantivele terminate la plural în e, art. 

le, se aplică deadreptul, d. e. mame, fete, soacre, case, 

mese, stele, şele, . vergele, surcele, basmale, mușamale, 

parale, cu art. le: Mamele, fetele, soacrele, casele, mesele, 

stelele, şelele, vergelele, surcelete, basmălele, muşamâlele, 

paralele, ş. a. 

e). La substantivele terminate la plural în i art. le 

se aplică, după ce i scurt al terminațiunii se schimbă în un 

ă întreg (i), d. e. părți, cărți, bunătătă, ş. a. cu art. părțile, 
cărţile, bunătățile, Ş. a. (compar. cu n. 14. e. de mai sus). 

„17. Articulii misti, adecă 7, la singular şi Le, la plu- | 

ral se aplică la substantivele mixte în. următoriul mod: 
a). Când art. 1 se aplică la substantivele mixte tor. 

minate în consoană, el primesce pentru eufonie un 4 în- 
treg, (u). înaintea sa, d. e. lemn, scaun, cuțit, drum, plug, 
ogor, hotar, ş. a. cu art. Î, lemn- a-l == lemnul ; tot asia 
Şi scaunul, cuțitul, drumal, plugul, ogorul hotarul, Ş. 
(compar. cu n. 14: a. de mai sus). - Ă 

b). La substantivele mixte terminate în u întreg, azt, 
I, se aplică deadreptul d. e. Ineru cu art. lucrul. sa. 
(compar. cu :14. b, de mai sus). | | 
6). La'substantivele mixte terminate în di sai îi, at, 
LI se aplică după ce mai ăntâiui îi scurt al terminațiunii 

se schimbă în unul întreg (0), d: e.. oii, ri, „cuiii, soiiăi, 
Toiii, cu art: 044,:rul, cuiul, soiul, TOîul, Ş. &. (compar. 
cu 14, c,de mai sus), cc cc i
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„ d). “La substantivele: mixte terminate la plural în e, 

saii le, art. le se aplică de a dreptul, d. e. lemne, seaune, 

cuțite, cuie, ouă, ogoară, .hotară, cu art. lemnele, scaunele, 

cuţitele, cuiele, ouăle, ogoasăle, 'hotarăle (compar. cu 7 

şi 14, d, de mai sus). ; ae 

6). La substantivele miste terminate la plural în uri, 

art.. le aplică după ce mal ăntâiii i scurt de la uri se 

schimbă în unul întreg (î), d. e. drumuri, pluguri, riuri, 

soiuri, ş. a. cu art. drumurile, plugurile, riurile, soiurile, - 

ş. a..(compar, cun. 14, e. şi 16 e.de mai sus). 

L. am, Este de observat că în limbele neulatine, sau carile 

s'au format succesiv, şi în diferite moduri, atât din dialectele lim- 

bei romane (sai italice) vechi, cât şi din cea romană clasică numită 

latină, pronumele personale și articulii s'ati format din înseşi pro- 

numele personale latine de a treia persoană ; aci deci vom atinge, 

„pe scurt, despre modul cu carele pronumele şi articulii s'au format 
întrinsele din pronumele personale latine de a treia persoană sin- 

| gular și plural dicem,. drept aceea: 

a). Din 47 partea antecedentă a pron. personal masculin lat. ille 

(dela sing.) în limba italiană s'a format art. mase. îl, în cea franc. 

“pron. mase: îl; ear în cea span. atât art. mase. el, cât şi pron. 

mase. d, schimbânduse adecă într'i însa (după natura. ei) i în e, 

întocmal ca în cea român. la pron. mase. el (derivat ca şi el şi €l 

span. tot din 4 (dela ille), cum: se va veds mai gios la c-şi d 

și mai lămurit). vi: m Răi 
b). * Din le, partea, a douaa aceluiași p pronume latin, s'a format 

“art. mase, le atât în limba frane, cât şi în cea română aplicânduse 
el în această din urmă numai la substantivele masculine terminate 
la sing. în e, cum, d. e. sunt: părinte, frate, păriete, ' cu. art. le 

“părintele, fratele, părietele, ş. a. (e. L. am. de la n. 13 de mal sus), 
6). Din pârtea a doua a'pronumelui personal 'lat: mase. de la 

plural, adecă din li de la illi s'an format 'în limba ital: articulii 
masc, plural : î, li, gli, eară din pronumele întreg, îlli s'au format



pronum. mase. plur. elli şi egli, schimbânduse și întrînsa la plur. 
“pronumele acesta i, în e, ca şi în cea span. (elos) .şi.ca și în -.cea, 

rom. la pron. ei (derivat tot din illi lat, cum se va vedâ mai gios). 
Causa însă pentru carea în limba rom. pronumele e nu-și păstrează..." 
litera de rădăcină. 1 la plural (nu se serie adecă și nu se pronunță, 
ca în surorile. ei: cell; sau macar e/£) este însași natura ei „cea 
“moale; apoi, tot din causa aceasta lit. l:nu, se aplieă într'însa la. 
plural nici la alte cuvinte derivate din limba latină, ci.se moaie şi se 
schimbă şi la dînsele tot în 1, cum se.va arată în exemplele ur- 
mătoare. Aşia, d. e. subst. mase, cal, dela caballus lat, are la plur. - 
cai nu calli (dela caballi) nici cali; „vitel,. dela vitellus lat. . are 

viței nu vițelii (dela vitelli) nier viţeli ; purcel, dela porcellus lat. 
are purcei nu pureelli (dela porcelli) nici .pureeli ; căţel, dela catellus . 

lat. are căţel nu caţelli (dela. catelli) nicr eâţeli, ş. a. ..Apoi. tot 

astfel şi substant. fem. cale, dela calle (abl. sing. lat.) are la plu- 
ral: căi, eară nu călli, nici cali; vale, dela valle (abl.. sing. lat) 

"are văi, nu vălli, nici vali, Ş. a. Ba âncă în substantivele mixte: 
- pait la plur. paie dela palea sing. paleae plur. lat, lit. | nu se află 
de fel, ad. nici la sing. nici lu plur. semn şi mai Învederat despre 
natura cea moale ce o are limba românească. | 

d). Din partea a doua a pronumelui pers. fem. lat: illa 
(sing.) adecă din la s'a format art. fem.: la în limba ital. franc. şi 

span; .eară din pronumele intreg: illa;s'a format pron. pers. ella 

atât earâşi în limba ital. cât şi în cea span. schimbându-se într'însele 
i, inițial lat, în -e, întoemal, ca în cea rom. la:pronum. pers. fem. 

„ea (derivat. tot din illa lat., cum se va .vedă . mai gios),. Causa 
„pentru ce în limba român. nici pronum. pers. fem. sing. de a treia 
persoană âncă nu se pronunţă și nu se scrie ella cn în cea ital. și 

“Span. nici macar. la, ci pururea și pretutindenea între Românii (Gin 
„+ Dacia lui 'Praian) numai ca,:este earâşi natura el cea moale, cum 
-S'a observat şi mai sus.. Apoi tot din causa aceasta lit. 1. se moaie 
la. singular - și la, alte substantive femenine:românesei derivate din 
„cele latine ce se termină la singular în ella, cum. se va ved& îndată; 
„În ce chip adecă.pron. personal femenin. ea la. singular și :ele la 
:plur. s'a format în limba român. (conform cu natura ei cea moale) 

„din“ pronumele personal femenin lat. sila la singular și î/lae la plur”
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(nu deci din ca singular şi eae plural lat), în acel chip toate: cu- 
vintele şi substahtivele român. de genul fem. terminate la sing. în 

ea, eară la plural în ele, s'au format din cele: latine ce se termină 

la sing. în ella, eară la plur. în: ellae. Câte-va cuvinte latine și 

românesci puse aci mai gios în paralelă vor fi, ered, de ajuns spre 

a putâ confirmă aserțiunea men, sat a arâtâ, că ea este pe cât 

de adevârată pe atâta şi de dreaptă; exemplul: deci, ce vreau să-l 

aduc aci, îl voii începe cu pron. pers. fem. lat.: illa sing. şi illae 
plur.: şi (în paralela cu dînsul) cu cel pers. fem. rom. ea, la sing. 

şi ele la plur. așeqând tot în modul acesta şi pe celelalte substan- 

tive fem. lat. şi român,. de desubtul acelora ; deci : 

1. Pronumele personal femenin lat. illa la singular illae la plural. 

AN » » „TOM. ea SR n ele von 

2... Subst, n „lat. stella „, ÎN stellae AR: 

3 E TI i „rom. stea.,, „ stele n 

3. Subst. —  . fem. lat. vitella sing. vitellae plur. 
= rom viţea i o vițele 

4, pp — „lat. porcella ,,  porcellae ,, 

pi = „Tom. pureea:,, O pureele ,, 
5, » — plat. catella - ,, "_eatellae ,, 

IA Ti — n rom. cățea „,. . câțele „șia, 

e). Din partea a doua & pronumelui personal lat. plur. illae, 

"ad, din lae s'a format în limba ital. art. fem. plur. le (schimbân- 
duse ae în e); eară din pronum. intreg: lac s'a format pronum. 

“român. plur. ele (ca şi la sing. din illa, cum se văd mai sus), 

-precum și atât .pronum. pers. fem. ital. elle de la plur. (cu schim- 

barea lui 5 iniţial în e), cât și cel franc.. elle la sing. și elles la plur. 
2, L. am. Afară de articulii determinativ:: la; 1, le (carii 

'determină subst. mase.: fem. şi mixte) mai sunt âncâ! în limba 
'zomân. dous soiuri de articuli determinativi - improprii numiţi ; unii 

carii determină pronumele, earâ' alţii, adieetivele :: artieulii impro- 

„Driă: pronominală: sunt: al, a,'ai, ale, compuși din preposiţia a, şi 

din articulii mase. |, 1, și fem. a, le; eară cel improprii adiectivală 

sunt: 'cel, cea, cei, cele, compuşi şi ei. din pronum. ce şi earăși din 

art. mase. , ă, şi fem. a; le.. Bată şi aplicarea :âmbelor soiuri. de 

art. impr. şi anume: dântâiă a celor pronominali, d. e. Casa mea 

y
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e nouă ear a ta: e vechiă, sing. — și: Casele mele sunt. noue, ear! 
ale tale sunt vechi; plur. — Calul mei e sanătos, ear' al ten e 
bolnav, sing. — și: Caii mei sunt sănătoși, ear' ai ti sunt bolnavi, 

„Plur. Al doilea, acelor adiectivali, d. e. Fapta cea bună îşi are me- 
ritul seu în consciința omului ce o face. (sing.) —şi: Faptele cele 
bune își. ai meritul lor în conseiința omului ce le face. (plur). — 
Omul cel bun caută să facă pururea bine altora. (sing.) — O amenii 
cei buni caută să facă pururea bine, altora. (plur.) - 

18, Limba românească ie numai două declinări, 
una pentru substantivele masculine, ear'alta pentru cele fe- * 
minine; căci substantivele mixte saii de genul mixt, se de- 
clină la singular ca cele masculine, eară la plural ca cele 
feminine. Să vedem:mat Antăiii declinarea 'articulilor ; deci: 

19.  Deelinarea articulilor masculini şi feminini. 

“Masculin . „: Singular: „Lenin 

Numinativ |, le, i a 
"Genitiv. ur: 
Dativ „mw: . | 
Acuşativ |,le | a 
Vocativ .lel. Si „al 
Ablativ: :delal,le . i - de la a : 

| Masculin. . : Plural Ş „ Feminin 

Numinativ 1 le 
„ Genitiv lor. lore 
Dativ or lor E 
Acusativ pe 

" Voeativ ! - lor: or 
„Ablativ delay de la le 
20. Declinarea artiouililor se e apică 18 deolinarea sub-. 

„stantivelor, în următoriul. mod: i e 

8
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a). Ta declinarea substantivelor masculine : 

d , Singadar, | i 
N. pomul OoOfeatele 7 Osoel “ voul Da puiul 
G.'- pomului” “fratelui e socrului!“ boului puiului: 

D. - pomului. „fratelui. +: “socrului: +! - boului i puiului 

„Ac, ,  :pomul pe. fratele; + po socrul ur i boul 1. i puiul... 

V-, „ pomule! frate! ,..;,.  — socrula!  >boule!. puiule! , 

Ab. de 18 pomul, do la fratele, „de la socrul de la boul - de la puiul 

| “Plural, - 
N, pomii . fraţii socrii boii puii” 
G. pomilor: . fraţilor „i:  socrilor:...: *. boilor: puilor 

D.. "pomilor. fxaţilor i socrilor' op boilor. ,. puilor. 

Ac. pomii . pe fraţii | "po socrii + „boii pu |, 

Vi: pomilor! - fraţilor!  '*:- 'socrilor! * boilori ” "puilor! ! 
Ab. de la pomii . de la, fraţil --» de la socrii: -. de la Wii e: de lo. puii de 

„.b). La declinarea: substantivelor, feminine :. tt, 

titi BIRJULO Ta, pie it, 
N. - casa curtea * avuţiea steaua .: *iua 

G, casei . curţii - avuţici: 1: stelei * Qileă 

D. casei curţii avuţici * steleă dilel 

Ac. casu curtez, avuţiea, steaua Qiua 

V. casă! curte! avuţie! stea! - qi! qiuă! adecă fară art. 

Ab. de la casa d. curtea a. avuţiea d. steaua 'd. (ua. 
i N 

Aa „- o Plural N | 
N casele , curţile avuţiile stelele. qilele 
G "caselor curților .  avuţiilor stelelor dilelor” 

| D.; „caselor curților avuţiilor .* . stelelor - dilelor 

Ac. „ casele cumţile „- avuţiile . stelele qilele | 

Ț, caselor! “': curților! avuţiilor! stelelor! *': dilelor ! 

Ab. de la casele. d. curţile d. avuţiile d. stelele -'d. dilele ! 

o l, L am. Substantivele masculine, tată, popă, papii aa la sing. 
art. fem. a, eară la plur. pe cel mase. 1, A::e. tata, popa; papa, 

sing. și: taţii, popii, papii, plural; tata însă primesce şi art.. mase, 

|, âneă, la sing. d. e. tatăl, tatălui, pe tatăl, de la tatal; „:Qicem însă 
numai tatal nostru, nu şi tata nostru. Si Si 

"9 Liam. La: “toate substantivele feminine articulate (ten 

excepție numa! cele;ce se-termină la': “singular în'i6, şi: ee, cum se 

va ved6 mai gios la 3. L. am.) :genitivul: și. dativul:singular,: con-+ 
-
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form cu firea limbei, se: formează din nominativsle lor plur. nede- 
terminate sau nearticulate, 'adaugândulise, genit. și dat. articulului: 
de la singular; dacă însă nominativul . plat. nedeterminat. se termină 
în i seurt (d. e. curţi, părţi, ş. a.) atunci acela se schimbă în unul 
întreg (i) înainte de a 
nominativ. Exemplele 

„ceasta; deci: 

Casa 

Fata 

. Steaua ,, 

Diu 

S
e
 

„Limba 

. Scoala „ 

S
 

3... L. am. “Exceptie de la regula: accasta fac (cum disel şi 

„ Mania cu art. 

Curtea ,, 

» » » 

» „on 

are în nom. pl. nedet. mame-în gen 

» 

» 

se formă genit. .și dat. sing. din asemenea 
următoare -vor  explică.mai” bine regula a- 

PE E IER 

pn fete. 

m stele mn. 

ELă p dile » , Ed 

» » ” curţi » » 

limbe și limbi  ; 

" scoale şi scoli ! » n 

„Și dat, sing. cu art. mame-ă 

n » O n: case-ă. 

n» pu»: fete-i 

pi „ „n stele-ă 

» o. n vin qile-ă R 

mmm ao CUrţi-ă 
5» vo» limbe-i, limbi-i: 

"n “ap SCoale-ă scoli-ă ș. a. 

mai sus) numai substantivele” feminine terminate la sing. în e sau 
ce, căel acelea primesc art, fem. de-a-dreptul la formarea genitivu-” 
lut și a dativului lor de.la sing. d.'e. N. avuţie, femee, G. avu- 
ție-l, femee-i, D. avuție-I,. femee-l. ș. a. 

c). 

N 

G. 

p. 
Ac, 
g: 

“lemnul 

„lemnului | 

„lemnului 

“lemnul 

lemnule ! 

Ab. „de la lemnul 
= 

N. 

G.. 

D. 
de. 

Ve 

- lemaele. 

: lemnelor 

„lemnelor 

lemnele 

* lemnelor !;: 

Ab. de Ia: lemnele 

La, deolinare ea substantivelor mixte: 

Singular. 

ogorul * oul | 
ogornlui oului 

“- ogorului” oului 

"ogorul - oul! 

ogorule ! „oule! 

cuiul soiul . 
“euiului soiului | 

cuiului .soiului 
„cuiul soiul 
cuiule ! _soiule! 

d. ogorul d. oul d. „eaiul” „d, soia, 

i 

SI: 

| Plural, 

ogoartle. : ouale 
„0goarâlor. — .ouzlor 
ogoarglor — ouglor 
:ogoarale --" . : ouele + * 

' ogoarălur !:- . ouzlor!!. - 

cuiele .:: soiurile“ 

-enielor'. - 'soiurilor 
cuielor ': soiurilor 

cuiele:  - soiurile 
cuielor ! ' soiurilor | 

ogoarele ; -d. ouâle „d. cuiele d: soiurile:
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1. L. am. Unele subst. au numai singular, altele numai plu- 

ral; numai singular au dufdiă: .numele proprii 'de persoane și de 

ţeri ce se află numal'în singular, d. €. Joan, Alezandru, Teodor ; 

România, Transilvania, Bucotina, ş. a. al doilea :. numele qise ma- 

teriale, d. e. fărină san făină, lapte, brânză, ceară, aur, argint, a- 

ramă, ş. a. eară numâl plural au, earâși, Antâia: unele nume de 

ale orașelor şi de ale munţilor, cum d. e. sunt: Bucureşti, Ploieşti, 

Iaşi, Gala; Carpaţi, Alpi, Ş. a. al doilea: următoarele nume ce 

se află numai la plural în limba rom. d; €. Ochelaiă, - foarfece sad ' 

foarfeci, cleşte, cîlți, tăiței, frecăţei, pasci, rusalii şi rusalie. ș. a. 

2. L. am. Substantivele fem. nedeterminate ce se termină la 

singular în: „că, dă, gă, mă, ră, să, tă, ță, re, arc; îe, ai la plur. 

1, d. e. nucă, nuci ; "vacă, vaci ; elacă, elăci; lada, aq; sfadă, sfedi ; 

pradă,. prăd; dovadă, dovedi; bardă,: bârdi;.. șâgă,..șegl; vargă,. 

vergi ; pungă, pungi; strungă, strungi; fântână, fântâni; perină, 

perinl ; găina, găini; stină, stiai; seară, “scări ; moară, mori; lin- 

gură, linguri ; vară, veri ; primâvară, primăveri ; mânuşă, mânuși ; 

„cămaşă, camâși, și, cămeşI ; păpușă, papuși ; panuşă, pânuși ; Iacată, 

lăcaţi ; judecată, judecăţi; plată, plaţi poartă, porți; toartă, terţi; ;. 

roată, roţi; scoarță, scorți; avere, averi ; parte, părti ; carte, cărți ; 

mare, mări; stare, stări; 'caldare, căldări ; avuţie, avuţit ; bogăţie, 

bogății, ş. a. Cum se formează genitivul şi dativul singular la ase- 

menea substantive s'a arătat. mai sus la n. 20. în,a 2 L. am. 

3. L. am. Unele subst. feminine, ce se termină la sing. în 

3, au la plur. 1 şi e, d. e, limbă, limbi și limbe;. scoală, scoli și 

scoale ; “mână, mâni şi mâne; patimă,, patimi şi patime; ceartă, 

cerţi şi certes „coards, corqI și coarde; blană, blăni şi blane ba 

„ âncă şi blănuri; “Barba, barbi şi barbe; cadă, eaqi şi cade ; pogubă, 

pagubi şi pagube ; peatră, petri şi petre ; groapă, “gropi și groape ; 

“vamă, vămi și vame; sudalmă, sudălmi şi sudalme ; samă, sămi şi 

same ;, roată, roţi şi.roate. ș. a. Genitivul şi dativul singular şi de 

la. substantivele, acestea se. formează tot 6 dupa regula . arătată mat 

Sus la n, 20 îna 2 L. am. taca E : 

„+4. L. am.: Substantivele mixte ce se. termină la: plural în uri, 

sunt, între altele, şi următoarele : 'adevâr,. adertruri ;'adînc, adîn- 

Curi ;.dar, daruri ;.deşert,. deșerturi ;. tease,. teascuri ;- dulap, dula-
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puri ; fitil, fitiluri; fum, fumuri; drum, : drumuri; plug, pluguri; 
soid, soiuri; gaz, gazuri;' fund, funduri; hîrb,.hîrburi; hap, ha- 
puri; jac, jacuri; jaf, jafuri; lanţ, lanţuri; ham, hamuri;: ceas, 
“ceasuri ;!flenc, fleacuri; ș. a. V. mat sus la n. 17 cum se determină 
sau se articulează, eară la n. 20 sub lit. c, cum. s6 declină :ase- 
menea substantive mixte. ” a DIE a a 

5. L. am. Substantivele mixte, ce. au: la plural ş şi ui şi e 
sunt, între altele, și următoarele: frupt, frupturi şi frupte ; folos, 
folosuri. şi foloase ; noroc, norocuri și noroace; nutreţ, nutreţuri și 
nutrețe; palat, . palaturi și palate; portret, portreturi şi portrete; 
povîrniș, povirnişuri și povîrnişe; locaș, locasuri şi locaşe ; îndemn, 
îndemnuri şi îndemne; minut, minuturi și minute; . cintirim, cin- 
tirimuri şi cintirime ; consulat, consulaturi și consulate ; capriț, ca- 
priţuri și capriţe; blăstem, blăstemuri și blăsteme ; decret,. decre- 
turi și decrete; gălbânuş, gălbinuşuri şi galbânuşe; albuş, albușuri 
și albuşe; atestat, atestaturi şi atestate; bilet, hileturi şi bilete; 
corset, corseturi şi corsete; miros, mirosuri și miroase; - ospital, 
ospitaluri şi ospitale ; scrin, scrinuri şi serine, ş. a. — V. mai Sus . 
la n. 17. cum se determină sai se articulează, şi la 20 sub lit. c. 
cum se declină asemenea .substantive mixte. 

d:  Declinarea numelor proprii de persoane masculin. 

N: e: Petru, Ioan, Alexanâru,- : Meodor, 

G. lui Petru, lui Ioan, lui Alexandru, a Teodor 

D. lui Petru, lui Ioan, lui Alexandru, lui Teodor. 

"Ac. pe Petru,  pe.loan,.. pe Alexandru, pe Teodor. 
V. Petre ! “Ioane | Alexandre | Teodore ! 
Abl. de la Petru, d. Ioan, d. Alexandru, d. 'Peodor. 

6).  Declinarea numelor proprii de persoane. feminine, . 

N. Maria, | Bcaterina, Ana, : Melania. - 

G. -. Mariei,  . Featerinei, + Anei, O + Melanie. 
DD... Mariei, Ecaterinei, . Anei, „ Melaniel. 
Ac. pe Maria, " pe Ecaterina, pe Ani, pe Melania: 
Vi Maria. Ecaterina! m cana! Melania!“ 
“Abl; de la Maria, i d. Ecaterina, “d, Ana, d. Melania.!
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„Li Deam, :Genitirii, cum sunt; el. formaţi mai sus la n.:20 

“sub lit. a, b, c,.d,.€,.șe aplică în vorbire, când obiectul stăpînit 

se află inaintea lor, eară verbul după dinşii. d. e.: Grădina vecinului 

este frumoasă și grădinile: vecânilor sunt frumoase. — Faptele omului 

nu sunt tot-dea-una conforme cu vorbele -lui.— Judecăţile oamenilor 

nu sunt tot-dea-una drepte.—Calul lui Alexandru este bun.—Caii 

lui Georgie. sunt scumpi.—Ornicul Ecaterinei s'a stricat. — Epistola 
Morii nu s'a țrămis încă “la .poștă: 

-L. am. Dacă obiectul stăpinit înpreună cu verbul (este, 

sad, se află: înaintea genitivului,. atunci între verb: și genitiv se 

aplică articulii împroprii pronominali: al, ai, a, ale, concordânduse 

în-gen și numer cu obiectul stăpinit,. d. e. Grădina aceasta este a 

vecinului; grădinile acestea: sunt ale vecinului— Calul acesta este 

al fratelui mea; cail aceia. sunt ai lui Georgie. 

3 Li. am. Când se formează - vre-uă întrebare în privinţa 

unuia sau a mai multor obiecte de stapini, atunei atât în întreba- | 

xen:aceea, cât şi în respunsul făcut la ea,.se aplică articulii im- 

proprii pronominali,: concordânduse: cu „obiectul: de stăpânit în gen 

şi numâr. d.e. A cul este grădina aceasta ? — a tecinului. «dle cui 

sunt grădinele acestea ? — ale vecinului, „l:cui este ceaiul acest 

frumos ? — al lui Joan. Ai cui sunt, caii acești frumoși ? — al lut 

"George. Ş. a. N. mal pe larg despre aplicarea articulilor impropii 

pronominali în Partea; IL (sau cea specială) a Gramaticei la clasa 

III n..7. î ia e i 

  

CLASA 1 

pi 
ADIEOIVUL 

" Prin Adiectiv se: înțelege un nume “generic, cu 

corel ca cu uni termin technie, se pot însemnă în Gra- 

matică toate! cuvintele (sau numele) ce prin simnificaţiile 

lor „represbntă în, cugetart şi vorbire diferite, calități. reale
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sati ideale de ale; obiectelor. — v.. Partea Il a Gramaticei 

Cap,. Il.: secţia. ]. Analitica gen. n. :2. b.. Dra 

„2.  Adieotivele,. ce prin simnificaţiile lor, represântă 

în cugetare şi votbire diferite calități eale saii: ideale de 

ale obiectelor, se numesc calitative, : =. 

L. am. La adiective se numeră şi alte nume generice întru 

câtiele 'nu se! pot aplică î în vorbire decât numal cu vre-un substan- 

tiv cum, d, e. sunt: a),numeralele: n, ună (sai prescurtat v&) nu- 

mite adiective numerale, şi cari la plural au niste, d. e. Un om, nise 

oameni ; aă (emee, niste femei; b) pronumele demonstrativ : acest, 
această; acesti, aceste; acel, acea ; acei, -acele, numite adiective 

pronominale ; e) mult, multă, mulți, multe; puţin, pușină, puțini, 

pucine; tot, toată; toți, toate; cât, câtă; „câţi, câte; atât, atâţi; 

atâta, atâte, numite adieotive cantitative, ! 
7 

3. Adicotivele calitative sunt de două feluri: reale saii 

extrinsecă. și ideale sati instrinseci ;. reale sai. extrinseci 

sunt, d. e. lat, Jată, „ați, late; ângust, îngustă, ângusti, 

“ ânguste, (angustus-a-um lat);. gros, groasă, groși, groase; 

drept, dreaptă, drepți, drepte; ş. a. 'eară ideale saii in- 

trinsecă sunt, d. e. bun, bună, buni, bune; răi, rea, 

TEI, rele; întelectual, moreetait, A intelectuali, intelectuale; 

moral; morală, morali, morale. ş. 

Li am. Unele adiective calitative, se pot aplică și ea reale sai 

extrinseci și ca ideale sau intrinseci, cum, d. e. sunt: bun, bună, 

reu, rea, drept, dreaptă; curat, curată; înult, înalta; mare, mic, 

mică; ş. a. d. e. Pamânt bun (ca real). cugetări bune (ca ideal); 
şosea rea (ca real), inimă rea (ca ideal); pom drept (ca real), om 
drept (ca ideal); casă curată (ea real), inimă curată (ca ideal), turn 

“înalt. (ca real), idei înalte ad. sublime (ca ideal); casa mare (ca 

real), om mare sau bărbat: mare, numit astfel pentru un talent mare 
sad extraordinar ce el are, (ca ideal) ; copil mic (ca real), om 'mie 
la suflet (ca ideal), s. a. - | î E
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* "4. „In privința - adieetivelor calitative: este de: sciut, 
înainte de toate: -a) cum se termină, 'b). cum se determină 
(saii se articulează), c) cum. se deelină si d cum se com- 
parează ele. | Să 

5.  Adiectivele calitative masculine se termină la sin- 
“gular: . 

| a) In consoană, d.e, bun, uman, drept, național 
oredincioș,. prudent. Şi | 

D). In.u întreg, d.e. sacru, acru, macru, aspru. Ş.a. 

0).: În u scurt, (i) d.e. no&: grei, ră. ş. a, 

d). În e, d.e. tare, mare, moale, verde, s a, (acestea 

sunt deuăipotriva şi feminine. . | 

„.€). “In dă, d. €.. viii, vechii, albizi, zana Sai galii, 
Ş. â.; eară la plural, afară de sacri, acri, macri, aspri, 
(de. la Sacru, acru, macru, aspru) toate cele-l-alte ai — 
întoemai' ca substantivele masculine — numay un i scurt 

() d. e. buni, drepți, umani, naţionali, credincioşi, pru- 

denți, noi, grei, ră, tari, mari, mo Verd, vis, dau viu) 

vechă, albii, gălbinii sati gălbiz. ş si . 

„6. Adieetivele calitative eminino se termină la siu- 

pula: ci. 

a). Ina. obscur scurt (â) d.e. traian drăgtă 
naţională, eredincioasă, . prudență, + saoră, acră, macră, 

aspră. iai 

- b). In ea, “a e. 'grea,: rea, misea,: Ş. a. 

e). In e, d.e. tare, mare, moale, verde „(ee sunt Şi 

mase. v, n. preced. Ja lit. d), | _ | 

d). In ie. sai îă, d. e. vie sai 'viă ii mase, vin. 

“preced. la, lit.e), albie saăi albiă ; galbinie sati gălbiniă. ş:. a, 

„cară .la plural, unele ai e, d. e. bune, umane, drepte, na- 

ționale, credincioase, “prudenie, grele, rele, - mişele ; :altele
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aii 3, d. e. tari, mari,; verdi, (ce 'sunt şi masculine v. n. 
preced. .]a lit.: e) vit (nu viui),:.vech;, ii sălbiniă (ce 
sunt şi masculine v. n. preced la lit. e)..ş.: 

"7. Adiectivele calitative masculine, se arina (săi 

se articulează) atât la singular cât' şi plural în urmnăto- 

riul mod: :- 

a). “Intre cele terminate în -cons. şi între art. l, pen- 

tru cufonie, se pune un 4 (întocmai ca la subst. mascu- 

line terminate tot 'astfel), a. e. bun, uman, drept, naţional, 

credincios, prudent, ș. a. cu art. î: buna, umana, drep- 

tul, naţionalul, credinciosul, prudentul.: ș. .. 

b). Cele” terminate în 2 întreg 'primese de-a-dreptul 

ârt. 1, (ea'şi substantivele mase. terminate astfel), d. e. 

sacru, acru, macru, aspru, cu art: Saorul, aerul, macrul, . 

“asprul. ş. a. | „i 

'6). „La cele ce se termină în si sai îă, “ui scurt (îi) se 

schimbă în unul întreg, înainte de a primi 'elo art. d. e. 

noi, grei, reă, viii, albii, "gălbinii sai gălbii cu-art. | 
noul, greul, “real, viuul, albia, gălbiniul” Sati” gălbiul. -s. a 

d)... Cele 'terminate în e primese de-a-dreptul art. le, 
- (întoemal ca subst. mase. terminate în e), d. e. tare, mate, - 
moale, verde, cu art: tarele; matele,! „moalele, verdele: ş, a. 

„eară la plur. toate primese art. mase, &; insă mal Antâit 
î “scurt (1) de la nomin. lor plur. odolerea- se schimbă 

în unul întreg (întoemal ca la subst. “mase.) d. e. buni, 

umani,: drepți, naţionali, : credincioşi, prudenţi, tară, mari, 

MO, veri, noi,:vechi, ş. a. cuart,:i: buni, umanii, drep- 

ţi, naţionali, . „credincioşii, prudenţi;, tarii, marii, moiă, 

verdii, noii, vechii. $. a; însă „sacri, acri, mâcri, aspri, 

primesc de- -adreptul: art. i, (întocmai ca substant. mase. 

terminate astfel). adecă: sacrii, âcrii, maeri:, asprii. ş. a.
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„3.  Adiectivele calitative . feminine: se . determină. (sati 

se: articulează). atât lă sing: cât şi plur.'în. urinătoriul mod : 

a) Cele terminate la singul. în a obscur scurt '(£) îl 
leapedă înainte. de a primi ele art. fem.:a, ;d. e. bună, 

umană, dreaptă, naţională, credincioasă, prudență. ș. a. 

cu art. ne umane, dreapta, naţionala, credincioasa, 

prudenta, Ş. a. (adecă întocmai: ca la subst. fem. termi- 

" nate. astfel). | DRE Ş a 

„..B), Cele terminate la singular, în că, primesc, entru 

eufonie, un, u, între dinsele şi între art, a, d.e. grea, rea, 

mişea, cu art: greaua, reăua; miseaua, ş. a. (ad. ca la 

subst. fem. terminate astfel.) ie 

+6), :..Cele terminate la singular în e primesă de- arăreptul 

art. a,.d. 6. tare, mare,. moale, verde, cu. art: tarea, ma- - 

rea, moalea, vordea, ş. a; ceară la plural cele terminate 

în e, primesc de-adreptul art. 'fem. le, d. e. bune, umane, 

drepte, naţionale, credincioase,. prudente, grele; rele, -mi- 

„ele, ş. a.'cu art: bunele, umanele, dreptele, naționalele, 

credincioasele, „pradentele,.. grelele, relele, mişelele ; însă 

cele: terminate în i scurt, la plural îl schimbă în unul în- 

treg, înainte. de. a primi. &le, art. le, d. e. tară, mari, moi, 

verdi, eu art: tarile, marile, moile, verdile, (întocmai ea la 

bt fem. terminate. la, plur. astfel). ERE 

. , Adiectivele calitative se pot, declin şi singure. și 

cu custagiv LO 

„10. Adicetivele calitative, masculine şi feminine, find 

ele „singure se. declină în. următoriul „mod: 

„ Măscudlin. . -. Singular. mina, te 

N bunul te e huma 
G.:. bunului e ii e Dumei 

e D. “bunului . bunei iti. ii
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Ac. bunul şi pe bunul : î. : :buna şi pe buna 

i 0 bunule! OO “bună! îi 

Ab, de la bunul - de la buna. 

Plural, o i ” 

N. bunil „bunele * 
G&. bunilor bunelor | i 

"D. banilor o bunelor 
„Ac. buniă şi pe hunii o bunele. şi pe bunele 

V. Dunilor! “bunelor! N 
“Ab, de la buni. de la bunele : i 

'L. am. Este bine de observat că genitirul 'singular şi la adiec- 
tivele feminine . se, formează întocmai „ca la, substantivele, femenine 

din nominativul lor plural nedeterminat, Şi din genitivul singular al 

art. fem. adecă din î, d..e. “următoarele adiective femenine: termi- 

nate Ja plutal în e. adecă: bune, “drepte, umane, ș. a. ai în gonit. 

singul. bune-i,: dreptei, umane-i, s. a.; adiectivele însă terminate la 

sing. în e, eară la plur. în i, d.e. tare, tari, mare; mari, moale, Dol, 

- verde, verdl; fac excepție de lu regula aceasta, câel genitivul lor sin- 
gular se formează din nominativul lor singular, şi din genitivul 

singular al art. tem. adecă din î d. e. tare, mare, moale, verde, - 

"au genit sing: tarei marei, moalei, verdei. s. a. 

2 

11.: Când 'substantivul se află înaintea adiectivului 

numai el'se deelină, ear” adiectivul remăind nedeterminat 

se concordă cu dinsul numai în gen. şi numei:: nu şi în. 

“casurl. Tot aşia şi când adiectivul stă inaintea substan- 

tivului,. numai. el se deelină,.eară substantivul vemâind ne- 

“determinat, se concordă cu: dinsul. în gen şi numer nu Şi 

în casuri; deci: ..; .. Aa
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a). : Stând, substantivul înaintea adiectivului 

Masculin. - Singular. - Feminin. 
N. omul bun e i | "1 femeca. bună” 
„G. omului bun - e femeei bune 

"DD. omului bun a femeei bune 
Ac. pe omul bun ,. pe femeea, bună 
V. omule bun! om bun!. femee bună |, 
Ab. de la omul bun. - | de la femeea buna 
e Plural, 
“N: Oamenii bunt - : i foraeile bune 
G. oamenilor buni: femeilor bune 
D. oamenilor bunr: - femeilor bune 

Ac. pe oamenii buni pe femeile bnne 
V. oamenilor buni! oameni buni! femeilor bune! femel bune! 

- “Ab, de la oameni buni : ju. de la temeile bune .. :* 

b). Stând adiectivul înaintea substantivulur. E 

E 

| Masculin. Sc Bingular.. = Feminin. 
N. bunul om | E - buna femee 

G. hunulu om sc: 4 baner femei | 
„D. bunulut om. bune femet, 

*. Ac. pe buuul om 4 pe buna fomee N 
N. bunule om! ga bună femeal 
Ab. de la bunul om A N a „de la buna fomee . 

Plural... | ia. 
N.. bunii oameni | bunele femel 
G. bunilor oameni | bunelor femel . 

:. D. -„bunilor oameni: „i, ppt up i bunelor femel: 

„Ac. pe hunii oameni, . -. „„-pe bunele, femel , 
V. bunilor oameni ! a bunelor. femel! 

- de la bunele femei. 
a d pr 

ar la bunit oameni 

Li, am. “Când! substantivul feimibin * 'sta înaintea!” aăiectivului, 
numai lu i se “aplică genitivul articular adecă î, eată adiectivul re-" 
măne cum el se află nedeterminat în nomin. olur. d. e. în genit,
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sing. femeei bune (bune este nomin., plur. nedeterm. :de la bună). 

Tot, aşia şi când adiectivul stă înaintea substantivului, numai lut se. 

aplică genitivul articular, eară substantivul remâne, cum el se află 
nedeterminat în nominat. plur. d. e. în genit. Sing. bunei femel, 

(femei este nominat, plur, nedeterza, de la femee). « s. a. | 
Hi [ 

1 

"Când între substantiv şi i adieotiv! se află şi arti- 

cul propui adiectivali : cel, „cea, cei, cele, atunci numaă 

substantivul și articulil acestia se declină, cară adiectivul 

se concordă cu dinşi! în gen şi număr, nu și în ceasuri, d.e. 

sti 

» Masculin. : .: Singular. 0 Teminin 

N. omul cel bun î femeeă. cea bună. 
G:: Omului celui bin i "forest cel: bune 

D. omului celui bun - femeeă cel bune” 
Ac. pe omul cel bun:  ::: :?:: 'pe femeea cea bună 
Ab. de la: omul: cel bun. -: “ de la femeaa“ cea 'bună 

- Sa - Pra. | i , | 

N, oamenit. cei bun. RR - fomile € cele bune . 

G. oamenilor celor. buni. „femeilor celor bune 

D. oamenilor celor, buni, „..., femeilor celor bune 
| Ac. pe oamenii cei bunt pu Be. femeile. celo bune 

Ab. de :la oamenii. cei, buni: „de la femeile. cele une. 

st Papp DI N a E și in 

1. : Liam: Articulul! impropiu pronominal” feminin cea, 'are în” 

nominat. plur. cele: -Din: nominativul acesta şi! din! 3; ca genitivul 

„ singular ;al articulului feminin a,.se poate forma genitivul sing. al; 
numitului articul, impropr, pronominal, , se poate, adecă dice şi « scrie: 
foimeer celei bune, în loc de feraeet cei bune, (find aci. cei contras 

din celei); căci după regulă tot așa 56 formează! genit. 'singul. atâţ 
Ia substantivele cât şi la adieotivele femenine,: (V. mat sas' 2. L am. 
de la N. 20: rii ie ati i) 

„7



+13. Prin. compazaţia adieetivelor calitative se înțelege. 

corparaţa co: se face între" două sati “trei ființe omogene, 
| precum Şi între două sati trei obiecte omogene în privinţa 
undia, şi aceleiaşi calităţi, eu scop de a sei dacă calitatea 

aceea se cuvine tuturor ființelor acelor, saii tuturor obi- 

„_ectelor acelora, deopotrivă, sai unora întrun grad mai 

mare, ear "altora, într'un' grad maj mic. Aşa d. e. în pri- 

vinţa silințeă la învățătură ca a uneia -şi aceleia calități 

se face comparaţie “între scolari și se dice: Scolariul A 

„este așa de! silitoriti la învățătura, ! 'ca şi 'scolariul B, şi 

earăși scolariul C este mai silitori la învățătură de cât . 

scolariul. D.: In. fine, seolariul E este şi maă ,silitoriă (a- 

decă, și decât scolariul. O, el adecă e, cel maj. silitoriti în-, 

tre dinşii). ,. i pi | 

14. Compararen adieotivelor se face; prin n tref grâdui 

numite: „positiv,: comparativ, superlativ, şi anume : 

a) Positiv grad se zice acela, în carele două ființe sai | 

. două: obiecte comparate între dinsele, în privinţa uneia și 

aceleiaşi „calităţi, se află egâle în privința aceleia, d. e. 

“Scolăriul A este tot “aşia — sait : “întoemat” aşia- — - de si- 

litoriii "la învățătură, ea, şi scolariul B. 

B Vompavatii râd « se dice acela, în carele două inte 
sate 

| neia și aceleiași calităţi, se a8ă neogalo i în privința a aceleia, 
uă ființă adecăcovărșește:pe alta, sati un: obiect pe altul 
în “privința calitățil:aceleia,: d. e: : Scolariul. C este mai si-' 

> „itoriăt la învățătură decât soolariul D. (adecă scolariul 0 
este într! un grad, mai mare, „cară scolariul D întru un grad, 

ma mic, silitori la învățătură). e 

d). “Supărlativi e grad. se. qiee,; cela | în “carele. uă fină. 

 covârşesea Be toate câte sunt comparate cu dinsa în pri. 

< 

$ -
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vinţa uncia şi aceleiaşi calități, d.:c.. dacă în gradul com- 

parativ “s'a, dis, că Seolariul CO este mai silitori la învă- 

țătură decăt scolariul D, aci în gradul superlativ se. dice 

că E este mai silitori îi si decât scolariul G, sait că el este , 

cel mal silitoriii, între dînșii trei. 

„1. De-ami Dicerea . Scolariul A este.silitoriu la învățătură este. 

ui dicere simplă şi positivă ; ea :prin urmare nu. este dicere . com-. 

pavativă, căci nemic: nu se compiurează într'insa.:. Dicerile însă :'a). 

Scolariul A este tot așa de. silitorii la învățătură ca și scolnriul B; 

b) Scolariul O. este mai silitori la învățătură de cât Scolariul D,: 

a mt, 

şi în fine c) Scolariul E este şi. mai silitoriu, adecă şi decât:sco- . 

“lariul O,.sunt: diceri: comparative; câel.. întrînsele se face. compa- 

rație între scolarii A şi. B,: precum şi între. Scolarii:. (; D, E, în- 

privinţa - uneia și. aceleiași „calităţi, ca să se vadă dacă el în pri-: 

vinţa aceleia sunt.egali sai. neegali, și earăşi în care grad. egali sau. 

neegali ::apoi tot:în modul acesta se poate face comparaţie atât în-: 

tre ființele. omogene, cât şi între obiectele omogene în privința uneia 

şi aceleiași calităţi. ce s'ar, putea însuși, după “natura: or, şi unora 

şi altora. e e e | „i 

2, L.dm. De gradul superlativ. se țin ș și expresiunile: Prea; 

foarte, de tot, 'nemăsurat de, nemărginit de; d. e.. Dumnedea e foarte: 
bun şi:nemăsurat sai nemărginit de bun. i 

3. .L. am.. :Reu se aplică “de unii. în comparativ. conjineţia ca. 

(după quam lat) în loc de: decât, d. -e..calul acesta e:mal frumos 
ca.:ucela, în loc de:. calul acesta e mal: frumos decăt acela ; căci ca, 

în:limba:.rom.''se aplică bine :numal în gradul 'positir, :eară .nu în 
„cel. comparativ,:d.: e;.: Un „scolarii e ca:altul de: bun la: învăţătură, 

sail-A, e itot: așa de silitoria la învățătură ca şi B, (este:gradul po-: 
sitiv); eară A-e mai. silitori decât B nu deii ca B, (este gradul 
coniparativ). i - 

4. DL. am: Toate adiectivele calitative, ce se. termină la singu-! 

lar: în: ân,:ână; an, anăj :0an, cană; ;-eară la plur:: în: 'âni, dne, 

eni,.ene,: dnpă firea -limbet: românesti „numai „la persoane 'se:aplică.: - 

d.e. Acest .om este român, -moldoran,' muntean, : transilvanean, 

.
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bucovinean, basarâbean, şi aceşti oameni sunt: români, moldoveni, 

munteni, transilvăneni, bucovineni, basarabeni; tot astfel- această 

femee este română, moldovană, munteană, transilvâneană, buco-- 

vineană, basarabeană, şi aceste femel sunt: române, moldovene, 

muntene, transilvănene, bucovinene, basarabene, eară nu: româncă 

românce, moldovancă moldovence, munteancă,, munfence, căci fi- 
nalele: dncă, ânce, ancă, eancă, ence, sunt slavice; ear adiectivele 

calitative ce aa la sing.. finalele esc, ească,: la plural esci (==est) 
se” aplică atât la obiectele reale .și ideale (striet luate astfel) cât. 
și la ființele neraţionale, d. e. pământ romanesc, lucru omenesc, 

bon românesc, şi : pământuri românescă, lucruri omenesci, boi ro- 

mânesci, nu. deci pământ român, pâmânturi române, și încă: cu . 

atât mai pucin: bou român, boi români, cer avea “cu totul alt 

înțeles. :Tot aşia și: țară românească, faptă: omenească, vacă româ- 

nească, .eară nu ţară română şi âncă cu.atât mat "pucin vacă ro-. 

mână, ce ar av6 earăși cu totul alt înțeles. Pe temeiul acesta di- 

cem, că nici Gramaticei încă nu -i se poate aplic adiect. fem. ro-: 

mână, ci numa! românească; pentru-că nici ea âncă nu, se poate: 

consideră ca persoană (spre a i se pute aplica adiect.. română), ci 
numai ca un obiect ideal, adecă ca u& proprietate ideală (san inte-. 
lectuală) a unei colectivități de individe sau de persoana ce se iri: 

de una:şi aceeași națiune, adecă de nat. rom. Și ce. dicem aci de 

Gamatică,.se înţelege. și: de limbă: - prin urmare Gramatică : româ- | 

nească, limba, românească trebuesce dis şi scris, eară nu Gramatică: 

română, limbă română, și aceasta din causa mal. sus.arâtată. Şi în 

adevăr daca Italianul,—el însuși: dicem — având în limba sa finalul : 

esco, esca, ba âncă şi adiectivul: romanesco, romanesca, de câte-ori . 

amintesce de poporul vechiă roman, sau: de limba vechii romană, nu 

dice numai populo romano, lingua romana, ci după plac.[și mai ales 
în stilul poetic].și populo romanesco,'lingua romanesca :: cu 'cât mai 
vîrtos:ar trebui ca:să Qicem:şi scriem noi :: poporul românesc, limba : 

românztască, când toţi scim că adiectivul acesta este atât de-adâne: 

tipărit în limba noastră, în cât pe 'veil-ce român de :la țară. l-ai 

întrebâ, în ce: limbă se roagă -el la Dumnedeu, „ți-ar raspunde, în-: 

dată, că el se roagă la 'Dumnedei: în limba românească, adaugână 
a qice, că:el, numai românesce 'vorbesce.: Cu toate acestea, find că.
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prin popor, natie, Sinod, Senat, Cameră de deputaţi, Universitate, 
Academie, Socieiate literară, se înţeleg tot atâtea persoane mo- 
rale (așia numite), acestora se poate aplică adieet. român, română, 
d. e. Senatul român, Camera română de deputaţi, Universitățile TO- 
mâne, ș. a. Licenţiu poetică ânca se poate dispensă de la regula 
aceasta generală, ear afară de excepțiuniie acestea, n'ar trebui să 
ne abatem de la dinsa. 

  

1 o dh 

CLatia UI. 

PRONUE LU. 

1. Prin prenume se înţelege un nume generic, cu 
- carele ca şi eu un termin technic se pot însemnă în gra- 
matică toate numele ce în cugetare şi vorbire țin locul. 
altor nume. —v. în Partea « II, a gramaticei la cap. |. 
secţia 1. n. 2, Q. , - 

2. Pronunele limbei românesei sunt de opt genuri, 
adecă,: „personale, posesive, rejl:zive, “ demonstrative, relative, 
interogative, "conjunctive şi indefinite. E 

1. Pronumele persozale. -: 

3.  Pronume personale se die acelea ce însemnează 
persoane ; ele sunt de două feluri în limba românească, 
adecă simple Şi: compuse. 

4. Pronumele personale simple sunt: ei, bu, cl, ea, . 
la sing. și: noi, poi, ei, ele, la plur.; cară cele compuse 
sunt: că însumi, tu însuți, el însuși, “ea însași, la sing. 
noi înşine, voă înşivă, ei înșișă "sai înşii, ele „înseşă sati ele 
însele. la: plur. şi respund la întrebarea. cine?



5. : Pronumele. personale simple 

elină în următorul mod : 

Persoană IL. 

mie-îmiă s. mie-mi 
mie-mi 

pe mine 
„mă 

pe mine-mă 

"Ab. de la mine 

noi | 

oz
 

nouă . 
ne 

D. “ni 
- nouă-ne - 
nouă-ni | 

pe noi. 
"Acne  ? 
„pe nol-ne 

Ab. de la noi 

me, Siagular. 

-. ție- ți 
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meri 

„ Persoana, II: 

tu 

ţie 
îţi - 

ţi 
ție-iţi sală ie- ți 

„ne 

pe: tine 7 
to .- ii 

„pe tine-te. 

de la tine 

Plural. . 
voi 

vouă . 
vă 
vi 

__Youe-vă 
".vouă-vi 

pe voi 
vă “ 

„pe Yoi-vă 

de la voi 

el 

nasc. şi fem..se de- 

- Persoana TI. | 

ca 
lui ei 

lui că 
&i sai îi ci sati îi , 

„i i 
lui că sad îi. că i sati îi 
luă i ci i 

pe el pe ca 
el sati îl o 
pe el-6l s. îl pe ea-o 

de la el "de la ea 

ci do 
lor lor 

„lor lor 
le le 
li . li + 

lor-le lor-le 
lor-li , lor-li 

pe ci pe ele 
"& sati îi le , 
pe că-i s. îi, pe cle-le 

de la ci de la ele 

6; Pronumele personale compuse se declină în ur- 

'mătoriul mod: 

“Persoana |. 

N. eii însumi 
GQ — 

Pe , 
"mie însumi 

D. “mie însumi-imiă 
i mie însumiă-rmi : . 

Ac, pe mine însumi, 
- pe mine însumă-mă 

Ab. de la mine. însumi 

a). „Cele “masculine, 

Persoană ÎI. 

Singular. - 
1 tu însuță: 

ție însuţi 
ție însuță-iţi 

„ie însuți-ți 

“De tine însuţi 
"pe tine însuță-te. 

de la tine însuţi 

„bis 

„Persoana III, 
pe 

a el. însuşi 
lui însuşi 

lduii însuşi 
dal i însuşi-ii -: 

luă însuși-i 
N 

pe el însuși , 
pe. el: însuşă-âl 

de la el însuşi



„. noi înşine 

oz
 

nouă însine 
D. nouă înşine-ne * 

nouă înşine-ni 

Ac, PE noĂ înşine | 
” pe noi înșine-ne 

| Ab. de la noi înşine 

Persoana 1. 

N. ei însamiă 
G. — 

mie însemiă 
D. mie însemi-imi 

mie înscmi-mă 

Ac. Be mine însamă 
" pe mine însamni-mă 

Ab. de.la mine însami 

N. noi însene 
G 

nouă însene 
*D). nouă însena-ne 

- nouă însene-ni 

Ag, Pe noi însenc, 
* pe noi însene-ne 

Ab. de la noi însene 

Plural, 

voi înşivă 

_You€ înșivă 
vouă Înșivă-vă 
vouă înşivă-vi 

pe voi însivă 
pe-voi înșivă-vă 

de la voi înșivă 

„lor înşiși sa înşii 

că înşişi saii că înşiă 
lor înșiși sai înşiă 

lor inşiși-le 
lor înşiși-li 

pe ci înșiși sat înșii. . , 
pe ei înşişi saii înșii-ii 

de In ci înșiși sai înșii,! 

b), Cele feminine. 

Persoana IL. 

Singular. 

tu însață 

ție iuseți | 
ție înseţă- -Îță 
ție înscţă-ţi, 

pe tine însaţi 
pe tine însâţi-te 

de la tine însață 

Plural. 
voi însevă 

vouă însevă 
Vouă însevâ-vă! 
vouă înseră-vi 

p: voi însevră 
pe + oi însevă-vă. 

de Ia voi însavă 

Persoana III. 

ca însaşi 
ei înseși 

ci înseși 
ci însoși-l 
că înseşi-i 

po ea însași 
po ea însași-o 

de la ea însași 

ele înseși saii ele însele 
“lor înseși 

lor înseși 
lor înseși-le 
lor înseșă-li 

pe ele înseși 
ps ele înseşi-le 

de la ele înseşi 

Esemple: Cu dativele și acusativele pronumelor personale 
simple şi compuse la singular şi plural. 

Î. Cu dativele simple ale pronumelor pers. masculine și feminine, 

a). Cui s'a qis aceasta ?—Mie, ţie, lu, ei, nouă, vouă, 
lor, (masculin şi femenin). 

b).. Îmi este bine, îți este bine, i 
ne este bine, vă este bine, le este bine, (m. şi 1). 

teste bine, (m. și f.)
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6). Mie-'mi trebuie, ţie-ţi trebuie, lui-iy, că-i trebuie ; 

nouă-ne trebuie, vouă-vă trebuie, lor-le trebuie. (m. şi f.). 

d). Mi-se cuvine, ţi-se cuvine, i-se cuvine. (m. şi f.) 

ni-se cuvine, vi-se cuvine, li-se cuvine: (m. şi £). 

e). Mie mi-se euvine, ţie ți-se cuvint, lui i-se cuvine, 

ei i-se cuvine. nouă ni-se cuvine, vouă vi-se cuvine, lor 

li-se cuvine, (m. și f.). 

2 Cu acusativele zimple ale pr onumielor personale mascu- 
i line şi fonia nîne, 

-a). - ME doare, te doare, îl doare, 0 doare, ne doare, 

vă doare, îi doare, le doare. 

Si - Pe cine? — Pe mine, pe tine, pe el, po e, pe 

„pe voi, pei, pe ele. | 

, Pe mine-mă chiamă, . je tine-te“ chiamă, pe clil . 

hiamă, pe ea-o chiamă, pe noi-ne chiamă, pe voi-vă 

pe el-il chiamă, pe ele-le chiamă. 10% 

Sa SE 
p- IESE RES URA datirele compuse ale promunelor personale masculine. 

ae 3 , 

i ou „05 Cui s'a dis aceasta ? 2 — Mie-însumi, țioinsați, lu 

SI, ii cură 3598f/ nouă-îuşine, voub-înșivă, lor-inşişi. 

b). Mie însumi- îmi este bine, ţie însuţi-iți este bine, . 

Jui însuşi-ii este bine, nouă. înşine-ne este bine, vouă în- 

şivă- vă este bine, lor înșişi- le este bine. 

e). Mie- însuroy mi-se cuvine, țic-insuţi ți- -se cuvine, 

lui-însuşi i-se cuvine, noub-înşine ni- se cuvine, voub-în- 

“Şivă vi-se cuvine, lor-înşişi li se cuvine. 

      

„d 

    

Es Gia acusativele coniupiise ale- pronumelor per "sonale masculine. 
pu i 

tu iau: Pe cine > chiamă ? Pe mine-însumi, pe, tine: însuţi, 

pe el-insuşi ; pe. noi-inşine, pe .vol-înşivă, „pe. că-inşiși....-
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b). Pe: mine însumi- mă doare, pe tine însuţi- te doare, 
pe. cl însuși-il doare; „pe noi înşine- ne doare, pe voi în- 

Ay şivă-vă doare, pe ei înşişă- î doare, 

“5, Cu dativele compuse ale premunclr personale feminine. 

a) Cur s'a dis aceasta ? — Mie însemi, ție însoți, el 
înseși, nou însene, vouă însevă, lor. ÎnSeșI. 

b).  Mie-insemi-imi este bine; ție-înseţi-iți este ..bine,. 
ei înseşi-ii este bine; nouă-insene-ne este bine, vonă-in- 
sovă-vă este bine, lor- -Înseşi- le este bine.. 

0). Mie-însemi mi se cuvine, ție- înscți ţi se cuvine, 
eri înseși i- se cuvine, nouă- însene rii se cuvine, “xou&in- 

sovă. vi se cuvine, lor-inseşi, li se cuvine. ” 

6. Cu acusatirele compuse ale promumelor personale feminine. 

a). Pe: cine chiamă ? — Pe mine însami, pe tine în- 
Saţi, pe ea însaşi; pe.noi însene, pe vol „ ÎNS0vă, pe ele 
înseși saii însele.. - . o i 

b). Pe mine însami-mă doare, pe tine însați-tă doare, . 
pe ea însaşi-o doare; pe noi însene-ne doare, pe vol, Ani iti 
sevt- vă doare; pe ele înseși sai însele-le doare, =... a 

. 

  

1. L. am. Persoana I. și II. de la pronumele pers. simple și 
compuse n'ai genitiv, niel la singular nici la plural; căci d. e. al 
mă, a mea, al tcă, a ta, ai mei, ale mele, ai tăi, ale tale, nu sunt 
genitive, ci pronume posesive, formate din adiectivele posesive : 
mei, mea, tei, ta, mei, mele, tel, tale, și Qin articulii împroprii 

pronominali : al, ai, a, ale, întocmai după cum adecă, nici: al sei, 

a sa, ai sei, ale sale, earăși, nu sunt genitive ci pronume reflexive, 

formate tot ca al meă, ş. a. adecă din adiectivele pronomenale Te- 
flexive: scii sa, sti, sale, şi din articulii improprii pronominali : al;
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al, a, ale, cum se va ved6 mai gios atât la pronumele posesive, 

(n. 8.) cât şi, la cele reflexive. (n. 9). 
2. Lam. La pronumele personale malculine “ şi feminine, 

simple și compuse, nu se aduseră nici dativele: sie, sie-șă, sie-insași, 

sie-înseși, nici, acusativele: se, pe sine, pe sine se, pe sine însuți, 

pe sine însui-se, pe sine înșiși, pe sine înşiți-sc, pe sine însași, pe 

sine însasi-se, pe sine înseși-se ; căci acestea, și unele şi altele se ţin 

de pronumele reflexive, despre carile se va trăti mat gios, lan. 9. 
3. L. am. Dativele și acusativele pronumelor personale sim- 

ple sunt de. Qous feluri, unele sunt întregi sau .carile ai câte un 

înțeles deplin în sinele ; cum, d. e. sunt dătivele: mie, ţie, lui, ei, 

nOou8, vous, „or, şi acusativele: pe mine, pe tine, pe el, pe ea, pe 

DOI, pe voi, pe ei, pe ele; ear altele sunt scurte, sat carile numai 

când sunt unite câte cu un verb, aa câte un înţeles, numite tocmai 

pentru aceea conjunctive, cum d. e. sunt dativele: îmi, "nt, îţi, "ți, 

i sai îi, "i, ne, vă, le; mi, ţi, i, ni, vi, li, şi acusativele: me, te, 

el sau îl, ”], o, ne, vă, GI san îi, "1, le. (Despre dativele şi: acusa- 

tivele, acestea din urmă se va ved6 mai gios la pronumele conjune- 

tive.n. 21. | o | 
* + 4, Ie am. Mine, tine, (și reflexivul sine) se aplică în vor- 

bire. nu numai cu preposiţia pe sai pre şi de la, ci și eu toate cele-. 

l-alte preposiţii încă, d. e. în mine, de mine, din mine, la mine, 

spre mine, cătră mine, ş. a. Tot aşia:: în tine, de tine, din tine, 

ș. a. precum și: în sine, de sine, din sine. ș.a. 

5, Mine, tine, sine, se derivă din următoarele acusative latine 

compuse din me şi ne==mene ; te și ne=tene; se și ne=—sene; ele 

însă în limba lat. numai în modul interogativ se aplică, d. e. mene 

vidisti 2 == pe mine mai vâdut? s.a. 

6. DL, am. Este de obserșat, că. în sinul poporului român se 

pronunță: 1) nu numai eă ci și; îi ancă (no. plur. de la pron. pers.. 
mase. :6]). d. e. EL sai îi na fost la mine; 2) nu numat iei şi îi 

(dat. „sing. masc. şi fern. dela pron. pers. sizaple, mase. şi fem. el 
ea), d. e. Eu îi dau sau ea îi dau sati eu-'i dau, adecă lui sau ei;- 
3) nu numai earăși | ci ei şi îi ânca (în acus. plur. al: pron. pers. 
mase, ei sat d. e. Eu €i ved, sa eu îl ved, sau eu- "1 ved (adecă 

pe ei saţ pe dînșii); ear! apol pronun. dă și îi întocmai ca: ei, tu,
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l, ea, se derivă din iimba lat. și anume ii âinilli, (nom. plur. dela pron, 

pers. “ille), eară îl dela (illi, dat. sing. de la ille illa, iillud); pentru 
ca se. scie,: că în toate cuvintele românesel ce se derivă din cele 

latine, consoana I, fie ea .duplă sau. simplă, parte se elidează înainte 
de vocala i, ca d. e. în îi şiii de la illi, parte se schimbă în ș, 

ca d. e. în cuvîntul chamare dela clamare. | o 
si: 

II Pronumele posesive. 

1. Pronume posesive se die acelea-ce arată sa că 
uă persoană, Stăpânesce unul sait maj multe obiecte Omo- 
gene, sai că mal multe persoane, stă pânese în comun u- 
nul: saii „mai multe obiecte omogene 

s. Pronumele posesive sc formează: a) din articuliă 
improprii pronominall : al, a, ai ale; b) din adicetivele 
pronominale posesive : mei, mea, mei, mele, tei ta, tă, 
tale, nostru, noastră, vostru, vo astră, nostri, noastre, vos- 

tri, voastre ; c) din genitivil. singulari şi plural aă persoa- 
nei a treia, adecă din “ui şi ei do la sing. Şi din lor de 

ti 

la plur. după cum se. va vede îndată în exemplele“ urmii- 
toare, adecă : | 

a) Stăpânind uă persoană numai un obiect de genul 
„masculin, pronumele posesiv se formează în următorul mod: 

d. e. Calul este ul meit, al tei, al' bă, a ci, (al, sei e pro- 
nume. reflexiv- -posesiv). ” 
b) Stăpânind uă persoană “mai multe obiecte de genul 

masculin, pronumele posesiv se formează în următorul mod: 
d. e. Caii sunt aă:meă, ai tei, qă luă, ai ei, (aă sei e pro- 
nume refl. pos.) a 

„“e) Stăpânind ună: persoană numai un obiect de genul 

feminin, pronumele posesiv se formează în următorul "mod: 
d! 6. Casa este a nied, a ta, a hi a că e sa e"pron. re- 
flex. po6.) DD IE Ata n PIE n ”
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IE? Stăpânind. uă 1 persoană mal multe obiecte de genul 

feminin, pronumele posesiv se formează în următorul mod: 

d.: e. Casele! sunt “ale. mele, ale tale, ale hă, ale di, (ale 

Sale este pron. reflox.-pos.). | ” 

e) Stăpânind mai multe persoane, în comun, numai un - 

obiect de genul masculin, pronumele posesiv se formează 
„în următorul, mod: d. e. „Calul este al nostru, al vostru, 

ai lor, (m. şi f.) 

6 Stăpânină mai multe persoane, în comun, mai multe 

obiecte de genul masculin, pronumele posesiv se formează 

în următorul mod: d. e. Caii sunt d nostri, ai vostri, aă 

lor, (m. şi '£.) | | 
g) Stăpânind maă multe persoane, în comun, un obieet 

de gen. fem. pronumele posesiv se formează în următorul 

mod :-d. e. Casa, este a noastră, a voastră, a lor, (m. și f). 

n) Stăpânind mal multe persoane, în comun, maj multe 

obiecte de gen. fem. pronumele posesiv se formează în 

următorul mod : d. e. Casele sunt ale noastre, ale voastre, 

ale lor, (m. şi f.) | ă 

1. L. am. Fiind obieetul de genul mixt, pronumele posesiv 18 
singular e de genul masculin, eară la plural de cel femenin, d. e. 

Scaunul este al meă, al tei, al lui, al ei, și: senunele sunt ale mele, 

ale tale, ale luă, ale: că, 

"L. am. Aplicarea pronumelor reflexiv-posesive : al sei, ai sei, 

a sa, ale sale, se va face aci,: mai gios, la pronumele refiexive. 

NI e _IHL.. Pronumele refesive, 
ă „1 

9  Pronume 'reflezive se qie acelea prin carile subi- 

ectul lucrează cu verbul asupra sa însuşi ca asupra unui 

„obiect, de aceea și verbul ce exprimă asemenea lucrare 
r
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se dice verb pronominal sai reflexiv ; prin pronumele re- 

flexive însă nu se înţeleg numai dativele şi acusativele ce 

sunt adevărat reflexive, ca,. d. e:: dativele : sie, sieşi, sie 

însuși, sie înseși,"şi că, d. e. âcusativelo : se; pe sine, pe 

sine se, pe sine însuşi se, pe sine însuși 'se, şi nu ' numaă - 

„acusativele. pronumelor reflexiv-posesive, ca, d. o.. el peal 

"sei, pe a sa,. pe ai sei, pe ale,sale, şi ea pe al seii pe 

a sa, pe ai sei pe ale sale; 6i prin pronumele refloxive 
se înțeleg şi înseşi dativele şi acusativele pronumelor per= 

s6uiale simple și compuse de ântăia și a doua pers. Sing. 

de câte-ori: subiectul lucrează, şi printr'insele cu verbul 

asupra sa Însuşi, ca; asupra unui obiect. Toate. acestea se 

vor ved6 mai lămurit în exemplele următoare, adecă : 

a) Cu dativul simplu: Ei îmi face sait eii-'mi fac re, 
tu îți faci saii tu'-ți faci reii, el-işi face reii, ea "işi. face 

Sai eu-'și face re; noi-ne facem, vol-ve faceţi, că-îşi 
fac, ele-'şi fac reii. i 

"b) Cu dativul compus: Eă-mi: fac reă . mie-însumi, 
tu-ţi faci reii țiz-însuți saii ție-înseți, el îşi: face roi: sie 

însuşi, ca-'ŞI face re sic-înseşi, noi ne facem reîi novă- 

înşine, sait nouă-însene, voi vă faceţi reii vouă-însivă, sait 

vout-însevă, ci-işi fac reii sie-inşişi, ele-'și fac reii sie- 

înseși, . . - e a 

c) Cu acusativul simpiu : Ei mă întreb, tu te intrebi, 

el sati ea se întreabă, not ne întrebâm, vol vă întrebaţi, 

eX suii ele se întreabă. 

d) Cu acusativul compus: Ei mă întreb pe mine-în- 

sumi, în te întrebi pe tine însuți, el se întreabă pe sine 

însuşi, ea se întreabă pe sine-însaşă, noi ne întrebăm pe 

- noi-înşine, vor vă întrebaţi pe vo inșivă, ele se întreabă 

pe sine-Înseşi, -



1. Li am. Subiectul grata « să, „Juereze cu verbul prin pronumele 
reflexive nu 'numat asupra sa Însuși, ca asupra unui obiect, ci Își a- 
tât asupra unei părți de ale sale, cât şi asupra unul obiect proprii, 
al seu, aplicânduse atunci dativul la subiect, cala persoană, ear” 
acusativul la obiect ca la un lucru, d. e. Fum spăl, tu-"41 speli, 

el sau ea- “ȘI spală mânile; noi-ne spălam, voi-vă spalaţi, ei sai ele 

Și spală mânile. —Ea-mi vând calul, tu-ţi vindi calul, el. îşi vinde 

calul, ea-! şi vinde calul, noi- ne vindem calul, voi-vă vindeți calul, 

ei sai ele-! și vând calul. —FEu-'mi vând casa, tu-"ţi vindi casa, el-își” 

vinde casa. 's: a, : . - o 

9 Lu ami Greşit se vorbeşte şi se scrie, d. e. Bl-își spală 

mânile lui, ea-'și spală mânile ei, în loe de: mânile sale; de ase- 
mene : el-işi vinde calul lut, ea-'și vinde calul ei, în loe: de ealul seu. 

Tot astfel și: el-își vinde casa lui, ea-'şi vinde casa ei, în loc de; 

casa sa; căci un altul poate să-l spele mânile lui, sait manile ei, 
un altul poate să-i vândă calul lui sau calul ei, în fine un altul 
poate să-i vândă casele lui saa casele el; eară el-însuși san ea-în- 

sași își spală manile sale, el-i însuși sai 'ea-însaşi își vinde calul 

, scă, el-însuși sai ea-însași îşi vinde casele sale. 

3. L. am. Pronumele reflexive cu acusativul persoanei în a 

treia, persoană singular și plural se aplică bine în următoriul mod: 

d. e. Ji] se întreabă pe sine, ea se întreabă. pe sine, ei se “întreabă 

pe. sine, ele se întreabă pe sine; eară nu: el se întreabă pe. dinsul, 

ea se întreabă pe dinsa, el se întreabă pe dinşii, ele se- întreabă | pe 

dinsele ; căci un altul poate să-l întrebe pe dinsul, sati pe dînsa; un 

altul poate sa-i întrebe pe dinşii şi să le întrebe pe dinsele, ear el 
se întreabă pe sine însuşi, ea pe sine însași, el 'se întreabă pe sine 

înșiși, ele pe. sine înseși. [Despre formarea, şi “aplicarea pronumelui : 

dinsul,. dinsa, dinșii, dinsele, v. la pron. demonst. n. 15 2. L. can,] 

Da ii Pronumele demontrative. 

ele sunt de doue feluri, unele determinate, altele nedeter- 

minate. ' A 

10. Pronume demonstrative. se ie acelea-ce arată ceva, N 

v
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11.  Pronume demonstrative nedeterminata se ie ace- 

lea-ce numai cu substantive se aplică în vorbire, şi sunt 

urni niătoareld : îst Sail aist, aişti; iastă saii aidsta, aieste, 

(iste, iști, ista, istae lat); cel, cei, cca, cele, acel, acel," aceu, 

acele, (quello queili, quella, quelle, ital.); acest acesti, această, 

aceste, (questo, questa, questi, queste, ital,) 

L. an. Pronumele: cel cel, cea cele, se formează : a) din pronu- 

mele interogativ : ce (quae lat. que, frane. che ital) ; b) din art. ], 
a, le, adecă: ce-l, ce- i, ce-a, cele. Pronumele acestea se aplică numai - 

cu adiective ca nişte articalt improprii al lor. (v. la clasa substan- 
tivului n. 17. 2, L. am.); eară pronumele: acel, acti, acea, acele, 

se formează: din prepos. a, din pronumele” interogativ ce, din art. 

i, ă, a, ie, 

12. Pronumele: cel, cei, cea, cele, se declină câte cu 
un substantiv şi adiectiv în următoriul “mod: 

Masculin a Singular. - Peminin. 

- N. omul cel bun. „ femeea cea bună 
G. omului celui bun femeei cel bune | 

DD. omului celui bun 7 - femeei cei bune 
"Ace pe omul cel bun , pe femeea cea bună 
Ab. de la omul cel bun de la femeea cea bună -!- 

Plural. | 

N. oamenii cei buni m “fomeile cele bune 
G., oamenilor celor buni , femeilor celor bune . 

„D, oamenilor celor buni o femeilor celor bune 
Ac. pe oamenii cei buni - i pe femsile cele, bnne, 

Ab. de la! oamenii cei buni „de Ii temeile cele bune 

„18, Pronumele : acest, „acesii, această, aceste, se de- - 
olină câte cu un substantiv Şi adiectiv în următoriul mod:
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i a Singular, 
N. acest. om bun E această femee bună | 
G. acestui om bun „aceste femel bune : 
D. acestut om bun: Da ” acestei femei bune. 

„Ac. pe acest om bun „pe această femee bună: 
"Ab. de la acest om bun - - i. de a această femee bună. 

1. L. am. Pronumele: acest, acesti, această, aceste, se formează :.a) 
din prepos., a, b) din pron. simple: cost, cesti, „ccastă, caste, (questo, 
"Questi, questa, queste, ital.) |! 
„2. Li. am. Genitivii singulari și la pronumele demonstrative ne- 
determinate feminine se formează din nominativii lor plur. și. din 
i, ce e genitivul sing. al arţiculului feminin (a), [întocmai ca la sub- - 
stantivele și adiectivele feminine]. d. e. Cea, această, at în nom. plur. . 
cele, aceste, ear în genit.. sing. celei sati prescurtat că şi acestei. 

14. Pronumele demonstrative determinate sunt, acelea 
ce arată ceva în vorbire, ce ca cu degetul, şi sunt următoa- 
rele : acesta, acestia, aceasta, acestea ; ” acela aceia, aceea, 

acelea; ele după natura lor se pot aplică în vorhire Şi 
fără substantive, aplicându-se înse cu dinsele, se pun tot 
deauna în urma l0r, d. e. Omul acesta, calul: “acela, femeea 
„aceasta, casa aceea, s. a. 

L, am.. Pronumele demonstrative determinate : acesta, aceasta, 

acela, accea, se formează: a) din cele nedeterminate'sau din: acest, 
această, acel, acea; b) din proposiţia a, ca din uă particulă deter- 
minativă ce se pune la finele lor, însă la pronumele această se eli- 
dează mai întaiu a obseur (4) de la finele lui; eară la pronumele 
acea se intercălează un e, se face adecă ace- -ea=nccea, din acea. 

| 15, _Pionumele demonstrative determinate se declină 

cu Substantivele lor în următoriul mod :
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Masculin. | | Singular. „a Feminine 

N. “calul acesta, acela „Casa aceasta, aceca 

_G. “ealului acestuia, aceluia casei acesteia, aceleia 

D. calului acestuia, 'aceluia. casei acesteia, aceleia 

Ac. calul acesta, acela . casa acoasta, acea 

Ab. dela calul acesta, acela dela casa aceasta, aceea 

Adecă pronumele demonstrativ: determinate se concordă 

cu substantiveie lor în numer, gen şi casuri. 

"1, LD am. Acest om, această fermee, şi: omul acesta, femeea acea- 

sta; de asemenea: acel om, acza fomee, şi: omol acela, femeea 

aceea, primese, cerend trebuinţa, și art. pronom. al ai, a, ale, în ge- 

nitivii lor sing. şi plur. d. e. Calul este al acestui om, sati al acestei 

femei; calul „este ai omului acestui, sah ul femeei acesteia ; caii 

sunt ai acestui om, sati ai acest ci femei ; ; eail sunt ai omuiui aces- 

tuia, sau ai femeei aceitcia ; casa este u arestul om, sah a acestei 

Jomei; casa este a omului acestuia, sai a femeei acesteia, şi : cusele . 

sunt ale acestui om, sati ale acestei femei; + casele sunt ale omului 

„acestuia, ale fomeci acesteia. 

2: DL. am. La pronumele demonstrative se numtă, ŞI: din- 

aul, dinsa, dinşii, dinsele, şi : însul, însa, înșă, insele, _(ipso, ipsa, 

ipsi, ipsne, lat.). Cele d'ântâin se formează din prepos. de sau d' și 

din: însul, însa, înșii, însele, ear! apoi d pentru înlesnire se poate 

serie numai d, adecă fără apostrof, d. e.'dinsul, dinsa, dînșii, din- 

sele ; este însă de însemnat, că în cărțile noastre cele vechi, și 'a- 

nume în cele bisericești, pronumele: dînsul dînsa, dinşii, dinsele, 

„nu se aplică în nominativ (sau ca subiecte), ei, numai în acusativ 

u prepos. pre, sal și cu alte preposiţii, afară de, preposiţiile : în 
din, prin. ce nu se aplică cu pronumele acestea ci cu altele, cum 

se va vedea îndată nai gios. . ia 
3, L. an. Pronumele: însul, însa, nșii,” înscle, se apliea: a). 

cu a preposiţia. d=ăd =4, adecă: dinsul, dinsa, dinşii, dinsele ; b). 

„cu .preposiţia ră, =tr= tr adecă: trinsul, trinsa, trinşă, „trânsele, 

În ce chip înse pronumele : dînsul, dinsa, dinși, dînsele, cu toate 
! 

7 Ei
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preposiţiile se pot aplică în vorbire, afară de preposiţiile : în, din, 
prin, d. e. de dînsul, de la „dinsa, între dînşii, spre dinsele ; în acel 
chip pronumele: trinsul, trînsa, trînșii, trînsele, numai cu prepo- 
sițiile în, din, prin, se pot aplicâ. d. e. în „trinsul, în trinsa, în 
trinșii, în trinsele ; din trânsul, din trinsa, din tr ușă, din tn însele ; 
prin îrinsul, prin trinsa, prin trinşii prin trinsele. 

V.  Pronuridle relative. 

16. Pronume relative se die acelea-ce stati în legă- 
tură cu.una sai cu mai multe fiiiițe omogene, cn unul 
sai cu mai multe. obiecte: omogene ce sunt saii menţio- 
nâte, saii numai subinţelese. Pronumele relative ce staii în 

legătură. cu ființele sati obiectele menţionate sunt: carele, 
„carii, carea, carile. d. e. Omul, carele'și cunoasce datorin- 
țele sale, oimenii, carii ŞI cunose datorinţelă loruşi; “fe- 

“meea, carea'şI cunoasce datorinţele sale, şi femeile carile'şI 

cunose datorințele-.loruşi.. Eară pronumele. relative ce .re- 

presentă fiinţe sau obiecte subințelese sunt: acela, aceea, 

aceia. acelea, d. e. Acela (âdecă omul' acela) carele 'şi cu- 

poasce datorinţele sale ; aceia "(adecă oamenil aceia) caril 

Şi Cunos6 datorințele Ioruşă ; aceea (adecă femeca, aceeăâ) 

carea'şi cunoasce datorințele sale, ş. a. şi: Acelea, (adecă 

femeile acelea) carile'şi cunosc datorințele loruși. 

Ia) m: 5 SN , AER 
„1. L. am. Pronumele relative: carele, carii, carea, carile, se 

formează : 2) din pronumele interog. care singular şi cari plural, 
ce tot- -dea-una “numai cu substantive, se 'aplică în vorbire, d.e. 

7 

Care om? cari oameni, care femee? cari femei? b) din art. mas- 
calin și femenin singular și plural, adecă din, l, î, a, le. În ce chip 

însă 7 i scurt de la plural se schimba, în unul întreg (i) înainte. de 
articuli, atât Ja substantivele cât şi adiectivele masculine şi femi- - 

nins, d. 6. “Oameni, fernel, tari, mari, cu art, oamenii, femeile, tarii,
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„Ac. „pe carele. „p6. carea 
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marii; în acel chip 1 seurt şi la pronumele cari se schimbi în 
unul întreg, înainte de art. maseulin i și femenin le, facânduse: car ii 
(mase.) şi carile (fem.).—V. la clasa substantivului. 5. 14. lit. e, 
16. lit. e şi la clasa, adiectivului, n. 7. lit. d, şi 8. lit. e. 

2. DL. am. Dacă pronumele relativ nasc. carele, (format din 
care și art. 16), are la plural carii, (format după regula comună din 
“cari şi din art î), atunci de la sine urmează, că şi pronumele re- 
lativ femenin" carea, (format din care şi art. a,) să aibă la plural 
carile, (format din cari şi art. Jc); așia este, scrierea corectă a pro- 
numelui relativ feminin de la plural ar fi carile, Usul îns6 a în- 
trodus într'uă parte a Româniel. aplicarea pronumelui : care, în loe 
de carile, ear! întralta aplicarea lui: cari, în loc de carile, aplicare 
ee, de şi greşită, se urmează şi într” uă "parte şi într'alta, În si 

“se face schimbarea saa îndreptarea cuvenită. 
3: Lam. De pronumele: relative 'se țin şi: 2). cel-ce, coi-te ; 

b). tot-cel-ce, toți ceă-ce; €). acela-ce, acoia-ce, aceca-ce, acelea=ce ; d). 
însuşi pronumele interogativ ce, de câte-ori se aplică în_loe de: carele, 
carea, carii, carile, nesehimbat remăne d. e. Omul ce dă dreptate 
cui se cuvine, se qice drept; oamenii, ce fac bine altora, se 'nu- 
mese făcători-d-bine ; femeea "ce-și împlinesce toate datorinţele 
sale cu. iubire'și cum se cuvine, se ice virtuoasă; femeile ce'și 
împlinesc datorinţele . lor, cu iubire ii cum se cuvine Se numesc 
Virtuoase. 

DA, Pronurnele. relative : carele, carea, „cariă, caril, se - 
deelină în următoriul mod: .. 

- Singular. > | Plural. 

masculin . — feminin masculin feminin 

“N. “carele  . carea carii .. . . carile 
G. căruia . căreia  , - cărora cărora . 
D... căruia, i căreia . cărora cărora, 

“try 

c pe aril N "pe carile su! bi WPyNa 

Ab. de la carele de la carea "de la carii de la carile
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VI Proaumele interogative 

„ Pronume' interogative sunt acelea-ce se aplică, 

când. — _ printe însele — întrebăm pe cineva despre ceva; 

ele sunt următoarele: a) 'care? la, 'sing. şi carii? la plur. 
aplicânduse numai eu substantive, (mase. şi fem.) d. e. 

Care. om? — (ari oameni? ; 2— Care femee? — (ară femei? 

b) carele, carea, carii, car ile, adecă . pronumele | relative, 

întru cât 'ele -se'aplică într'un mod interogativ. .şi. deci 

fără substantiv. d. e.. Carele? carea? Garii ?- carile?. sai : 

carele: dintr' înşii 2" carea dinta" însele. ş.a. c) Cine? — pri- 

“vind numai pe persoane, d. e. Cine a fost la mine în ab- 

sonța mea? — d) 0e2 — privind, numai la, obiecte suii . 

Jueruri. — d. e. Ce.facă?. Ce, die 2, Ce este aceasta ? Ce - 

este aceea? ş. a, 

- Aasculin, - E pr E „ Feninin | 

DI N care:0m?: ci i: 7, care femee? .. 

Gin "cărul'om 2: 7 ei + cărei femei? : 

D. căru om? o „Gărek femei ? * 

Ac. pe care om? _ pe care fermce ?- 

7 Ab. de la'care om? i: + . de'a care femee? 

o Pluie 
N. ceară oameni? cari femei ? 

G. căror oameni? -  . . „căror femei? 

D. căror oameni? „ căror-femet? 
Ac. pe ari oameni? . : ''pe cari femel? 
Ab. de la car oameni? -- “de cari femel?! . 

19. Deelinarea pro onumelui interogativ: „care cu sub- 

stantive, . Patti ae: 
. 
TI 

„20. “ Declinarea pronucelor interogative: carele, carea, 

cârii, carile, e tot : aceea- ce ele 9 ai ca „pronume relative, 
“i 

.
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cu deosebire numai că ele ca interogative primesc după 
sine semnul întrebării. d. e. Carele? carea? cari: ? carile? 
căruia ? căreia ? cărora. ?—v. mal'sus 17. 
a“ 

L. am. De pronumele interogative se țin Şi adiectivele canti- 
tative, întra cât ele se aplică în vorbire ca pronume cantitative, 
saa foră vre-un substantiv și la întrebări şi la respunsuri. Astfel 
de pronume cantitative sunt: cât? câtă ? câţi ? câte 2— Atâta 2— res- 
puns: - atâta; atâţia ? — resp. atâția; atâtea? — resp, atâtea ; — 
Tot ?—resp. tot; toata ? — resp. toată; toţi eo toți; toate 2— 
Tesp. toate, Mult ?-— resp. mult ; mulţi ?-—resp. mulți ; pugin?—resp. 
puşin ; puţini ?—resp. puţini. ş. a. — Atât: se aplică cu prepos. "de, 
d. e. Atât de mult l-a iubit, în cât. Șa, PRD 

| VII. Pronumele oiinelia Ă o 

21. Pronume conjunctive se die. acolea-ce se aplică 
în vorbire numai când ele sunt strîns legate de alte cu- 
vinte. Ele sunt de două. feluri: unele co aii numai dativ 
(sing. şi plur.), Garaltele ce ai numar acusativ (sing. şi 

„plur.). Cele cu dativ. sunt earăși. de: două: feluri: unele 
ce se pun şi înainte şi după: verbe, ear'altele ce se pun: 
numai înainte de -acusativul : simplu reflexiv : se. — Cele” 
cu dativ,. ce se.pun înainte și după-verb sunt la: singular: 
îmă sai 'mă sau mă; îţi sai "Hi sai fi; îi sai '% sai 3; 
eară la plural: ne, vă, le, d. e.. Îmi dati e? sat 'mj- dai 
ei? sait mi-dati cr? şi: “dati-mi ei?-ş. a. Ne-daă ex? şi: 
“dau-ne ci nouă ceva? ş. a. Cele cu dativ ce se pun nu- 
mai înainte de: acusativul' simplu reflexiv: se, sunt: ii, 
ji, î, la sing: şi : ni, vi, li, la plur. d. e. A[i-se cuvine, ji- 

se cuvine, 'î-se cuvine; mi-se! cuvine, 2i-se' cuvine, :li:se 

cuvine; în fine cele cu âcusativ sunt la sing. mă, te, 1, * 
. , 10 |
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0, eară la plur. me, vă, î, le, aplicabile si înainte și după 

verb. d. e. ME chiamă la sine. Chiamă-mă el la sine?— 

Te-văd, văd-u-te = vădute. eii vre-uă-dată ? ş.a. 

VU. Pronumele indeânite. 

22. Pronumele indefinite (nedeterminata, nehotărite), 

se die acelea-ce nu determină saii nu hotărese ceva în 

„ deosebi, ci numai în general, şi sunt următoarele : niste, 

fie-care, veri-care, oricare,” (cu substantive); şi: mestine, 

'veră-carele, Veră- carea, "sai 07 -carele, Ori-carea ; ; veri- cine, 

sai. oră-cine ; fie- carele, fie-carea,- unii, unele, nimene, (de 

la nemine abl. sing. de' la nemo lat.), mimica (de la nec- 

mica lat.), toate fără substantive. 
S 

  

CLASA IV. ! 

N UMERAUUL. 

d Prin Numeral se înțelege un DUMB generic, cu 

carele ca şi cu un termin teehnic se poti însemnă, în Gra- 

matică, toate numele ce, prin simnificaţiile lor, pot repre- 

sentă în „cugetare şi vorbite diferite câtimi . numerice 0-: 

mogene: | II a | 

„2. Numeralele (sati numele numerale) . sunt de cinot' 
feluri: cardinale, ordinale, dist ibutive, duplicative şi multi 

pica ve, N e 

„Numeralele. cardinale . sunt. acelea-ce sa..ieaii ca 

basa sat fundamentul numerării ; ele: sunt înşi! numerii 

"numiţi. cardinali “şi. arabici, adecă:.1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 
8,9, 10. ga. is
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1. Z. am. Numerii cardinali, precum şi toţi câți se pot nasce . 
dintr'înșii, se privesc ca adiectire numerale, când. el se aplică în 
vorbire cu substantive, d. e. 4 (patru) scolari; — 6 (şese) stolăriţe; 
cară când ei se aplica foră substantive se privese ca pronume. nu- 
mevale, d. e. Câţi scolari ai în toate elasele ? — 80 (optdeci). Câte 
scolărițe ui în toate clasele ? —- 60 (şesereei): aci deci optdeci și 
șesedeci sunt pronume numerale. 

2. DL. am. Numele: suta, imiia, milionul, miliardul, sunt sub- 
stantive și anume suta și miia (la plur. sutele, miile,) sunt de. gen 
fem. eară milionul și miliardul (la plur milioanele, miliardele) de 
genul mixt, pentru câ la sing. au articuli masculini, eară,la plur. 
pe cei feminini. | a 

3, L. am. Un, ună, sai prescurtat. uă, (ce greşit se supli- 
nesce în. scriere prin 0, acusativul conjunctiv feminin), sunt adiec- 
tive numerale ; ele se aplică, în vorbire, ca toate adiectivele, numai 
cu substantive. d. e.. Un bărbat, uă femee, (nu deci o femee); 
ear' unul, ua, sunt pronume. numerale; căci ele se aplică foră 
substantive în „vorbire și unele Şi altete și se declină în urmă-, 
toriul mod: | 

„a, Adieetivele numerale: un, ua, (în loe de ună). 
! Ei 

„ Masculin, „Singular, .. . Feminin. 

N. un bărbat uă femee 
G. unui bârbat ” “ unel femei 

D. unui bărbat" uner femei 
Ac. pe un bărbat _pe uă femee- 

“Ab.'de la un barbat * '* „de la uă femee 
Plural, - Ii 

„N. „niste bărbaţi „i o. “niste femei. 
„„G. unor bărbaţi... o: unor femei 
„De unor bărbați «i i unor femel 
„Ac: pe niste- bărbați |. | „pe niste femel. | 
„Ab. de la niste bărbaţi :.: : :;. :- :-. “dela niste femel 
„:*b).» Pronumele 'numerale: unul, una. -: -
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"Masculin. . Singular. Feminin, - 

“N. unul . E una 
. . . , - , E , . . 

-G. unuia „o N uneia 

'D. unuia N . "uneia 

"Ac. pe unul “pe una 
: Ab. de la unul - „de la una 

N Plural. 

N. câțiva | „câteva 
„G, - cătorva e „câtorva. 

D. câtorva a . câtorva 

Ac. pe câțiva i „pe câteva 
„Ab. de la câțiva NE „de la câteva 

1. -L. am. Câtva, câtăva, şi plur. câțiva, câteva, se aplică: a) 

ca adiective, prin urmare cu substantive, d. e. Dă omului acestuia 

_câtca grâu sat: câtăra fâină; am vâdut numai câțiva bărbaţi și 

câteva femei în biserică. b) Câţiva; câteva, se aplică și ca pronume - 
__ namerale, adecă foră substantire, cum d. e: sunt aplicate aci 

mai sus. - 

2. L.. am. Amândoi, amândouă, formate. prin prescurtare (eon- 

"form cu firea limbii) din ambo duo, ambae duae lat. şi âmbi, 

„mbele, se aplică în vorbire şi ca adiective, adecă cu substantive, şi 

ca pronume, adecă sforă substantive ; amândoi, amândouă ca adiec- 

" tive numerale ai în genit. plur. amânduror pentru - âmbele genuri, 
(sau ca unor de ln un, uă); eară ca pronume numerale at: amân- 
durora, earăși pentru âmbele genuri, (sau ca unora de la unii), îmbiă 

însă şi dmbele au în genit. plur. şi ca adieetive. și ca pronume 

numai dmbilor și âmbelor, sad oră prepos. a, (ca determinativă la 

finele lor). 

3. LL. am. “Este de observat, că în limba rom. toți numerii 

ce se aplică în vorbire atât -la diferite obiecte omogene, cât şi la. 

__. diferite măsuri, începând de la 20 inclusiv în“sus, “primese după 

' sine preposiţia de, ca uă particulă partitivă, d. e. 20 de cal, 30 de 

„bor, 50 de oi, 100 de chile, 200. de fâlei, ș. a. Ba încă ei primesc 

propos. de, nu numai înaintea obiectelor. omogene ce se numeră,
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şi nu numai înaintea numelor ce arată mesurile, ci tot-uă-dată âncă 

şi înaintea numelor ce-l are obiectul de mesurat, d. e. 50 de chile 

de grâu, 60 de fler de arâtură, 20 de stînjint de lemne; greșit 

deci se vorbesce şi se serie: 20 chile grâu, 80 fălei arătură, 50 

“merţe păpuşoii. : Numele obiectului de mâsurat premesce prepos. . 

„de, înaintea sa și când numerul nu v primesce de fel, cum d. e. 

"sunt toți numerii de la 19 inclusiv în gios, d. e. 19 stînjini de 
lemne, 10 chile de grâu, 5 falci de arâtură, ș. a.. 

N = a 

4.  Numerale ordinale se die acelea-ce arată al câtelea, 

loc ocupă uă ființă întrun şir de fiinţe omogene, sati un 

obiect întrun şir de obiecte omogene. Astfel de, numerale 

sunt următoarele: ântâiii sati ântâiul, al doilea; al treilea, 

Ș. a. Şi: dntâia, a doua, a treia, ş. a. d.e. În banca ân- 

- tăia, locul âmrâiă îl ocupă (sati ântâiul loe îl ocupa)! Sc0- 
lariul A, locul al doilea, scolariul B. - : Ei 

' 

L. am. Când ne împărţim ideile în niște punete principale 
dicem : ântâiu şi scriem 19; dicem: al dolea și scriem 2%; dicem: 
al treilea și scriem 30, ș. a, ” 

5, Numerale distributive se ie acelea-ce arată des- 
facerea unui număr mal mare în altele mai Mici, şi res- 
pund Ja întrebarea câte-câți, câte-câte, d. e. Ei s'aii dus 

pe rând: câte unul, câte doj, câle trei, câte flece, s. a. şi tot 
asia: câte una, câle două; Sai: doinsi, triinsă, doinse, 

vina s.a. | 

"Numierale duplicative sunt următoarele : duplu, dut- 
is Saii: îndoit, îndoită, tripiu triplă, sai: întreit, întreită, 
s. a. d. e. Telul acesta e duplu, (îndoit adecă resucit din... 
două fre); eară telul acela e triplu, (adecă resuoit din iei 
fire). | s. a, i a
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1. Numerale zultiplicative sunt acelea-ce arată imul- 
țirea unui numer prin altul, saii Iarea - unui număr de 
atâtea-ori câte unimi se. afla în altul, q.'6. de cincr oră 

face cincişleci, adecă numerul dece, - luânduse  (s. îmul- 
ținduse) prin fiecare unime din nuimerul cinci, face în 
totul. eincideci. 

  

CLASA v. 

VERBUL 

“1 Prin verb se înțelege un nume generic, cu , carele 

ca și cu un termin technic se însamnă în Gramătieă: 12 

un cuvânt .ce, prin simnificaţia sa, represântă în cugetare 

“şi vorbire pe subiect în însași ființa lui ;.2*. toate cuvin- 
tele ce, prin simnificaţiile lor, representă în cugetare şi 

vorbire diferite stări sati lucrări de ale subicetului. 
„2. Verbul, după cele două idei principale ce se află 

în - definiţia, lui, se împarte în două clase speciale ;. de clasa, 

Antâia se ţine numai un singur verb numit verb substan- 
tiv; cară de clasa a doua se ţin toate cele-l-alte verbe, 
ce se.află in sfera limbii, numite verbe aditetive;. 

"8. Verbul substantiv este verbul'a fi, numit substan- 
tiv. pentru aceea, pentru că el, prin simnificatia sa, repre- 
sântă pe. subiect în vorbire în: însaşi substanța sati ființa 
lui, d. e. Ei sunt, (eii, persoana 1? ca subicet), tu: ești, 
(tu, persoana a 2 ca- subiect), el este, (el, persoana 3* ca 
subiect), eară verb& adiective sunt “toate - cele-l-alte verbe 

numite astfel, pentru că ele. în vorbire întocmai. așiă se 

ţin de :persoane saii de subiecte, ca şi 'adicotivele de sub- 
stantive : de aceea, în ce chip adiectivele numai la ohiee-
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tele reale sati: ideale, ce Se represântă. in vorbire prin sub- 

stantiva, se” pot aplica; în acel chip şi verbele adiective 

âncă, numai la subicotele ce se represântă în vorbire prin 

verbul substantiv, se pot aplică. 

4. Toate verbele limbei românesci, (inclusiv deci şi cel 

substantiv), sunt de septe specir: a) auziliare sai ajută- 

toare, b) active sai transitive, c) pasive, d) reflezive sait pro- 

nominale, e) neutre saii intransitive, £) iregulare saiă neregu- 

lare, 8) impersonal: Saii nepersonale, numite şi unipersonale. 

a) Verbele auziliare sai ajutătoare. , 

5 Limba românească are trei verbe auxiliare: a) a fi, 
ce este întâi verb substantiv, eară după aceea şi verb 

auxiliar ; b) verbul a ave, ce este ântâii, earăşi, verb activ, 

eară după accea şi auxiliar; C) a voi, ce este, de asemenea, 

ântâiă verb activ, eară după aceea şi auxiliar. Verbele 
aceste active deci sunt auxiliare numai atunci, când adecă 

ele ajuță pe toate cele-l-alte în formarea și conjugarea 

lor, și anume: verbul a fi pe cele pasive în formarea și 

conjugarea lor; verbul a az€ pe toate verbele atât la for- 

marea perfectului compus de la Indicativ, cât şi la for- 

marea presentului şi perfectului condiţional; eară verbul. 
a voi numai la formarea fiitoriului 1 şi IL de la Indieativ, 

cum se va ved6 mai gios, la conjugarea lor. 
b) Verbele active saă transitive. 

6. Verbe active saii transitive se die acelea-ce arată 

în vorbire. nunumai lucrarea subiectului, ci tot-uă-dată şi 

timpul când, şi modul cum se face lucrarea aceea, cum 

se va ved€ la conjugarea lor. 

2 Verbele pasive. 

„Verbe pasize se die acelea-ce arată în votbire nu 

- pumai-că subiectul pătimesce saii sufere, ci tot-uă-dată ăi 

7
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timpul când, precum şi modul cun el pătimesce sait -su- 
fere. Cum se formează ele; se va ved6 la conjugarea lor. 

d) „Perdele! reflexive sa pronominale, | 
„8. * Verbe reflezive sati pronominale se die toate câte 

prin simnificatiile lor arată în vobire : 1* că lucrarea su- 
biectului trece asupra lui însuşi ca asupra unui obiect, 
(adecă că subiectul esie totuădată și obiect), d..e.- Bă me. 
culc, tu te. culci, el se culcă; ei. mă scol, tu te scoli, el 

se scoală, 2%. Că lucrarea subiectului trece saii numă! a- 
supra unei părți de ale lui, d. e. Bu-'mi. spal mânile, îu-'f 

speli manile, el-își spală mânile ; sai uumai asupra unui 
obiect, ce se ţine de dinsul, ca 0. proprietate a luă, d. e.. 

Emi vind calul, tu-ți vindi calul, el-își vinde calul. Bar” 
apoi reflexive sai pronominale se die “asemenea; verhe, 
pentru aceea, pentru că conjugarea lor se face cu ajuto- 
rul pronumelor reflexive, cum se vădu mal sus, Şi cum se. 

va ved6 și mai bine la conjugarea lor. | 
6) Verbele neutre sa înstransitive. . 
9. “Verbe neutre sai întransilive se qic toate . câte 

arată în vorbire, prin: sîmnificaţiile, lor, sai uă stare (în 
care subiectul se află), cum. d. e. sunt: șed,zac, dorm, Sati 
Şi uă lucrare, ce nu trece asupra unui obiect, cum d.e. 

sunt: merg, âmblu, fug, alerg. s. a. - 

în Verbele iregulare: saii neregulare. 

10. Verbe iregulare Saii aeregulare. se die acelea-ce în 

conjugarea lor. se.abat de la formele celor patru. conjugări 

regulare, ast-fel sunt următoarele cinci, adecă: a stă, a dă, 

"a lud, a azâ, a uri, (în loc de a voi), cum se va vede la 
conjugarea lor. | a | 

g) Verbele împersonale saă nepersonale numite, şi uni 

per sonale.
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"11. Verbe impersonale se qie acelea-ce în vorbire n'aii 
unii anume subiect, ci ele se aplică în a treia persoană sin- 
gular, foră persoană sait fără ca ele să se aplice la. vre 
uă anume persoană, cum d.e. sunt: tună, fulgeră, minge, 
înghiaciă, ş. a. Ele sunt de două felur!,? unele ptoprie- 
impersonale, altele improprie- impersonale ; cole proprie- 

„impersonale sant d. e. 'fună, fulgeră, plouă, ninge, în 
ghiaciă ; ear cele improprie-impersonale/ sunt d.e. se dice, 
se vorbesce, se spune, se vede, se aude, se-pare, e Jri, 9, e 

rece, e cald, e rușine, nu se cuvine, nu € frumos. $. &. 

L. sun, Nu numai din verbele neutre, ci şi din cele active âncă 
se pot formă verbe” impersonale cu ajutoriul pronumelor reflexive, 

"d. 6. muze șede așia, (dela verb. neutru: a şed6 cu pron. reflex. se); 
nu se âmblă pe aci, (de la verb. neutru: a îmblă cu pron. refl. se), 
arătând că drumul e oprit, san a âmbla e oprit pe âci. 'Tot ast- 

"fel: se gice, (dela vârb. activ: a qice cu pron. refl. sc); se ede, (dela 
verb, act. a ved6 cu pron. refl. se). s. a. Apoi tot așia se formează 
verbele impersonale din cele neutre și active și în limba latină, însă 
întrînsă în forma pasivă, d. e. dicitur, narratur, auditur, s. a: (dela 

verbele active: dicere, narrare, audire,) și: sie vivitur, statur, sede- 
„tur, (dela verb. neutre: virere, stare, sedere ; itur non qua cundum 
foret, sed, qua iri potest (dela, verb. neutru ira). Livius ice: Ro- 
mam frequenter migratum est a parentibus raptarum. (dela verb. 
neutru : migrare). . Ș 

[. Conjugarea, verbului a î luat şi Ga ver substan- 
„tiv şi ca verb duziliar. 

Indicativul. 

Tinu present Imperfectul __ Perfect, eimplu 
Sing. sint. - - O Bing.erâm Sing. fui s. fusei . 

ești erăi fuși s. fus6și.. 

este şi e.  . . . eră „fa s. fose 
Plur. sintem . "* Plur. erâm „=. Plur, firăm s. făserăm 

sânteţi - . o erăți furăți s. fuserăţi 
sânt . erâi . „ fură s. fuseră,
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îs, Pexfect, compus Fiitoviul II (exact) Condition. present 

Sing. am fost "Sing. voia finfost Sing. aș fi. îi 

a | Tel i alu N 

a. NB n “> | ar 

Plur. am fost O Plur. vom, Plur, am fi 
ai, seu ați ,, 

au Vor. n aL 

și: S. fost-am. . și: S.fi voia fost şi: S.. fire-aş 
pa. ANL II a al 
a „Va i a SAT 

„P. fost-am Pun, P. fire-am | 

Apei o aţi 
„au i VOL sar 

: Plusquampenfectul. ” Imperatiul ! “* Perjectul 

- Sing. fustsem Sing. — :  *  Sing.aș fi fost 
fuseseși 2. fu al 
fus6se -3. (să) fe IL > 

Plur. fusâserăm - : Plar. — as Plur ami 

" fusâserăţi - 2. fiți ia ați, n 

"fuseseră 3, (să) fie “ar n 

„ Fiitoriul I. -- Conjunet. present  și:8. fire-aș lost 

Sing. voiu fi Sing. să fn eat 
Lei fi pr 

va Ea n fie i Plur. cam, 

Plur. vom fi Plur, să fim OO: aţi PR 
-veţi „ _ n fiţi a 3 

VOT „- fie 
| Perfectul Înfinitivul present . 

şi: S. fi-voiu Sing. să fiu fost fai 

vei MR „fil Perfectul 

„sa Dea „fe a fi fost 

P.fi-vom - O—OPlur.să fim Participiul 
veți îți, „Bing. fost, foastă 

Vor : „fe „: -  Plur. foști, foaste.. - 

o Supinul „__“ Gerundiul e 
"fost | find



— 11 — 

II. Conjugarea verbului a ave luat numaă ca auxiliar: 

a) S. an, 2%, a b) aş, a, ar. 

p. am, ați, a ă am, “ați, ar: 

„Le am. am; al, a, am, aţi, ai, se aplică la formarea 

perfectului compus de la Indicativ ; cară aș, ai, ar, am, aţi, 

at, la formarea presentului şi perfectului dela Conditional. 

(9. mai sus la n. 5). | | 

“ul. Conjugarea verbului a voi luat numai ca auxiliar: 

Sing. voii, voi, va. Plur. vom, veți, vor. 

Acost verb auxiliar se aplică. : 1% cu infinitivele scurte 

la formarea Fiitoriului 1. d. e. voii lucră, vei lucră, va 

lucră, vom lucră,. veţi lucra, vor lucra; 20 cu infinitivul 

scurt: ji şi cu supinele la formarea Fiitoriului II (numit 

şi exact). d. e. voiii fi lucrat, vei fi lucrat, va fi lucrat, 

vom fi lucrat, veți fi lucrat, vor fi lucrat. 

1V. Conjugarea verbelor active sai transitive 

Conjug. I Conjug. II Conjug. 111 Conjug. IV. 
_ Indicativul. 

Timpul present. 

Sing. ar. tac | due O. “aud 
ar: tac-i due-l „aud-ă 
ară | tac-e duc-e aud-e 

Plur. ar-ăm tăc-em due-em o and-im 
ar-ați. „o tăc-eţi _ | due-eți aud-iţi 

a-ră ta due “aud. 

Imperfeetul 
“Sing. ar-âmi":  “tăc-eâm' -  duc-eâm . " aud-iăm 

ar-ăl 1  “-tăc-eii -  duc-edi . -. aud-iâi 

ar-ă - .tăc-ef 'due-eă aud-iă 

Plur. ar-âm -.  „tăc-eâm “ due-eâm -aud-iâm 

arăţi: - ,„ „tăc-eâţi. duc-eâți | aud-iâți 

„ar-âă - tăc-eâa : duc-eâu O». auq-iăa
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Perfeetul simplu o Se 

Sing. ar-âi  tăe-tiă dus-âi - aud-il 
ar-âşi O stăc-iși O dus-6și 7 „aud-iși 
ar-ă, “ tăe-u dus-e nui 

" Plur. ar-ârăm “tăe-uirăm .  dis-erăm -:i aud-irăm 

„ar-ărăți tăc-trăți : — dăs-eraţi . - aud-irăți 
„ar-âră tăc-ură _Gus-eră „aud-iră 

, _. Perfectul compus ” , 

Sing. am arat am tăcut  - am dus am audit 
aL pad | pag a 

a a aa „a 

Plur. an '„,. am cam pam 4 

“ ai caţi a ați 
apa „ap îi aj 

și: S.arat-am  „tăcut-am .  dus-am O — audit-am 
a pcat 
n.a ca Rae 

Plur. „ -am “Am am „am 

pai ați pai aţi 
aa pa “ad 

| | Plusquamperf. simplu 

Sing. ar-ăsem tăc-ăsem dus-6sem aud-isem 

ar-âseși tăc-useși „_ dus-6seșI aud-iseși 

ar-âse | tăc-use „ dus-6se - aud-ise DE 
Plur. ar-âserăm  tăc-uiserăm  dus-6serâm . aud-iserăm ., - 

ar-âserați  tac-userăți dus-6serăţi - audeiserăţi | 

ar-âseră tăc-useră dus-6seră . . aud-iseră 

| Plusquamperf. comp. 

Sing. am fost arat am fost tăcut ” am fost dus am fost audit 
al. a 2 Al a n AL nn di n 

3 in â md n. n a -a9 : 
Plur.am:., AM pp OM AM pi 

„aţi n » Ă ați : n LE) ați a DR ați pi» 

ai: a a „ pls al



N 

vei „ vei vel. vei 

Ta va va - va RR | 

Yom „i -Yom vom vom „,, 

veți „, veţi veți „, veți 

YO vor „, VOr VOT 

| Flitoriul IX. . | 
Sing. voin fi arat voit fi tacut . -Yoiu fi dus voiu îi audit 

cei, vel ÎN pi ui n Vel 

Vă nn va. TA n Va n» 

Plur. vom „ui vom ,, vom, *,,- YOM pn 

veți „ » veți „,.» vei „ veți. 

vor vor „, VO „ VOr 

„si: Sing. fi-voiu arat  fi-voiu tacut  fi-voia dus  fi-voin audit 
a Vel, Ver VEL vel ii: 

, p Vă LE) „VA n Ya n Va » 

Plur. „vom „ : „tom » YOM: „VON  p 

Veti „Veţi in Ve 1. Veţi m ” 

„YO „YO n VO vor 

| e . Imperativul. E 

Sing. 2. ara. 2, taci ” 2 d 2. audi 

- 8. (să) are: 3. tacă” - "3. ducă 3. audă 
Plur.” 2. arați 2, taceţi.;. 2. duceți 2. auâiţi 

„8. (să) are -. 3. tacă 3. ducă, 3. audă 

” Conjunctivul. ! 

Timpul present. ” 
Sing. să ar iti +83 tag: să 'Que; "să aud ii: 

EA ar-i. î-  -tac-i - duc-i „-aud-i 

| n 8r-6! cr 39 tac=ă "ducă o -aud=ă 
Plur. ;, ar-âm nioo “tăc-em = > ducem  aud-im.. 

parai +, tăc-eţi a dueceți -aud-iţi 
>, are " „ tac-ă 3, duc-ă m Bud-ă 
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Fiitoriul I. 

Sing. voia ară voit tăc6 voii duce voii audi
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Perfectul. 

Sing. să fiu arat - să fiu tăcut să fin dus să fiu audit. 
Ls Lp flu 
„fe » fe m fe sn » 

a Plur. o fim „fim n fm pi fim 

n ft n ft nn fi 
S fe E m fe „fe „fe 

Plusquamperfectul. | ia 

Sing. să fiu | să fiu | să fiu să fiu. | 
' fii E nfs | fi: „îl = 

„fie i „fie (3 „ “fe (3 „fe  |2 

Plur. ,, fîim (3 „i fim (-- fim: a „fim [a 

ft Is, "du |S fi” pf Ie 
“a fie e] „; fie | „fie „fie - ] 

| Condiţionalul (și “optativul). - 

Timpul present. Pa 

Sing. aș ară aș tăce „aș duce, 7 „aş audi 

ai a al „ al 

ar ape car pr AT 

Plur. am „ am ,, am » AM n. 

ați. „ aţi „aţi „aţi 

ar. ar ar: n ar 

„și: Sing: arare—aş tâcâre—aș -  ducere—aş . audire—aș. 
pal ap ai ai al 

ar ar par par 

“Plur. n —ami' Sp —am Cp AM. am! 

AI A pai”: aţi 

par AL par „ar 

perfectul. N ÎN 

Sing. aş fi arat. aș fi tăcut aş fi dus aș fi audit , 

al no" al... " al m,» al, “ E 

- Mu AT, a, A „n AT -- n 

Plur. am,» | am mn | "ADD sa sa AM» 

- ați. » „ Ați: a. - „aţi nun ați 93, 9 

var » AL n» a nn a.» »



Scurt: ară, tac, duce, audi, 

: Lung: 

A î fost a arat, a Â fost tăcut, a f fost âus, a d fost, audit 
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și: Sing. fire—aş arat fire—aș tăcut fiva—aș dus 

nai LE) —al „n n —al » 

| aL. mi —ar n 2 —ar n 

Plur. „ —am j, s—AMm j pam 

n —aHl + » —aţi » » —aţi o 

AT AL n a AL 

Fiitoriul 1. 

Sing. că voiu arâ ca voii tac€ ca voii dice 
i vel > vel! vei 

n VA nn VA op „Wa 
Plur.,, tom s XOM n VOM 

Ve n reţi , m Wet» 
m VOT ».YOT VOL LI 

Fiitoriul XI. 
. ă i i . pa 

Sing. că voii fi arat că voiu fi tăcut că voia fi dus 
n vei. „, LĂ » vei n.n » vei „n n, 

a Vă n nn VA a n, pă aa 
Plur., rom„„ „ VOM». pp» VOM, 

», veți > n în veți » » n veți » >» 
îm VOT n pi n VOL pi a VOL n p 

Lafinitivul. 

„Timpul present,. 

arâre, tac&re, dăcere, audire. 

Latine : 'arăre, tacere, ducere, audire. 

, 
„ Perfeetul. - 

| A fi arat, a fi tacut, a fi dus, a fi audit. 

Plusquamperfeetul, - ” 

» 

„Yom. 

> 

» 

fire —aș audit 

ai 

 —ar 

e —am 
—aţi 

—ar 

» 

p 

1 23 

m » 

» 

void auşi 

vel 

va 

von 

veți 

vor 

n, 

că voit fi augit 

„ vei > » 

Va 5. 

veți , 

Yor „n
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Participiul. .: 

Sing. arat, arată; tăcui, tâcută ; dus, dusă; audit, augită. 

"-Plur, araţi, arate; tăcuți, tăcute; duși, duse; audiți, audite, 

, Pa Supinul, 

- Arat, tăcut, dus, audit. 

Gerundiul, 

Arână, tăcână, „ducând, audină. E 

1. L. am. Afară de: fire- -ap “Optativul se poată formă din 

Condiţional punânduse înaintea lui sai prepos. de, sa adv. când 

cu semnul exelămării, d. e. O de ar fi el'aici acum! — 0 când ar 

sei e], ce fericire îl aşteaptă pe dînsul aiel !'—.Apoi optativul se 

formează şi din Conâiţionalul verbului: a pute ânca, de câte-ori el 
se aplică cu un infinitiv scurt, cu ady. când şi cu semnul exelama- 

“ției, d. e. O când aș putea face pentru dînsul aceea-ce el doresce ! 

Optativul se poate formă în modul acesta din toate verbele atât _ 

cele regulare, cât şi cele neregulare.. ' 

9, Lam. Supinele și participiile verbelor de-conjug. ŢII ce 

"se termină cu rădăcina lor în consoanele: e, d, g g, se formează, de- 

comun, cu stergerea acelora și suplinirea' lor prin cons. s, aşia d.e. 

verbele : (et) duc, store, ard, rad, ascund, înţeleg, curg, dreg sau 

" direg, merg, mulg, smulg, înving, conving, împing, resping, plâng, 

7 strîng, constriug, restrîng, ating, trag, retrag, sting, disting, ş. a. 

au supinele: dus, stors, ars, ras, ascuns, înţeles, curs, dres sau dires, 

mers, muls, smuls, (și smult) învins, convins, impins, respins, plans, 

strîns, restrins, atins, tras, retras, „stins, distins; eară participiile: 

dus, dusă, duşi duse; stors, stoarsă, storși,. stoarse, ș. a..Apoi. priu. 

excepție şi verbele: pun, depun, compun, spun, espun. sai expun, 

“scot (de la 'excutio lat.), an. supinele și. partieiipiile lor tot în s, 

„coaptă, 'copți, coapte, ş. a. ca participil.: 

d. e. pus, depus, compus, spus, espus sali: expus, scos, ci supine ; eară 

pus, pusă, puşi, puse, ş.a. ca participii. De la regula aceasta se abat 

"verbele: coc, sug „sparg; frig. frâng, înfrârg şi resfrâng acâora Su- - 

pine şi participii nu se termină, în s. ci În pt, nt, si 1. adecă: 

copt, supt, spart, fript, frânt, “înfrânt, “restrân, "ca supine, și: copt 
Ma Ta i
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3. D. am. La verbele de mai sus adecă la (ex) due, store, 
„Ard, Ș. a. perfectele simple se formează din supinele lor şi din fi- 
nalele perfectului simplu de la a 3-a conjugare, adecă din: ei, ci, e 
singul. și: erdm, erăţi, eră, plur. d. e. dus- 61, dus-âși, dus-e, dis- 
erâm, dus-erăți, dus-eră; eară la verbele: (eu) coe, sug, sparg, 
frig, se formeaza dn supinele lor, după ce mal ântâin Anala lor, 
lit. £. se sehimba în lit. s. d.e. din copt (sup): cops-6i, cops-6ȘI 
ş. a. din: fript, frips-6i, frips-și, ș, a. din supt: sups- ei, sups- &şi, 
Stips-e, sips-erâm, stips erâţi sups-eră, ș. a. 

4, L. am, De conjugarea I. se țin, între alte verbe, şi ur- 
mătoarele: a cuget, a judecă, a raţionă, a mentionă, a proiecta, a - 
jură, a combini, a desbină, a îmbină, a învăță, a alină, a aduni, a 
aplică, a aperă a aședă, a alergi, a legă, a deslegă, a suflă, a în- 
suflă, a resuflă, a turnă, a deturnă, a înturna, a resturnă, a formă, 
a- înformă, a sculă, a resculă, a resfiră, a matură, a ruină, a săbi, 
a strică, a trieră, a reteză, a salti, a cânta, a descântă, a încântă, i 
a spâlă, a laudă, ș. a. cari toate a infinitivul scurt terminat în 
d, cel lung în dre, supinul în' at, participiul în: at, ată, aţi, ate; 
eară gerundiul în înd, cum se poate ved6 mal sus la conjug.]. 

5. Ii. am. "Tot de conjugarea [şi nu dea II se țin și verbele 
ce se termină la infinitivul scurt în id, la cel lung în îdre, la supin 
Şi participiu în îat ură la gerundia în ind, d. e. apropiă, apro- 
piăre, apropiat, apropiat, apropiată, apropiați. apropiate, apropiână, 
s. a. 'Tot astfel se termină în modurile acestea nepersonale și ver- 
bele : a vighia a privighia, a încuiă, a. deseniă, a învii, a deochiă, 
a împârechiă, a îngreniă, a întardiă, a îngenunchii, 8 copii, a (se) 
mâniă, a subțiă, a sfâşii, a tâmiiă, a întemeiă, a pronunciă Şi pro- 
nunţiă (pronunciăre san pronuntiăre în limba lat.), şi prescurtat a 
pronunță. s. a. Unii scrin asemenea verbe cu finala î iea, alţii cu e; 
în cărţile bisericesei înse precum şi în toate scrierile cele mai bune, | 
românesei se afla serise cu ia. | 

6. L. am. De conjugarea IL. se ţin și arraătoarele verbe : a vedă, 
a av6,a șed, a ţin, a căde, a tacă, a plăce, a displăcă, a zăc6, 
a împl6 (împlăre lâti), a put, $. a. 'cari toate an infinitivul scurt, 
terminat în e lung (6), cel lung î în cr, supinul şi participiul în +, 
eară gerundiul în €nd, cum se poate seat mal sus la conjug. a II. 

ll 

Hi
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Accentul lung pus asupra lu: e de la inânitivul scuri şi lung, 

d. e. tace, tăecre, nu însemneuză câ lipsesee de lîngă dînsul vocala a, 

niel-de-cum aceasta, ci că e acela e lung în însași originea sa, -sait, 

că e acela e lung în infinitivele verbelor noastre de conjug. II. pen- 

tru aceea, pentru că el e lung și în întinitivele verbelor latine de 
conjug. II. de la cari ale noastre se deriva, d. e. tacă, taebre=—tacăre 
lat. şede, sedâre=—sedâre lat. s. a; cu totul greșită deci este serie- 

rea: a tou, tăce eare, a șed-re şedeare, în loc de: 4 tăcc, tacâre, a 

şed6, ședâre. ș. a. . . 

î.en. De conjugarea TIL se se țin urmatoarele verbe: a duce, 

a conduce, a deduce, a induce, a reduce, a traduce, a produce, a, 

face, a desface, a „preface ; a serie, a descrie, a prescrie, a proserie,. 

a subscrie; a pune, a coinpune, a depune, a impune, a prepune, & 

propune, a supune, a expune saii espune, a spune (d. exponere lat); 

a prinde, a deprinde, a cuprinde, a întreprinde, a suprinde, a de- 

pinde; a strînge, a constringe, a restringe ; a trămite, a comite, a 

promite, a remite, a sumite; a trage, a 'contrage, a subtrage sau. 

sustrage ; a sparge, a frige, a sterge, a merge, a inţelege, a alege, 
a culege; a bate, a combate, a desbate, a resbate, s. a, cari toate 

aa infinitivul scurt terminat “în e, cel lung în ere, gerundiul în înd 
eară supinul. și participiul unele în uf, altele în pt, ear' altele în. 

"5, (a cărora rădăeină se termină în consoanele: c, d, g, cum s'a vedut 

mai sus la 2, [i am)—Y. Conjugarea HI.— “ 
"8. 'L. am. De conjugarea IV. se țin următoarele verbe: a veni, 

a conveni, a deveni, a preveni, a reveni ; a învăli, a desvali, a nă- 

văli, a sprevali; a audi, a suferi, a conferi; a împărți, a despărţi, 

a peri, a sări, (dela salire lat.); a resări (dela resalire lat), a aco- 
peri (dela cooperire lat.), a descoperi, a găsi, a eşi,. eşire (dela exire 
lat.), a fi, a fugi, a, refugi, a aburi, a adeveri, a conteni, a curăţi, 

a sci, scire (dela, seire lat. ), a opri, a scuti, a cobori, şi a scobori, a 
pogori, a hotari, s. a. cari toate au infinitivul scurt terminat în i, 
cel lung î în, îre (unele î în î, îre),. supinul şi participiul în de (altele 
în ît), eară gerundiul î în: ind (altele în: înd). — V. mai sus conjug. IV. 

9. L. am. Toate verbele de conjugarea I.. ce.se pot formă 
parte din substantive, parte din adiective. cu sau foră preposiţia .. 
în, si care la persoana ântâia dela presentul Indicativului se ter-
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mină în: ez, se conjugă în următoriul mod: încoronez, încoronezi, 
îneoronează, încoronim, încoronați, încoronează, (dela subt. coronă 
cu prep. în). Toate celelalte timpuri sunt. regulate, întocmai ca 
persoana I-a și a 2-a dela plural. d. e. Imperfectul: încoronâm, în- 
coroniii, încoronă, încoronim, încoronâți, încoronâi, s. a. Tot așia se 
formează şi se conjugă și următoarele verbe: a guternă : guvernez, 
guvernezi, s. a. dela subst. gucern; a formă: formez, formezi, si 
a. dela subst. formă; a însemnd:: insemnez, însemnezi, s. 8. dela 
subst. sema, cu prepos, în; a luerâ : lucrez, luerezi, s.a. dela subst. 

* lucru; a îndreptă : îndreptez, îndreptezi, s. a. dela adiect. drept cu 
prepos. în; a strimbd : strimbez, strimbezi, s. a. dela adiect. strâmb ; 
a scurtă : scurtez, scurtezi, s. a. dela adiect. scurt; a usoră.: Usorez, i 
usorezi, s. a. dela adiect. uşor. Apoi și verbele reflexive sai -pro- 
nominale âncă se pot formă şi conjugă în modul acesta, d. e. ms 

- spăimântez, te spăimântezi, ş. a. dela subst. spaimă cu prepos. în, 
si cu pron. refi. me, te, se, ne, ve, se. 

10, L. am. Toate verbele de conjug. IW. ce se pot formă, parte 
din substantive „ parte din adiective, cu sa fora prepos. în, şi cari 
la pers. I-a dela.presentul Indicativului se termină în esc, se con- 

„jugă în următoriul mod, a împârți: împârțese, împărţesel, împăr- 
desce (sau imparte), impărțim, împărţiţi, impârțese (sa împart), 
de la substantivul parte, cu prepos. în saii im în locul ei; toate cele- 
l-alte timpuri sunt regulate, întocmai ca aci persoana 1-a și a 2-a dela 
plural, d.e. Imperfectul: împărţiăma, împârțiăi, împărțiă, împărțiăm, 
împârțiăti, împărțiâu. Tot aşia se formează și se conjugă şi ur- 
mătoarele verbe: a îndumnezei: îndumnedeese, îndumnedeesei, în- 
dumnedeesce, s. a. dela subst. Dumnegeii cu preposiţia în; a îm- 
părăţi: impăriăţese,: împerațesei, împeratesce, imperațim, imporațiț, 
împeraţese, dela subs. împărat, și prepos. în sat îm în locul ei ; 
însuzleți: însuflețese, însuflețesei, s. a. dela subst. sue! şi prepos. 
în; a.mări: măresc, măresci, s.a. dela adiectivul mare; a rări: ră- 
resc, râresel, ș. a. dela adiectivul rar; a întâri: întăresc, întăresci, 
s. a. dela adiect. fare cu prepos. în; a lui: luesse, lucesci, s. a. 
dela subst. lat. lux, luce, abl. de unde şi verbul latin: lucesco, lu- | 
ceseis, luceseit, lucescimus, lucescitis, lucescunt; a străluci : strălu- 
cese, strălucesei, strălucesee, s. a. tot dela Luce lat; cu prepos; stră,
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întocmai ca verbul lat. transluceo, transluees, transtucet, s. a. Apoi 

şi verbele refioxive sait pronominale încă se pot formi și co 'jugă 

în modul acesta, d. e. me mândrese, te mândresci,: se mândresce, 

ne mânârim, vă mândriți, se mândrese, s. a, dela adiect. mândru 

cu pronum. reflexive: me, te, se, ne, vă, se. 

V. Conjugarea verbelor pasive. 
Inainte "de: a conjugă verbele pasive: este necesar de 

a sci cum se formează. ele, în limba românească, dicem 

deci, că cle se formează întrinsa; 1% din verbul substan-. 

tiv, luat ca ausiliar, precum tot-uă-dată, și din participiile 

verbelor transitive, în modul acesta verbul substantiv ca 

auxiliar; luat împreună cu un participii, se consideră 

ca predicatul unul subiect, d.'e. Bă (m) sunt lăudat, ei 

(0 sunt lăudată, tu (m) esti lăudat, tu (î) eşti lăudată ş. 

a. pol (m) suntem Tăudaţi, Nol (6 sunte: a jiudate, voi (m) 

sunteți laudaţi, voi. (£) sunteți: laudate ; 20, „din verbele 

transitive transformate. în cele. reflexive sati pronominale, . 

aplicabile însă numai în a treia persoană atât sing. cât: 

şi plur. în: modul acesta verbul se 'consideră curășă - ca. 

predicatul unul subiect. d. 6; Pătmentul s0'ară, se ârâ, 

sa arat, se va ară, se va fi arat, şi: Pământurile so ară, 

se arâă, Vaii arăt, se vor. ară, . se vor fi arat. Ş. a, Pa-. 

puşoiul, se prăşesce, se prășiă, sa prăşit, se va prăşi, se. 

va fi prăşit. s..a.. şi: Popuşoaiele se: prăşese, se -prăşiâii, 

S'aii prăşit, se vor prăşi, se vor fi “prăşii.: s. a— Grâul 

se plivesce, se pliviă, s'a plivit, se va; plivi, se va fi pli- 
vit, şi: grâile (8. grânile dela gr ana, lat) se plivose, se pli- 

viâă, s'aă plivit, se vor plivi, se vor fi plivit, s.a. putân- N 

duse urmă şi cu, conjugârea verbelor „acestora âncă în. 

toate. timpurile modurilor. personaie sai . finitive : este însă 

bine de. luat-aminte : că ' aci verbele -transitive: a-arâ, a
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prăşi, a plivi, deşi îmbrăcate în formele celor reflexive, nu 
sunt reflexive, ei pasive; pentru că în cele reflexive su- 

- biectul este tot uă-dată şi obiect, d. e. Ei mă cule (adecă 
eii insumi ea subiect, pe mine însumi ca obiect), tu te. 
culci (adecă tu însuţi ca subiect, pe tine însuți ca obiect), 

_ s. a. în timp ce aceasta nu se poate dice şi de cele pa- 
sive aduse mai sus; nu se poate adecă cugetă şi dice, 
că pământul, păpușoiul şi grâul (în exemplele de mai sus) 
sunt şi subiecte şi obiecte, sai că pământul se ară ol 

- însuşi pe sine însuşr; că popușoiul se prăşesce el 'insuși 
pre sihe însuşi şi în fine, că grâul. se plivesce! el în- 
suşi pe sine însuși; căci se scie că pământul se ară, 
păpuşoiul se prășesce şi grâul se plivesce de oameni, deşi 
ci, in exemplele de mal sus, nu se numesc, ci numai se 
subinteleg : afară, de aceea, mai este încă aci ceva de.0b- 
servat, adecă că verbul pasiv, ce se formează din un par- 
licipiă cu ajutoriul verbului substantiv, luat: ca auxiliar, 
n'are în presentul Indicativului, în limba românească, în: 
ţelesul, ce-l are el (format ast-fel) în cele-l-alte limbi neu- 
latine, aşia d. e. E sunt rugat, după firea limbei româ- 
nesci, nu însemnează, că cineva mă roagă tocmai în mi- 
nutul în carele ei dic. că sunt rugat, ci că cineva m'a 
rugat cel pucin cu uă oară Saii cu uă di mai 'nainte; 
încât deci s'ar pute dice, că eii sunt rugat mal degrabă: 
însemnează, că ei am fost rugat, astădi sati eri, deoMt că 
cineva, tocmai în clipeala, sati secunda aceasta mă roagă, 
în “carea eă ic, că sunt rugat; fiind însă că forma, aceasta 
de conjugare, pentru verbele pasive, este acum introdusă 
şi primită în toate cărţile. noastre de gramatică, o accep- 
tez şi o aplic şi ei aci, aplicând însă: liber pe lingă din- 
sa şi pe ceea-l-altă formă ; decir:
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3). Conjug area, -verhilui pasiv format din arti. unui 

verb transitiv eu ajutoriul verb. subst. luat ca auxiliar. 

Indicativul : 

T. present Împevfectul Perjectul simpiu . 

Smg. sunt jug S.erâm | S. fii s. fusci = a 
esti En $,-  erâi 5 8% fuși s. fuă6şi 22 E 

_ 2 35 | , = 5 R , 3 
_este ZE eră a Z fii s. fuse - 2 

Plur. suntem |zg PP. erim za  P. furam. fuserâmiz e 
| sunteți 2 E, erati & 8 furăţi s. fuserâţi ? E & 

sunt 2 £ eră Z 5 fură s. fuseră J2 2 
4 “Tot aşia se conjugă verbul pasiv cu ajutoriul verbu- 

luă substantiv ca auxiliar şi în cele-l-alte timpuri Y ale mo- 

durilor personale, 

b) Conjugarea verbului pasiv: format în a „3-a per- 

soană sing. și plur. ea cel reflexiv din un verb iransitiv, 

| | -- Indicativul - SE e 
T, present . „2 Dmperfectul : .  Penrjectul simplu * 

- $. Pământul se ară. .. - Pâm. se-ară: .: Pam. se ară - 

P. Pământurile se ară... Pâm. se arâu --  Păm. se arâră 
S. Papușoiul se prăşesce Papuş. se prășiă . Papuş. se prâși 

"P, Păpuşoaiele se prășese Pâpuș. se prâșiiu  Pâpuş. se prăşiră 
Ş. Grâul se plivesce ' ” Grâul se pliviă Grâul se plivi 

P. Grâiele se plivese Grâile se pliviău Grâile se pliviră, 

- Tot aşia se conjugă verbul pasiv ca cel refleziv şi 

în cele-l-alte. timpuri ale modurilor personale. 

VI. Conjugârea, verbelor reflexive sau pro onominale. 

- a). Cu acusativul persoanei, 
4 * Indicativul. - 

“ Dopresent .:. - Impenjectul - . — Perfeetul simplu! 

Sing 2. eumă duc  .. .S. eu me duceâm. ... S.eu mă dustt 

tu te duci. . tute duceti . . tute dusâși 

el se duce - | el se duceă: „el se duse 

Plur. noi ne ducem „P, nol “ne duceim e, noi ne diserăm 

„vot vă'duceţi . ! " xol'vă duceăți vol ve 'diiserăţi 
ei se due ei se duceâu:  - ei ss duseră
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“Pot aşia se conjugă verbul reflexiv cu acusativul per= 

soanei şi în csle-l-alte timpuri ale modurilor personale. 
b) Cn dativul persoansi și acusativul obiectului, ce se 

“ține, dela natură, imediat de dinsa. 

Indicativul 

I. present o Împenjeotul Perjectul simplu 

S. en-mi'spâl mânile  en-mispâlim mânile eu-mi spălai mânile - 
tu-ţi speli» taţi spăâlii tu-ţi spălași - 
el-își spală se el își spâlă » el-își spălă _» 

-P. not ne spâlim noi-ne spălim ,, noi-ne spâlârăm 
vol ve spălați „ - vol ve spâlați „ — vol-ve spălăraţi „ 
ei îşi spală e! își spălie O,  el-işi spălării 

Tot aşia se conjugă verbul reflexiv cu dativul persoa- 
nei şi acusativul obiectului și în cele-l-alte timpuri ale mo- 
durilor. personale: - 

c) Cn dativul persoanei şi acusativul obiectului, ce se 

află în stăpânirea el ca nă proprietate. 

| indicativul - 

T. present „0 Impenfectul i Perjectul simplu 

Sing. ea-mi vând calul eu-mi șindeâm calul en-mi vendui calul 
- tu-ţi vind  tu-ți vindeâi taţi vendușt 

el-își vinde O  el-îşi vindeă , OO el-îşi vându 
P.noi-ne vindem noi-ne vindeim ,, ” noi-ne sândăram y, 

vol-vă vindeţi ,, voi-vE vindeâţi ,, voi-ve vendurăți ,, 

ei-îşi vând - ei-își vindein ei-își vendură 
7 

” 

n 

» 

Tot aşia se conjugă verbul reflexiv cu dativul persoa- 

nel şi acusativul obiectului ce“se află: în stăpânirea ei și 
în cele-l- alte timpuri ale modurilor personale,. 

'
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„VII, Conjugarea, verbelor neutre sai intransitive. 
Verbele neutre sai intransitive .se conjugă întocmai 

ca cele active sati transitive, d. e. a alergă cu a ară, a 
șede -ca a tăcd, a merge ca a duce, a fugi ca a audi, — 
V. mal sus conjugarea verbelor active sai transitive, 

VIII; Conjugarea verbelor irezulare sai neregulare: 
a stă, a dă, a luă, a av, a vr6 (în loc de: a vui). 

a) a verbului: a sti (stâre==staro lat). 
Indie. pres. Conjunc. pres. Imperat. 

Sing. st-au S. să st-au Aa | 
sta m stai . st-ăi 
st-ă o stea (să) st-ea 

Plur, st-âm - stăm e 
st-aţi a staţi st-aţi 
Stau „ stee (să) st-ee 

ÎL. an. Verbul acesta este de. conjig. I. ca şi sto, stare, lat, 
din carele el se şi derivă. Verbul a stă are la perf. simplu nu nu- 
mai stătui, ci. şi stetei âncă,. adecă dela steri lat ; de asemenea și la 
supin are nu numai stătut (din carâle după stergerea consoanei fi- 
nale t se formează perfectul simplu: stăuii), ei şi stat âneă dela 
supinul lat. statu, statum.— Toate cele-l-alte timpuri sunt regulare. 

b) a verbuluy : a dă: (dâre==dare lat). 
Indic. pres. . Conjunc. pres. Împerat. 

Sing. d-au. să d-au e 
d-ai dai o d-ă 
da a dea (să) d-ea 

Plur. d-âm ... dăm 
dați oda daţi 
d-au „ d-ee . (să) d-ee. 

1. L. am. Verbul acesta este. de conjug. I. ca și do, dare, lat. 
din carele el se și derivă ; verbul a dă are la perfectul simplu nu- 
numai dădu, ci şi detei şi dedei âncă, dela dedi lat; de asemenea, .
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şi supinul are nu numai dădut (din carele cu stergerea consoanei 
finaie, t, se formează perfectul simplu: dădu), ci şi dat ânca, dela 
supin. lat. datu. datum.— Cele-l-alte timpuri sunt regulare. 

2. L-am. Tot ca verbul a dă, dâre, dai, se conjugă și verbul: 
a lă, lare, laă, derivat din verb. lat. lavare, lavo, d. e. l-aă, l-ai, 
l-ă, l-ăm, l-aţi, l-aă, ş. a. supinul: ăut (lavatu, lavatum lat), per- 
fectul simplu: lăvi, (dela sup. lăut, cu stergerea cons. fin. t,) - 

6).-a, verbului: a lu4 (luâre derivat din levare, lat). 
Îndic. pres, Conjunel, prea. Împerat. 

Sing. ie-au Sh le-au 
ie-al | " - ie-ai - ie-a 

ie-a E op Îe-a „ (să) ie-a 
Plur. lu-âm „.lu-ăm, | | 

lu:aţi | „ Lu-aţi | lu-aţi 
de-a - . „ee: (să) ie-e 

d) a verbului: (av6re==habere, lat.) 

Indie. pres, Cojunct pres.  :  Condit. - Imperat: 

Sing. am să am aș av6 . 
al. „ai ai aibi 
ara „aibă ar (să) aibă 

Plur. avem avem. am 
aveţi î âveţi aţi aveţi 
a „„ aibe ar - (să) aibe 

Lam. Verbul acesta este de a I[a conjugare, pentru că ân- 
tâia infinitivul lui se termină ca al tuturor “celor de conjugarea 
aceasta, adecă : az, avere ca tăce, tăcâre, şed, ședere, .ved6, ve- 
tre; al doilea, pentru că şi supinul lui e format întoemat ca al 
acestora, adecă: acut ca tăcut, şedut, vedut; al treilea, pentru că 
şi perfectul lui cel simplu, adecă: aziii, (ce se formează din supi- 

nul: avut; cu eliderea consoanei finale ,) se termină ca tacul (de 
la, tăcut), ședul (dela şedut), vedui (dela vadut), s, a. Verbul: av, 
avere se derivă din verb. lat. habere, precum se vede şi din conjun- 
ctivul și imperativul” lui, în cari lit. b din habere earâ se arată, a- 
decă: să aibă, sâ aibe, aibi. — Cele-l-alte timpuri sunt regulare,
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e) 4 verbului: a vre, 'ortre (în loe de a'voi,: voire, 

velle lat). - ii | | 

 Indicat, pres. _ Conjunet pres. Da Imeral. 

Sing. șre-au n Să Vre-au : Sa 

vre-ai „„ Vre-al::,  voiesce(d. a voi verb reg) 

VI e Vrea. (să) voieaseă. , 

Plur. vre-m „aa VEE=In | 

vreți .. vreţi voiţi ci 

vre-ai  vre-e - (să) voiească 

1. Zicen. Verbul a'ere are supinul vrut, part. rut, rrută, 

5. a. (de unde şi dicam: zrute și nezrute), eară gerund, vrând, 

2. LL. aim. Verbul a voi, (în al caruia loc se aplică în vorbire 
şi verb. ireg. a vre), este regulat şi se termină la Indicativul pre- 

sent în: esc, esci, esce, d. e. voiesc, voiesel, voiesce, voim, voiţi, 

voiesc ; verbul auxiliar însă ce se formează din verbul a voi, şi carele 

se aplică numai la formarea fiitoriului “1 și II. dela ind. este: voiu, 

Tei, va, vom, veţi, vor. —— V. mai sus N. 5. precum și la III. con- 

jugarea verbului « oi ca aux: “iar. 

IX Conjugare a verbelor impersonale, (adecă noperso- 

nale numite şi unipersonale). 

„Imdicativul, 

* Pres. tulgeră, tună, plouă, ninge, înghiaciă, 

Imperf. tulgerâ, tună, plouâ, ninge, inghiacia. - | 

Perf. simplu. “fulgeră, tună, plouâ, ninse,. inghiiciă. - 

« Perf. compus. a fulgerat, a tunat, a plouat, a pins, a 

. inghiăciat. | i | e | 

* Fiitor. IL. va fulger, va tan, va plouă, va ninge, va 

înghiășiă, ș. a. a 
| 12. Timpurile în conjug Area verbelor, se, impart în 

primitive Și derivate ; primitive sunt următoarele patru: 

presentul „Indicativalui, perfectul simplu, infinitivul lung 

şi scurt şi supinul ; eară derivate sunt toate câte se 'for- 

-.
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mează din acestea, primitive în modurile ce se vor arâtă, 

aci mal gios, adecă: 

1. Din presentul Indicativului și anume: a) din per- 

soana 1* şi a 2* singular şi plural-se formează persoana 

l-a şi a 2-a singular şi plural dela prâsentul, conjune- 

tivului cu.conjuncţia să înaintea lor, d. e. laud, laudă, 

lăudăm, laudaţi: 'să :laud, să laudi, să lăudăm să laudafi, 

(conjug. 1), urmânduse tot în modul acesta şi cu verbele . 

celora-l-alte” conjugări; d) din persoana a 3 a singular se 

formează earăşi persoana a 3a singular şi plural de la 

conjunctiv, schimbându-se în conjug. Î. & în e, cară în 

cele-l-alte conjugări e în ă şi având şi ele conjuncția să 

înaintea lor, d. e..laudă, să laude (el. ea și el, ele); tace, 
să tacă (el, ea şi ex ele); face, să facă (el,.« ca şi ei, elo); 

aude, să audă (el, ea şi er, elc). 

II. Din perfeetul simplu se formează plusquaniiperfec- 

tul Îndicativului sehimbânduse formele perfectului simplu 

în ale plusquamperfectului, d. e. perfectul simplu în con- 

jug. |. lăudâăă laudâ-şi, lăud-ă, laudâ-răm, lăudă-răți, lau- 

dără, eară plusqoampentectul: laudâ-sem, laudâ-seși, lău- 

dâ-se, laudâ-serăm, laudâ-serâţi, laudăâ-seră, urmânduse 

tot în modul acesta şi cu verbele celora-l-alte conjugări, 

la formarea plusquamperfectului” din perfectul simplu. 

Li am. În limba românească plusquampri -fectul Indicativuluă 
se formează la singular, prin contragere, din plusquamperfectul eon- 

juntivului latin, d. e. lăudi-sem, lăudâ-seși, lăudi-se, din: lauda- 

zi-sem, luuda-ti-sses, lauda-ri-sset, lat; eară În plural din persoena 

sa a 3-a dela singular şi din formele perfectului simplu dela plural, 

d. e. laudase-răm lăudăse- TAI, laudâse- -ră, întocmai, după cum și 

pluralul perfectului simplu se formează, prin contragere, din plura- 

lul plusquamperfectului latin delă Indicatiy, d. e. ludă-râm landa- 

răți, lăudâ-ră, 'din: lauda-ue- răus, lauila-ve-vatis lauda- -ve-rant, 

-
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II... Din infinitivul scurt so. formează următoarele 
timpuri : 

a) Imperfectul. indicativului, adăogtnd la, infinitiv for- 
mele imperfectului adecă în conjug. Î. m, î, m, fi, îi; eară 
în cele-l-alte conjugări: di, dă, dam, ah, aă; d. e. Infi- 

„nitivul (conjug. I), laudă, Imperf. laudă-m, laudâ-i, lăuds, 
lauda-m, leuda-fă, laud-ai ; infinit. (conjug. 11) tăc6, imperf. 
tac€-am, “tac6-aă, tacâ-a; infinit. (Conjug; 111) duce, imperf. 
duce-am, duco-ai, duce-d, s. a. Infinit. (Conjug, 1YV) audi, 
imperf. audi-dm, audi-di, audi-d, s, a, 

L. am. Este de însemnat, că infinitivele de conjug. II. III şi 
1V. suf&r oareși-care sehimbâre în rostirea lor, când ele se află în 

imperfectele formate dintrînsele, așia d. €. în tăce, vocala e perde 
aceentul lung, punenâuse asupra ultimei silabe: âm, adecă tâce-dm; 

în face, vocala a, se schimbă în a obscur seurt (4), adecă: fice-âm; 

în audi voce. î perde accentul lung, punânduse el și aci pe vocala 

a din silaba ultimă, adecă : audi-dm. s. a. 

= b).  Fiitoriul |. cu ajutoriul verbului auxiliar a: voi, 
adecă cu: voii, vei, va, vom, veţi, vor, d. e. voii lăudă, 

vei lăudă, va lăudă, vom lăudă, veți lăudă, vor lăudă, 

conjugarea |. urmându-sa tot în modul. acesta şi cu ver- 

bele celora-l-alte conjugări. - a Di 
6). Presentul condiţionalului, cu ajutoriul verbului 

auxiliar: a av6, adecă cu: aş, al, ar, am,aţi'ar, d.e, aş 

lăudă, al liuă;. ar lăudă, am lăudă, ați, lăudâ, ar lăudă, 

(conjug. Di urmânduse tot aşia și cu veriele celora-l- alte | 
„conjugări, , o : 

d). Din infinitivul lung, cu ajutoriul verbului auxiliar 
a av6, adecă cu: aş, 4, ar, am, aţă, ar, se formează opta- 

tivul, d. e. fire-as, fire-ai fire- -ar, fire-am fire-ați, fire- -ar,
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urmânduse tot în modul acesta la formarea optativului şi 
cu verbele celor patru conjugări regulare. V. mai sus IV. 
conjugarea verbelor active sai transitive la 1. L, am 

| l. . am. Gerundiul se formează din infinitivul scurt, sehim- 
bând finalele infinitivelor în următoriul mod, adecă « de la conju-: 
garea I în ând,.d. e. laudă, ludând; &, de la conjugarea II şi e, 
de la conjugarea III în end, d. e. tacă, face: tăcend, fâccnd, şi a- 
dăugend în conjugarea 1YV. la infinitiv literile: nd, d. e. audi simţi,, 
hotari, cobori: audind, simțind, hotarind, coborind, ș. 

2. L. am. Imperaticul se “formează în următoriul mod: 

a). În conjugarea |. persoana a 2-a singular a Imper., din | per- 
soana a 3-a singular a pres. Indie. d. e. din: el laudă, imper. a 2-a 
pers. laudă. 

»). In conjug garea II. III. IV. persoana a 2-a singular a Ia- 
perativului din persoana a 2-a, singular a pres. Indie. parte aplicân- 
duse ea intreagă, parte schimbând finala î în e. d.e. ș6AI, ţine, 
(conjugarea II), mergi, culege (conjugarea III), audi, simte sau 
simțesce (conjugarea IV). 

€). În conjugarea I-a persoana a 3-a singular a Imper, din 
persoana a 3-a singular a Indie. present, schimbând â în e, d.e. el 

: laudă, imper, a 3-a persoană : laude, san, să laude, (ca și la conjunctiv). 
d.) In conjugârea IL. TI: IV. persoana a 3-a singular a 

Imper. din persoana a 3-a sing. a pres. Ind. schimbând finala e 
în ă, d. e. din: tace, face, aude (a treia pers. sing. de la presen- 
tul Indie. „conjug. II. III. IV.) pers. a 3-a „sing. o Impe: tacă, facă, 
audă, (ca și la conjunetiv). 

"-€). Persoana a 2-a plural a Imper.. în' toate tonjugarile se 
formează din persoana a 2-a, plural de la pres. Indie. d. e. vor 

„laudaţi, vot tăceţi, voi faceţi, voi audiți ; persoana a 2-a plural.a 
Imperativului:: landâţi, tăcâţi, fâceți, audiţi. 'Tot astfel persoana! 

„a 8-a sing. de la:Imperat. se aplică și la peroana lui a 3-a: de la: 
plural. d. e. el (să) laude, și el (să) laude; el (53) tacă, și er! (oa) 
tacă ; el 3) facă şi el (să) facă; el (sa) audă şi ei (sa) audă. 

,
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IV. Din supin se formează “următoarele timpuri: 

a). Perfectul compus de la Indieativ cu ajutorul ver- 

bului auxiliar a av6, adecă cu: am, ai, a, am, aţă, ati, d.e.. 

am jurai, af jurat, a jurat, am jurat, aţi jurat, ai jurat, 

(conjug. ]), nrmându-se tot în modul acesta la, formarea. 

perfectului compus şi cu verbele celora-l- alte conjugări. 

'b). Fiitoriul II. de la Indicativ cu ajutoriul verbelor: 

a fi, şi a voi, adecă cu infinit. seurt: f Şi cu: vol, vei, 

va, vom, veți, vor, d. e. voiă fi jurat, vei fi jurat, va, fi 

jurat, vom fi jurat, veți. fi jurat, vor fi jurat. (conjug. I), 

urmânduse tot aşia la formarea Fiitoriuluy II. şi cu ver- 

bele celor-l-alte conjugări. 

6).  Perfectul conjunetivului cu ajutoriul presentului 

conjunctiv al: verbului: a fi d. e. să fii jurat, să fii jurat, 

să fie jurat, să fim jurat,. să fi jurat, să fie jurat, (con-. 

jugarea 1), urmânduse. tot asia şi cu verbele celora-l-alte. 

conjugări. . | | 

d).  Perfectul condiționalului (şi al optativului) cu aju- 

toriul verbului: a av6, adecă cu: aș, ai, ar, am, aţă, ar, 

şi cu al infinitivului scurt: fi d. e. aş fi jurat, al fi jurat, 
ar fi jurat, am fi jurat, ați fi jurat, ar fi jurat (conjug. D, 

urmânduse tot așia si cu verbele celora-l-alte conjugări. 

L. am. Perfectul simplu, privit ca derivat, se formează din. 

“supinele verbelor de la toate conjugările, cu eliderea finalei t, și 

cu primirea formelor perfectului simplu, d. e. din supinele: jurat, 

tăcut, făcut, audit, se va formă perfectul simplu în următoriul 

mod: jură- i, jură» ȘI, e &. tâcu-t,. tăcu- “ȘI, ş. a., făcu-i, făcu- -Și, ş.a. 

audi-i, audi-și, ş. a. — Din supinele ce se termină în s, perfectul 

simplu se formează adaugendulise acelora formele perfectului simplu 
de-adreptul, d. e. din supinele: dis, spus, ales, cules, înțeles, ș.a. 

perfectul . simplu va fi: Qis-ei dis- -eși, Ș. a. spus- -ei, spus-eşi, ş. a..
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ales-ei, ales-eşi, ș. a. cules-ei, cules-eși, ș. a. înțeles ei, înțeles-eși, 
Ş. a.; eară din supinele ce se termină în rt, pt, nt, după ce mai 
'ntâit î, se elidează și în locul lui se pune s, A. e. fert, fript, 

frânt: fers,. trips, frâns: perfect. simplu: fers-ei. fers-eşi, ș. a. 

frips-e!, frips-eşi ș. a. frâns-ei, frâns-eși ş. a. 
a 

  

CLASA VI. A 

00 ADVERBUL, 

1. Prin Adverb se. înţelege un nume generic, cu 
carele ca şi cu un termin teehnie se înseamnă, în Grama. 
tică, toate cuvintele sai numele ce, prin semnificațiile lor, 
representă în cugetare şi vorbire în diferite moduri sait” 
timpul: “când, de când, până când, pe când, ş. a. sai lo- 
cul: unde, de unde, până unde, pe unde, ș. a. Sai modul, 
cum, adecă diferitele moduri de afirmare, sai negăre, saii 
îndoială, | 

2. Adverbele suni de mai inulte feluri, ear'în genere 
de timp, de loc, de mod, saii de afirmare, negare şi în- 
doială și anume: | 

a). Adverbele de tip sunt acelea-ce respund: 10. la 
întrebarea când? d. e. acum, astăzi saii adi, eri, alaltăeri, 

mâne, poimâne, adăunăţlă, odinioară, când-va, pururea, Ş. a. 
2. la întrebarea: de când ? ? d. e. de adi, de eră, de mâne, 
de acum, de acum înainte, | de alaltăeri, de poimâne, de a- 

dăunăşiă, de a seară, ş. a. "3. la întrebârea până când? 
d. e. pâmacum, pen'adă, pen'eri, pewalaltăeri, penă poimâne, 
până târgii, ş. a. 4. la intrebârea pe când? d.e. pe a, 

"pe mâne, pe er, „pe poimâne, pe alaltăeri, “pe altă dată, pe 
cândva, Şi . - ME | | -
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b. Adverbele de loc sunt acelea-ce respund : 1. la 

întrebarea unde? d. e. îcă (iei, fran6.), aici, colea, 'acolea,. 

“colo, acolo, aiurea, undeva, ori-unde, . sai veri-unde, prebu-. 

tindenea, ş. a. 2%. la întrebârea de unde? d. e. de ici, de 

aică, de coli, de acolea, de colo, de acolo, de aiurea, de 

undeva, de ork-unde sai de veri-unde, ș. a. 3. la întrebâ- 

rea pân'unde? d. e. pânaci, pem'aici, pânacolea, peracolo, 

pemundeva, ş. a. 4%. la întrebarea pe unde? d. e. pe îă, 
pe aci. pe -aică,. pe acolea, pe acolo, pe .aiurea. ş. a. 

C). Adverbele de mod sunt acelea-ce respund la în- 

trebarea cum? d. e. bine, prea bine, foarte bine, rEă,. prea 

răi, foarte răi. ş. a, 

."0). Adverbele de afirmare sunt: aceloa-ce afirmă saii 

întărese ceva, cum, d.'e. sunt: așia, întocmai așia, da, ade- 

perat, cu-adevărat, cu bună-samă, de Buna-sami. ş. a. 

e). Adverbele de negare sunt acelea prin cari se neagă 

ceva, cum d. e. sunt: na, ba nu, zică-de-cum, nici-într'un 

chip, deftl. s. a. 

:î). Adverbele de îndoială sunt „poate, -poate. fi LI , doară, 

cu grei. Ş.A. ! 

pi 1. L-am. Respunsurile la întrebarea cât? se e pot privi - ca 

nâverbe, cantitative, „Cum d.e. sunt: „mult, „puţin, prea mult, prea 
pugin, de-ajuns, încă, încă mai, Ș. a. | 

2. Lan: Adverbele de timp, de loc şi de mod se pot com" 

pară întoemai ca adiectivele, d. e. curând, timpuriu, târdia: mai 

curând, mai timpuriă, mai târgii. — încoace, încolo, înainte, îna-: 

“pol :. mai încoace, mai încolo, mai'nainte, mai înapoi, 3. a, — Bina,.. 

Tei, omenesce, neomenesce: mai bine, mai vei, mai omenesce, mai. 

meomenesce ș. a. . 

3. L. am. Unele; adiective calitative se pot aplică, şi "ca ad-! 

verbe; a. e. omul drept judecă drept, eară cel nedrept, judeca me- 

"drept; aci deci numele: drept, nedrept, întru cât ele: se“ aplică la”
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om, 'ea niste calităţi, sunt adiective calitative, cară întru' cât ele se 
aplică cu verbul judeca, ca un mod de judecâre, sunt adverbe de: mod, 

4. L. am.' Din adiectivele 'ce'se termină la singular în ese 
(mase) se pot formă adverbe, adăugendulise vocala e, d. e. omenesc, 
părinţese, Îrațese : omenesce părinţeace, frăţesce, s. a. 

"5. D. am. Eaca şi'cată, eacă-mă şi cată-mă, cată-l și eată-o, 
Sail cat'0,.eacătă-mă şi cacătă-te, -eacătă-l Și eacăl'-0, eacătă- -ne, eacă- 
tă-ră, eată'-i şi eacătă-i, eată-le şi eacată- -le, sunt adverbe demon- 
strative, (în limba lat. ecce, ecea, eccum, adecă -ecce ea, ecce cum); 
ear” adecă și precum, sunt adverbe explicatire. | | 

6. L. am. Particula adverbială- -negativă : ne, în loc de: nu, 
se aplică totdeauna numai la începutul cuvântului, uninduse cu dîn- 
sul, d. e. nedrept, necurat, necurăţenie, nesciință, neputinţă, nelegiu- 
ire, nefiind, nesciind, neputând. 's. a. . e 
«0, 1. am. Respunsurile compuse din mal multe: cuvinte la in- 
trebările făcute sau subînțelese :.când ? unde? cum ?.se die, adeer- 
biale ; în fie-care naraţie deci adverbul compus din mai multe cu- 
vinte se dice : adeenbial, d. e. în naraţia : Toată septsmâna trecută 
am luerat cu osebită plăcere și mulțemire, parte în- grădina, parte 
în livada mea:, toată 'septămâna trecută, este adverbial - de timp; 
parte în grădina, parte în livada mea, este adverbial de loc; ară: 
cu osebită plăcere și mulțemire, este adverbial de inod.: 

  

NI . „CLASA VII. ii IN 

 PREPOSIȚIA. suii. PREPOSIȚIUNEA - 

1. Prin Preposiţic se înțelege un nume generic, cu 
carele . ca şi cu un termin technic se înseamnă, în Grama- 
tică, toate numele ce, prin semnificâţiile lor, pot representă, 

„în cugetăre și vorbire diferitele relaţii ce se află -saii între 
fiinţe, Saii intre finţe și obiecte, sau i numaj întră obiecte, 

sr 

| L, am. Originea preposiţiilor este locală, ele adeca arată 
sai Sa unde se face sau.se întîmplă cera, sai direcția uner.]u-: 
crări acum asupra unei fiinţe, acum asupra unui obiect, acum asu- 

. | 12
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pra unui loc, d; e.. Mergână la dînsul şi întrând. în odaie, am vedut, 

că el sedeâ pe un scaun. lingă, uă maşă, tăcând și uitându-se. cu 

atențiune întuă carte; aci deci uşor se poate vede ce fel de. relaţii 
arată preposiţiile : la, în,:pe, lîngă, într. Aa i 

2. Liam. Numai preposiția pre sau pe în locul ei, arată în 

casul acusativ (sing. şi plur.) uă complinire directă. (sau dreapta), 
toate „cele-l-alte, preposiţii arată compliniri indirecte prin casul nu- 
mit, preposiţional. . 

pie DR A SR „ii ti 

„2, Preposiţile sunt de trol “specie”: , nedespărţile, des- 

părțite și deter minate, Ii a | 

. 3. Preposiţil medespățite, se “die 'ucelea-c ce se “seri 

înpreună cu numele, la care, ele, se aplică; car 'apol. atari 

preposiţii sunt: a, „ad; cu, „Con, de, des. ex sai es, în, în- 

tro, pre, pro, re, “ves, su, sub, stră, iră, tra, cum se e poata 

vede în exemplele următoare ; „adecă în i 

aa GPU ua de la a, Şi pun 
a adun... a ad UD, 

CU culeg, e cp cu 1 leg 

con . . :. condue a CON due 

de... dedue Op de, due 
des. . . desface > des, „fac 
ex s. es,. expun s. espun -. ex s.€6s ,, pun 

în Întin ăn tind 
întro . . întrodue | „a întro n due - 

pre 1: prepun pre 0, pun: 

pro. . produsi pro 1: , due: 
Te... -resuflu- Te ip: suflu. 

res. .; .-' restra. — »  3,, . res i -torn 

“su... supun SU pun | 

“sub . .  subseriu sub serit 
Stă -...... Strămut: .- “pp Strâ: ;.. Mut - 

-tră o. o trădâre i tră 0, dare. 
"tra „traducere „tra ... 7: . .ducere.: 

Lă
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tal Le am. Preposiţia a, luată ca 'uă particulă: determinativă 
se serie şi despărțită de numele la care ea se aplică, d. e. a casă, 
a Seară, a laudă, a ved6, a face, a audi, şi: a. . | 

| 2. ÎI. am. Preposiţiile: în, de, pre, .8ub, se, pot aplici și ca 
nedesp: arțite şi ca despărțite, d. e. închin, deâue, prepun, eubseria, 
şi: în casă, de unde, pre dinsul, 'sub masă, ș.a. 

3. L. am. Preposiţia spre se aplică: a) în loc de cătră, âe, 
„el se duce spre padure == cătră pădure; b) în loe de peste şi pe de 
„asupra de, d. e. un spre dece, doi spre Qece, sau: unspedece, dol- 
spedece, ca și când adecă am dice: unul peste qece; doi peste dece, 
sau și: unul pe deasupra de dece; doi pe deasupra de „dece, Şe a— 
În carțile bisericesei spre se aplică şi în loc de: în, d.e. a nădăjăui 
spre: cineva, în loc de a Rădăjdui sat a speră în cineva. 

“Preposiţir” despărțite se die acelea -ce se: scrii de- 
coc de numele la carile ele se aplică, d. e. la mine, spre: 
tine, lingă dinsul, prin “trinsul, călră noi 'de la vol! Ș. a, 

5. PreposiţiI determinate 'se “die 'acelea-ce se deter- 
mină sati de art. mase. Î, saii de art. fem. a, d. e. de-. 
“desubt cu art: 1, dedesubtul, d. e, “dedesiihtul casel, dede- 
subtul uşii; “înapoi, "înainte, cu aat. & înapoia, înaintea, 
d.e. înspoia' casei, Anaintea casei, $ îi . 

  

"CLASA VIII. 

„CONJUNCȚIA sait CONJUNOȚIUNEA. 

1. Prin Conjuneţie se înțelege un':nume generic, cu 
“carele ca şi cu.un.termin tehnic se înseamnă, în Grama- 
-tică, toate părticelele: de cuvinte ce, prin semnificaţiile lor, 
pot representă în cugetâre. şi vorbire diferite legături ideale 

„între două sati mat multe diceri sati : „proposiți simple. 
- Judecăţi). pa
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2. -Conjuneţiile după semnificaţiile lor sunt de nouă 
Specii, adecă : conjunctive (înpreunătoare) saii coordinative, 
„dijunclive, semiconcesive, adversative, condiționale, causale, 
 conchusive, finale, şi temporale, Şi anume: | 

a). Conjunctive sai coordinative sunt acelea- -ce leagă 
înpreună două. proposiţii, astfel sunt :.. și, .caşi, cu pre- 

„Gun Și Şi au RR 

b).  Dijunictive: sunt acelea- ce arată proposiţiile i în deo- 
sebi, cum sunt: sai-saă (seu- -seu şi sive-sive lat) ; ati-aii 
(aut-aut lat) atât- cât, pr Cculrit- -așia, sati în ce chip- așia; acum 
“acum ; parte-parie ; nică-nică; nu :numai-ci âncă și, $. a. 

c).  Semi-concesive sunt acelea» -ce esprimă uă conce- 
„Siune sait uă învoire' numai pe jumatate, cum sunt : -. deşi= 
totuși, macarci-lotuşă, ş.a, i: cr cb tag 

d). „Adversative sunt acelea-ee esprimă, uă Contrarie- 
tate, sai uă „împrotivire, cum sunt: însă, dară, totuşi, cu 
toate-acestea, ş. a. E a 

. 6). Condiţionale se die. acelea- -ce esprimă, vre- -uă G0n- 
diție cum sunt: dacă sai dacă-atunei ; . când-atuncă ; dacă. 
caunva-atuncă ; decumova- atunci ; totuşi dacă-atuncă ; însă dacă- 
atunci; numai dacă-atunci, .ş. a... 

î)... Causale sunt: acelea-co esprimă vre uă causă, cum 
sunt: că, în timp-ce, sai de Sremeraa fiind că, pentru 
că, după ce. ş.a. Da | 

8). Coriclusive sunt acelsă-co es primă v vre-uă conelusie 
„saii inchiâre,;cum. Sunt ::așia dară, prin: urmare, de. “aceea, 
pentru. aceea, drepl aceea, “drept care, ş.a, - i i 

-h).. Finale sunt acelea-ce esprimă vre-un Scop sati. i-ten-: 
dinţă,: cum sunt: “Să, ca-să,. pentru ca-să,. pentru, Casă nu, 

„pentru CA Mu, Și ul 
). Temper ale se die acalta-ca: „esprimă vre- uz cirouma-
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stanță de timp (sai împregiurare), cum sunt: înainte de, 

_DEnă când, cât timp, după ce, îndată ce, de câte ori, '$ a. 

LD. am. Interjecţia” nu se poate uumeră între numele 

generice ale gramaticel ; pentru că ea nu însemnează vre- - 

un obiect, saii calitate saii lucrare, ci numai nişte! afec- 

țiuni de ale inimil, ce se esprimă prin diferite exclămări, 

d. e. ha, ha, ha! de bucurie; a/! vai! alei! valeă! 'de 

durere; a?.07 do mirare, ş. a. de aceea interjecţia este 

relegată de filologi la limba primitivă a omului. 

“CAPUL II, 

Vorba in specie . 

Sintetica Saii sintaxa limbei romănesci E 
4 

SECȚIUNEA I. 

Sintetica generală 

Formarea, împărțirea şi manifestărea cugetărilor noastre, 

în vorbire din graiii și din seris, .- 

1..:-Sintetica generală ne. arată modul de a formă, de 

a împărți şi de:a manifestă cugetările:noastre în vorbire, 

Saii modul. legăturii: logice -a cuvintelor : în vorbire din 

graiă şi din scris. 

> 2, Prin cugetâre” se înţelege aci uă judecată“ Sai un 

judeșiii ce se poate: forma cu mintea saii despre uă ființă 

Saii despre mai : multe,. precum şi earăşi -sajl- :despre un... 

obiect (real s. ideal) :saii: despre mal multe. — v. Grama- 

tica generală, Cap. 1. n. 8. pn 

- 8:: In fie-care cugetâre . se :află dou idei: principale, 

una. adecă a subiectului şi alta a: predicatulul. —v.i Gram. 

gener.: Cap. II. 9.:10. a a e 

7 . . <a
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4, Numele generice ce:pot represents subiectul în 

cugetâre şi. vorbire: sunt:.a). Substantivul, d. e.'în cuge- 

târea :; Omul judecă,: omul este „subiect; 'b). Pronumele, 

d. e. în cugetârea: El judecă, e7 este subiect; 0). Verbul 

“lo infinitiv, -anit-.eu un substantiv prin' verbul a fi adecă 

prin: sânt, eşti, este, ş. a. d. e. în cugetarea :: A: minți este 

pecat, a minţi se 'consideră ca subiect ; d). Verk-ce nume 

generic, luat „ca substantiv, d.-e. în cugetârea.: Când este 

adverb, când se. consideră. ca subiect. ş. 

L. am. Subiectul respunde la întrebarea: cine ? ce ? 

„5. Numele generice ce. pot'representă predicatul în 

cugetâre şi vorbire sânt: a)-. Verbul, d. e. în cugetârea: 

Omul judecă, judecă este. predicat; . b). Substantivul: - unit 

cu subiectul prin verbul a fi adecă prin: sânt, esti, este, 

ş. a. d. e. în cugetarea.: loan eşte profesor, este profesor 

e predicat ; 0) Adiectivul unit cu subiectul prin verbul a 

fi, adecă prin: sânt, esti, este; ş, a. d. e. în cugetarea: Vul- 

pea este vieleaină, este vicleană e predicat; d). Substanti- 
vul unit cu infinitivul unui: verb ea cu: subiectul prin 'ver-. 

adecă, prin: sânt. esti, este, ş.: a. d. e-:în cugetă- 
* 

: iii este păcat, este păcat. e predicat. Ş. a... - 

„. Predicatul „respunde la întrebările: „ce ee? ce este ? . 

CU cugetâre sai ua judecată manifestată în vor - 

jize s sati prin graiii saii în scris :se dice proposiție saii 

proposii une în Gramatică. si n 

„Un. complex de două sati: mai -multe . proposiţii 

după modul. cu carele ele sunt între; sine legate, spre:a 

se pute cuprinde în toate inpreună luate uă.idee generală,



. 

sati spre a put6 ave toate: înpreună luate un înțeles de: 
plin), -se dies acum :frasă, “acum period ; deci : 

L Proposiţiile. (propositiones lat.) 

"8. "Proposiţia' după înţelesul ce-l poate av6 ea în vor: 
bire, este de șese feluri, adecă : afirmativă, negativă, intero- 

gatiă, exclamativă, directă sau dreaptă, inversă saii întârsă, 

şi anume: , 

a). Proposiţie afi rmalivă este aceea, în carea, „predi- 

catul afirmă „Ceva, despre subiect, - Sai î însușesce ceva, 

d. e. Ioan scrie, cl este, diligent. ș... e, 
b). :. Proposiţie negatiză este aceea, în carea , predica- 

tul neagă. ceva subiectului, d. e. Ioan'nu serie, el nu este 
diligent. ş. a. - 
„ 

i 6), - Proposiţie” înterogiatică” este aceea-ce se rostesee 
„într'un mod. de întrebare, d. e. "Scrie Ioan? Este el di 

ligent € ş.a. 

-d). * Proposiţie erclamativă. este aceea-ce se rostesce i în- 

trun mod exlamativ saii de strigare, d. e. 0! Joan scrie. — 

O! el este diligent. | IN 

e). Proposiţie directă este aceea, în carea subiectul 
stă înaintea predicatului,. d. e. Joan serie; e] este diligent. 

f). - Proposiţie “inversă este aceea, în. carea predicatul 
stă înaintea subiectului, şi carea decomun se rostaste în- 
tr! un mod interogativ, d. e. scrie Ioan? Este el diligent? $. ă 

9. Proposiţia ce are numai un subiect şi numai un 

predicat, se dice simplă, cum d. e. sunt proposiţiile : Oul 

lucrează, profesorul  dicteazii, “ scolariul.. scrie, cânele latră, 

earba- cresce, câmpul inveridesce, pomul înfloresce. Ş. a. 

10.  Proposiţia în carea, atât subiectul cât și 'predi- 

“eatul: capătă “adausură (precum şi dacă sait nwnai subiee- 

tul 'saii numai predicatul le capătă) se numesce compusă,
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cum, d. e. este proposiţia.: Plugariul înțelept lucrează bine 
pământul, în + carea. atât subiectul „căt şi predicatul din_ 
proposiția simplă : plugariul, lucrează, capita următoarele 
adausuri, adecă : înțelept ce e adaus făcut la plugariă ca 
la "subiect, şi bine pământul, ce e adaus făcut la lucrează 
ca la predicat. 

L. am. Proposiţie compusă. se dice nu numai aceea în carea 
subiectul şi predicatul capetă adausuri, ci şi aceea âncă, în carea 

„se află: a) sau numai un subiect cu mai multe predicate, cum d. e. 
„. este proposiţia: Nicolae învaţă, scrie, cântă ; b) sau mai multe 

subiecte numai cu un predicat; cum, d. e. este proposiţia: Joan, 
George și Teodor scriu; €) sah mai. multe „Subiecte cu mai multe 
predicate, cum d. e. este proposiţia: “Joan, George, Teodor învaţă, 

„seri, cântă; ear apoi asemene. .proposiţii, fiind ele. compuse din 
- altele, câte într'uă singură una, se numesc contraşa. | . 

! , 

„11. In proposiţia compusă, subiectul. și predicatul se 
consideră „ca. părți principale, ear” adausurile, făcute la 
'dinsele, ca secundare. - 
12, Adausurile ce se fac la subiect; şi " predicat în 
proposiţia compusă. se numesc :, a), atribut, b) complinire 
dreaptă, 0) complinire nedreaptă, d). complinire Cireum= - 
stanțială de loc, e) complinire -circumstanţială de timp, 
î compliniie cireumstanțială de mod, 2) complinire Gir- 

i cumstanțială de, causă. SI E E Sr 
13. Atributul în + proposiţia. compusă, este uă, parte 

secundară ce complinesce înțelesul subiectulur. ca “a unei 
părți principale, aşia, d. e. în. -proposiţia compusă : „Plus 
Bana inelept lucrează bine pământul ; înţelept este atribut. 

„In proposiţia compusă atributul se poate exprimă: 
a) prin un adiectiv, cum d.. e. este injelept, în proposiţia
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compusă: plugariul înţelept lucrează bine“. pământul ; b) 
„prin un substautiv în genitiv, cum d. e. este: vecinului, 
în proposiţia compusă: casa vecinuhă este vândută; e) prin 

“un pronume, cum. d.e; este acesta, în proposiţia com- 
pusă : calul acesta este frumos ; d) prin .un substantiv ce: 
are înaintea sa uă preposiţie, cum d. e. este: ca purtără 
Dune, în proposiţia compusă :- Scolariul cu purtără bune este 
iubit de profesori; e)-prin un infinitiv lung cu preposiţia 
de, cum, d.e. este: dea avţ, în proposiţia compusă: Fe- 
ricirea de a av amici sinceri, este rară; f) prin un: ad- 
verbial, cum d. e. esto: de eri, în proposiția compusă : 
Ploaia de eri a fost torențială ; g) prin vă, 'aposiţiune, 

„cum, d. e. este: Domnul Moldovei, în proposiţia compusă: 
Stefan cel mare, Domnul Moldovei, a fost un principe foar- 
te bun. şi | , 

15.  Complinirea dreaptă este uă parte secundară în : 
proposiția compusă; ea, adecă complinesce saii indeplinesce 
înțelesul unui verb transitiv ca al predieatului, cere easul 
acusaliv, cu saii fără preposiția pre (pe), respunde la în- 
trebarea pe cine ? relativ la persoane, și ce? relativ. la. 
obiecte, şi se exprimă sai.prin un substantiv saii prin un 
pronume, puse ambele în acusativ, d. e.,Bii am vădui pre 
sau pe Ioan: Ei te caut, no! ne vedem, Alexandru pli- 
vesce grâul, Teodor prăşesce popușoiul. 

16.  Complinirea nedreaptă este uă parte secundară 
"în. proposiţia compusă; ea complinesce înțelesul. unu! verb, 
cere „casul dativ, .preenm şi. un cas. preposiţional (afară | 
de. casul. acusativ'cu preposiţia,, pre sai pe), respunde 
decă la. întrebările: cui: la cine? în cine ?. de cine? 
pentru cine? pentru ce? la ce? ş. a. şi să exprimă: a) 

Prin un substantiv. în dativ, -d. e. Spune :lui Alezandru;
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b) prin un substantiv cu preposiţia de, d. e. EI este iabit 
de profesorii sei, “loan este- “bun "pentru! treaba, aceasta ; 
c) prin un pronume cu preposițic, . d. e: “EI' se feresce 

de ine, ei am fost la: dinsul, ei 'am încredere într'însul; 

d) prin un. verb în infinitivul lung, d. e. Este: plăcut - 

“lucru -a călători, ş. a.. i a 

„+. Li» am. ..Proposiţia în :care se află, complinirea dreaptă cu sau . 
fără prepos. pre (pe) se dice activă; eară proposiţia în area se 
afla complinirea nedreaptă cu preposiţia, de, se dice pasivă, şi se 
formează din cea activă în următoriul mod: subiectul din proposi- 
ţia activă se face complinire nedreaptă în cea pasivă.  Complinirea 
dreaptă din propos. ' actiră-'se face subiect în' cea pasiră, eară 'ver- 
Dul activ sau transitiv se schimbă în cel. pasiv, d.-e. En am vedut -. 

“pe Joan. (propos.. activă), Ioan este vedut de mine. (propos. pasivă). 
Alexandru plivesce grânl [propos. act.], grâul se plivesce sai este 
plivit de „Alexandru. (propos. pâs.) 

r 

' Complinirea, circumstanțială de loc este uă parte 

secundara în proposiţia compusă ;' ea determină înțelesul 

predieatului, arâtand uă cireumstanţ de loc, respunde la 

întrebările : 'unde? de unde >: “până unde? pe unde? în 

cătro, şi :se exprimă sai prin un adverb, sai prin un ad- 

verbial: de-.loc,'d. e. El vine aiă. Ei vin dela tine. 'Tu 
mergi pent la. grădină. EX âmblă pe. aici. Cail. fug spre 
pădure. Oile vin despre (sati decătră) pădure, Alerg cătră 
tine Doamne ! ni 

18. Complinirea cirourmstanțială de timp este uă parte 

secundară în proposiția compusă ; ea determină înțelesul 

predicatului, arătând -uă cireumstanță de timp, respunde 
la întrebările : când ? de când? până când? pe când ?-cât - 

timp ? saii cât de îndelung? şi se exprimă sai prin un . 
adverb, saii prin un adverbial de timp, d. e.: Ei am fost:
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- eră Iă tine. Nu te am! vEdut de-un an întreg.  Păn alal- 
„ dăeri am şedut la d6nsul.. Pe joia: viitoare voii veni. Vă 
septomână întreagă voii petrece la tine. ş. 

„19.: Complinirea circumstanţială de mod este uă parte 
secundară în proposiţia, compusă; ea: determină înţelesul 
predicatului, arătând uă cireumstanță de mod, respunde la 
întrebarea cum? Şi se exprimă! atât prin un adverb şi ad- 

„Verbial, cât și prin un gerundiii, d. e. Alexandru serie bine; 
el învâță ret: 'Tunu'ţi vel ajunge scopul cu asemene ma: 
nieră sati purtare; el vineâ cântând. ş. a. | 

20. Complinirea; cireumstanţială de causă este nă par- 
te” secundară în proposiția compusă; ea determină ' înțele- 
sul: predicatului, arătând sii circumstanță de causă, res- 
punde la întrebările: pentru ce? și de ec? şi: se exprimă 
saii prin un adverbial' de causă, saii prin un infinitiv lung 
cu preposiția spre, saii . prin un gerundiii, «A. 6. Nemie 
n'am putut face de reutatea hui; el moare de foame. Omul 
se: lenevesce de căldură. Et tremur de frig. Plorile s'a 

„stricat de brumă. Legile sunt făcute: spre'a me povățui după 
dinsele, EL a căqut de pe cal neţiin duse bine pe 'dinsul. Ş. a 

IL. Frasele. (phrasis, eloquutio; genus Joquendi).: 
„21. Prin frasă se înțelege “un complex de două saii 
mal multe proposiţii legate intre sine astfel, în cât toate 
inpreună. ati: uă idee generală sati un' înțeles deplin; fără 
ca ele să fie între*sine subordinate prin conjunţiuni. 

„22, Proposiţiile din carile se poate formă. uă - frasă,. 
sunt de şese feluri, adecă :: principală, incidentă, princi- 
pală-suborâinată,  principală-relativă, incidentă-determina- 
tivă, incidentă-explicativă: - | i 

"23. Proposiție principală intr'uă fras4 - este aceea ce 
exprimă idea . “principală; întrinsa, având: înţeles deplin, şi
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când ea este singură ; eara încidentă este aceea-ce ca secon- 
„dară depinde de subiectul proposiţiei principale, şi fără care 
deci ea nu poate av6 un înţeles deplin, aşia d. e: în frasa ur- - 

mătoare : Lăcomia, ce trece peste hotarele minţii sănătoase, 
mare nick-uă-dată sfirşit bun; proposiția principală este: 
Lăcomia n'are nici-ui-dată sfârşit bun ;. eară cea incidentă 

„sai secundară este : ce: trece peste: hotarele mințiă sănătoase. 

„24, Proposiţia principală _într'uă frasă este două fe- 

luri:. principală-absolută şi principală-relativă. 
25, Proposiţia principală absolută într'uă frasă este 

aceea-ce stă îndată la început, şi exprimă ântăia, idee prin- 

cipală; eară principală relativă este aceea-ce stă în urma 

celeY absolute şi exprimă a doua idee principală, putând 

- să aibă earăşi fie-care dintr'iînsele câte uă proposiţie in- 

cidentă. d. e.- Moralitatea și virtutea, ce lipsesc celor mai 

mulți oameni din lume, sunt singurele isvoare ale fericirii 

noastre atât ale cei. sociâle cât şi ale cei individuale ; cară 

remoralitatea și vițiul,. ce stăpânese. earăşi pe. cei mai 

mulți oameni din. lume, sunt. de asemenea singurele îs- 

voare ale: nefericirii noastre, atât ale cei sociale cât şi ale 

cei individuale. În frașa aceasta deci sunt două propo- 
siții principale, una, absolută, alta relativă, âumbele cu in- 
cidentele lor, și. anume: 

a) Proposiția prineipală- „absolută oste: Moralitatea “şi 
virtulea sunt singurele isvoure ale foriciră noustre, atăt ale 
cei sociale cât și. ale ce individuale; ear” incidenta el este : 

- Ce lipsesc celor. ma mulți oamenă din lume. DR 

„„b) Proposiţia. principală ; relativă : este :  Mamoralitatea 

şi i vifiul sunt, de asemenea, singurele isvoare: ale nefericârii 
noastre atât cei sociale cât și ceă individuale ;. ear” incidenta 

el este :. Ce stăpânesc pe ceă mai mulţi. oameni. din lume... : 
*
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26. Proposiţia incidentă dintr'uă frasă este două fe- 

luri: incidentă determinativă și incidentă-explicativă. - 
91. Proposiţia incidentă determinativă dintr'nă frasă 

este. aceea-ce determină 'întrinsa modul cu carele există 

subiectul proposiţiei principale ; car” incidentă explicativă 

este aceea-ce explică întrinsa calitatea generică a subiec- 

tului aceluia, așia d. e. în frasa: Qamenii carii sunt su- 

- puşi patimilor se pot consideră ea cele mai neferieite ființe 

din lume: Oamenii se pot consideră ca cele mai nefericite 

ființe din lume, este proposiţie principală, eară : Cariz sunt 

supuși patimilor, este proposiţie determinativă, pentru că 

„ ea determină modul cu carele există subiectul, adecă: 

Oamenii ; de usemenea în frasa: Patimile, ce ticăloşese. de 

tot pe oameni, sai îmulțit foarte în lume: patimile sai 
imulțit foarte în. lume, este proposiţie principală, eară: ce 
ticuiloșesc de tot pr oameni, este proposiţie explicativă, pen- 
tru că ea explică calitatea, generică a subiectului : patine, 

L am. Se poate întâmplă, e ca proposiţia principală să aibă în- 
trua frasă mal multe incidente, adecă după incidenta ântâia să ur- 
-m6ze a doua, dup'aceasta a treia, s. a. :totuși asemenea incidente, , 

dacă ele au uă conezitate-sau uă legătură logică cu proposiţia prin- 

cipală, nu pot să formeze decât uă singură frasă, compusă din cea 

„principală și din toate acele ineidenie, privite. ca uă singură inci- 

dentă ; ear' apoi din: parțile unei asemenea frase, fiind ele legate 

între sine prin conjuneţiuni, se nasce (rasa ce se dice: period ; deci: 

III, Perioadele (poriodăis, ciezitias, ambitus, lat.) 

„28, Prin period. se înțelege -un complex :de două: saii 

may. multe proposiţii subordinate între sine astfel, în 'cât, 

„când una dintrinsele. e antecedentă. -cele-l-alte formează 

-pe subsequentă, precum şi earăși când în. una dintrinsele 

tonul se înalță sati se rădică, în cele-l-alte el'se lasă în jos.
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„29. Periodul are două părți principale, una adecă ce 
e la început numită antecedentă: saii protasis, şi altă ce o 
în urmă, numită subsequentă sai, apodosis. 

30. Din cele două părți principale -ale poriodulur me- 

„ritul logie îl. are aceea-ce: prin - înalțârea, tonului capătă 
naă; mare putere în. vorbire, Şi carea, de comun, este sub- 
secuentă saii apodosis. IE te 

"31, “Periodul, în privinţa părților sale; celor. principale, 
este de două felută :, drepi (poriodus directa) şi întors” (per 
riodus inversa). ci : 

32, Periodul, se. dice drept atunci, când meritul logic 

cade în partea lui cea; subsecuentă; ear”. întors, când acela 

cade în partea lui cea antecedentă. i 

33, Spre .a put av6 părțile periodului, inproună luate, 

un înțeles suii uă idee generală, ele numai prin conjuncții 

pot să fie mai nimerit legate la-olaltă. . 

34. Conjuneţiile ce, stai în period inaintea anteceden- 

tel sunt, de comun, cele semi- concesive, causale și condi- 

“ţionale, adeoă,: dai, macarcă, fiindcă, în ce clip, dacă, s. a. 

po. 

pe ama Demulteori numai antecedenta, derulori, earâşi, nu- 

„mai subsecuenta are conjuneție. înaintea sa, ceasuri ce mal cu samă 

în perioadele cele; scurte se întâmplă. „- ! 

"35." Conjungţiile ce stai în period inaintea- subsecnen- 

teă sunt,  decomun, cele conclusive și adversative, adecă : 

“totuși, în acel chip, pentru aceea, atunci, s. a. 

36. Periodul, după subîmpărțirea parţilor sale celor 

principale, poate. fi..de .două, de trei şi de patru membre. 

„37. Fiind periodul de. două membre (periodus bimem- 

- bris), unul dintrânsele formează partea. lui cea; antecedentă, 

ear'altul partea: lui. cea subsecuentă.: V. mai jos .la. 4. Pe 

rioadele. drepte. I.:cele de: două membre.
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„„D. am. Frasa compusă, din dous proposiții, una adees prin- 
cipala și alta incidentă, foră a fi legate acelea între sine prin vre 
uă conjuncție, 'remâne tot frasă, reit deci se numesce asemenea frasă 

„period unimembra (periodus unimembris). —V. urniătoarele doug | 
"Gramat. germane, ' în earile periodul unimembru nu se admite de 
fel, adeca: Praktisehe: Spraehdenklehre fir: Volkssehulen und die 

« Blementarelassen der Gymnasial—und. Realanstalten von Raimund 
Iacob. Wurst. Reutlingen 1845 pag. 114 și: Schulgrammatik . der 
deutschen Sprache von Dr. Karl „Ferdinand „Becker, . Frankfurt, am 
Main 1839 pag. 385. 

38. Fiind periodul de trei membre, dona dintrînsele 
“pot să fie 'in 'antecedentă şi unul în 'subsecuentă, 'saiă u- 
nul în. antecedentă şi' două în subsecuentă. — V. mal jos 
la A.. Perioadele. drepte , N. cele: de trei membre sub 
lit. a. b. | 

„39. Fiind periodul de patru membre, două dintrin- 
sele pot să fie în antecedentă şi două în subsecuentă, saii 
trel în antecedentă şi unul în subsecuentă, precuui şi ea- 

„TăŞI unul în 'antecedentă şi trei în subsecuentă. — V. mai 
jos la A. Perioadele drepte III. „cele de patru membre sub 
“a,b. e. Ie -. 

40. : Părţile principale ale poriodulut adecă antecedenta 
şi subsecuenta se die Subordinate, eară cele secundare, 
adecă, încidentelo ui, se. die coordinate, 

L. am.  Subordinaţia părților principale” ale “periodului face, | 
„ca înțelesul uneia să depinda de la înţelesul alteia ; eară coordină- 
“ţia părților lut celor secundare face, ca dous sau trei membre În- 
preună luate, să formeze acum partea lui antecedentă, acum cea 

* Subsecuentă.. a 

| a. Intre părțile subordinate ale periodulul de două 
membre, „având. âmbele câte uă conjuneţie inaintea lor, se
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pun două puneturi (), având numai antecedenta, între 

„dinsele se pune virgula (,); având însă numai subsecuenta, 

între dinsele se pune virgula punctată, (;). Eară când pe- 

riodul este de trei sati de patru membre, între părţile. 

lui cele subordinate, (având ele conjunetii inaintea lor), se 

pun donă pundtură; între coordinatele acelora însă, adecă 

întră membrelă. ce se află mai multe acum în antecedentă, 

acum în subsecuentă, se pune virgula” punctată. V. mai 

jos la A. Perioadele drepte I. sub a, b, e. Il.suba,b, şi: 

“UI: sub a, be. 

„42, Exemple la perioadele direote sait drepte. şi in-. 

verse Sai întoarse. ! 

A). PERIOADELE DREPTE. 

|... pe două membre. | 

i a) Având conjuncţie înaintea sa. atât antecedenta 

cât şi subsecuenta, 

1, - Fiind că 'omul acesta a fugit pururea atât: de lumina a- 

: devărulul şi a înţelepciunii, cât şi de căldura moralului şi a vir- 

tuții: de aceea starea lui de astaqi este atât de ticăloasă şi de 

„dureroasă, ear'el-însuși, lipsit de veri-ce speranță, perdut cu totul. 
2 Deşi istoria vechiă, Și. nouă ne arată, „cu degetul, causele 

'cele adevarate, ce a pricipitat odinioară î în, ahisul nimicirii, atât 

+ pe unele din popoarele cele mari, cât şi pe unele din familiile 

cele însemnate: totuşi cei mai „mulți oameni, din lume, în mănâria | 

“lor, cea oarbă, nu Vreau să cunoască eausele acelea și să se Înțe- 
lepţească, înainte de a se „vedă înșiși prinși! în laţul amăgirilor, Și 

al patimelor. a î 

b) Având. conjuncţie înaintea sa numar antecedenta,. 

Fiind că sunt ocupat cu niște lucruri serioase şi grele şi cari 

“ a6ei cer linişte, solitudine şi ' multă zefleziune, toată septemâna m8:+ 

“voit ocupă numai cu însele și nemie altă 'nu'voiă: lucră.
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c) Având conjuncţie înaintea sa numai subsecuenta, 

Cei mai mulți oameni din lume sunt stăpâniţi cu totul de 

patima numită: egoism sau iubirea de sine; de aceea vedem atât 

de puțină iubire de omenire, sat atât de pucină plecare de a face 

bine în societatea omenească. 

“L De trei membre. 

a) Având antecedenta dous membre, cară subse- 

cuenta numai unul, | : 

"Dacă un om în ocupațiile sale cele de toate dilele, nu "tinde 

la altă, de cât numai la împlinirea poftelor și a patimelor sale şi 
la aceea âncă cu nedreptățirea altora ; dacă deci el, în toate lueră- 

rile sale, se face surd la glasul conştiinţei ce-l sfătuiesce, ca să 

urmeze pururea legilor moralului și legile virtuţii: atunci ar fi mal 

bine pentru dinsul, ca să renunţe cu totul atât demnităţii, cât şi 

destinaţiei cei originale ce le are genul omenesc, ca un gen de 
ființe raționale şi să se aşede în șirul animalelor neraționale , sati 

necuventătoare, 

b) Având subsecuenta. douz membre, ear  antece- 

denta numai unul. | | 

a "Dacă viaţa oamenilor stăpâniţi cu totul de patimi ar fi de doua 

sau de trei ori mal îndelungă, de cât ceea este de comun: a- 

tunei suferinţele, nenorocirile şi ticăloșiile lor ar cresce în "propor- ” 

ție astfel; în cât starea lor în urmă, s'ar put asemenă cu aceea- 

ce se dice în sânta scriptură „Valea plângerii“. 

TI. De patru membre. 
. 

a) Având și antecedenta ŞI subsecuenta câte două 

membre. 

Dacă omul, cu spiritul seu, ar cunoaște pururea adevărul pre- 

cum şi tot ce în adevtr și prin adever este buri, drept, moral, 

perfect, frumos şi sublim; dacă apoi el, cu sufletul seu, ar iubi 

adererul, precum și tot-ce în adevăr și prin adevăr este bun, drept, 

moral, perfect, frumos șt sublim : atunci, fiind toate tendinţele,. 

„dorințele si lucrările lui basate pe adever precum şi pe tot-ce în 

adever și prin 'adever este bun, drept, moral, perfect, frumos şi 

13



sublim, altă fașiă ar ave, cu totul, societatea omeneascâ ; atunci 

nu sar ved6 întrînsa de cât înţelegere, armonie, și mulțemire, î în 

scurt ua fericire generală între” oameni. 

b). Avend antecedenta trei membre, cară 3 subsecuenia 

numai unul. | a a = 1 Ni 

Dacă oamenii ar ascultă totdeauna de glasul conștiinței ; dacă 
el niel-uă-dată n'ar, căleă legile naturel, ale dreptăţii şi ale înţelep- 

ciunii ; dacă prin urmâre năzuinţele, tendinţele și dorinţele lor s'ar 

află, pururea. în armonie cu idealul omenirii; atunci el nicl-uă-dată 
mar întimpină în calea vieţii zbuciumăturile, „grijile, „supărările, ne- 

mulţămirile şi ticaloşiile cele mari, ce-l muncese necontenit și-l fac 

nefericiţl, în Juimea, aceasta, | ar i Dă 
aci , tr? 

a, c) Avenă subsecuenta: trei membre, eară antecedenta 

inumai unul. i 

"Când. ar seci uă- dată ' isvorul tuturor ielelor 'ce' bântuiese. o 

menirea întrun mod cumplit şi fâră milă în societate, adecă eg0- 

ismul sau patima iubirii de argint și a iubirii de mărirea deșarta: 

atunei organismul social ar căpătă cu totul altă formă, alte legi şi 

alte puteri; atunei s'ar ved6 îndată între oameni pace, înțelegere 
și armonie; în scurt, atunei. ai ved6 cu ochii rădicarea omului la 

sfera, cea înaltă a demnităţii şi a destinaţiei sale cei originale. a 

LB) PERIOADELE INTOARSE, | 
N „De două menire. a CD a 

, — Pa) 
' ; Ă II] 

De aceea nici între 'soetetațile cele i mari numite Staturi, nici 

între cele” mici, dară nici între înseși individele omenesc! încă nu 
'se află totdeauna! înţelegere, pace şi armonie; pentru că nicâiri nu 

se urmează. pururea și întoemal după legile raționale adecă „după 

legile: "Naturei, ale dreptaţil şi ale înțelepciunii, î în sturt după le- 

gile cele adevărate: ale omenirii. i pr 

II. De trei membre având, antecedeata “anul, eară 

_subsecuenta. dous. i Ma , E 

„De. aceea sunt, stumpe ș și nepreţuite legile, ce £ pun pedeci mari 

licenței cei oarbe și. rătăcite, a unor;.oameni : egoişti și. demagogi: 

Ii
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pentru că asemenea licenţie ss află „pururea în conflict cu legile „cele 

sociale şi cele raţionale ale „omului ; pentru că dup'accea oamenii 

ce-şi. permit” asemenea licenţie în vorbele, scrierile și lucrările lor, 

sunt periculoși pentru societate, atât în priv inţa ținerii bunei ordine 

într'ânsa, cât şi în privinţa, desvoltării el în cultura intelectuala, 

morală şi „socială, 

II. De patru mombre, avend câte două, atât. ante- 

cedenta, cât .şi subsecuenta. 

Pentru aceea merg ren luerurile omenesc; pentru aceea se 

vede a fi cu neputinţă” îndreptarea lor: pentru că omul se face surd 
și mut la glasul consciințel 'sale; pentru că el ademenit de pofte 

Şi stăpânit de patimi, nu vrea nici să o asculte, nici să se conducă 

de dinsa, ca de un înger păzitoriu ce'i este dat, cu deosebire de 

Autorul Naturei, prin creaţiune. 

1. L.. am. Se pot omite atât din frasă cât și din period: 
a) pronumele; carele, carea, ce, cel, cea, cel-ce, tot-cel-ee ; b) con- 
juncțiile: după ce, dacă și adr. când; c) verbul trebuie sau tre- 

buiesce. — Cum se pot face omisiunile acestea, se va, ved6 în exem- 

plele urmatoare: - .. ! 

a) Omul casele face bine = omul fctoria de bine — făcăto= 

riul de bine = tot ficâtoriul de bine; oamenii carii fac bine == 0a- 

menii făcători de bine = facătorii de bine = toţi făcatorii de bine. 
Ș. a. — Omul ce face bine == omul făcătoria de bine == făcatorii de 
bine. ș. a. — Luerul ce s'a făcut, este bun = luerul făcut este bun.— 

Omul. cel înţelept == omul înțelept. Oamenii ce; înţelepţi == Oamenii 

înţelepţi. — Cel-ee face bine = fâcătoriul de bine= tot ficatoriul 

de bine. arse fac bine = făcătorii de bine = toţi facatorii de 

bine. ș. 

b) “După ce voia face aratura = făcând arătura; după ce am” 
facut arătura == arătura făcută. — Dacă voit mer ge la- dânsul == mer- 

gend la „dinsul. — Când voiu veni la tine= => venind sau viind la 

tine: ş, a, 

„€) ' “Casa trebuie să se facă == casa trebuiesce făcută == casa 

este de făcut. numai decât, — Fontâna trebuie să se facă == fântâna 

trebuiesce făcută == fântâna este de făcut numal de cât. 
1
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2. LD. am.: În privinţa topica sai a regulelor după care tre- 
 buiesc aședate sau înşirate cuvintele în frase și perioade, se obser- 

vează, aci în scurt, că aşedârea aceea în limba românească este fi- 

rească, adevăr ce se arată mal ales în scrierile cele mai renumite 

„ce le avem în sfera literaturei noastre; căci ele, pare că se întrec 
întru a plăc geniului limbii în privinţa aceasta, sai întru a se 

“distinge care de care mai mult atât prin. înșirarea naturală a idei- 

“lor, cât şi prin simplicitatea, precisiunea, eleganța şi frumseţă 

stilului. 

„8 L. am. Regulele după care din. proposiţii, frase și perioade 

se „pot face diferite discursuri sau cuvinte se țin de sfera Retoricel. 

| . 

SBOPIUNEA II, Ea 

Sintetica specială. 

Aplicarea numelor generice în vorbire. 

T Aplicarea substantivului. 

1. Substantivul se aplică cu adieetivul în următo- 

riul mod: : 

_ E a). Stând substantivul înainte, numai el se schimbă, 

eu finalul scăi, în declinare; pentru că atunci adiectivul 

se concordă cu diînsul numai în gen şi număr, nu şi în 

casuri, d. e. sing. N. “Omul bun, G. al, a, aă, ale omului 

bun, D. omului bun, Ac. pe omul bun, V. omule bun! 

Ab. de la omul bun; plur. N. oamenii buni, Gala, ai, 

ale oamenilor buni, D. oamenilor buni, Ac. pe oamenii 

bună, V. oamenilor buni! (sai oameni buni!) Ab. de la 

oamenii huni.! Ra 

b). Stând adiectivul înainte, 1 numaă el se schimbă, cu 

finalul sei, în deelinare ; căci atunci substantivul se con- 

_“'eordă cu : dinsul numai în gen şi număr, nu şi în casură, 

d. e, sing, N. Bunul om, G. al, a, ar, ale bunului om, D. bu-
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nului om, Ac. pe bunul om, YV. pune om! Ap. de la | 

bunul om ; plur. N. bunil oameni, G. al, a, ai, ale buni 
lor oameni, D. bunilor oameni, Ac. pe mir oameni, V. 

bunilor oameni! Ab. de la buniă oameni. 

2. Substantivul se aplică cu pronumele demonstra 

_tive: acesta aceasta, acela aceea, în următoriul mod: 

„Subștantivul se pune totdeauna înainte, concordânduse cu 
pronumele în gen, număr și ceasuri, :d. e. sing. N. Omul 
acesta saii acela, femeca aceasta sait aceea, G. al, a, al, 

- ale omului acestuia, saă: al, a, a%, ale omulut aceluia; al, 

a, al, ale femeei acesteia, sai: al, a, al, ale femeci ace- 
leia; D. omului acestuia sai aceluia, femeei acesteia, sati 
adeleia : Ac. pe omul acesta Sai acela; pe femeea aceasta 
Sai aceea; Ab. de lu omul acesta, sai acela ; de la femeca 
„aceasta saii aceea. ' 

3. Substantivul se aplică cu adiectivit' pronominali :. 

acest, această, acel, acea, în următoriul mod: adiectivul 
pronominal se pune totdeauna înainte şi numai el se de- 
lină, concordânduse substantivul cu dinsul în gen și nu- 
măr, nu şi în casură, d. e, sing. N. Acest saii acel om, 
G. al, a, aă, ale acestui sai: al, a, al, ale acelui om; D. 
acestui sai acelui om, Ac. pe acest saii pe acel om, Ab. 
de la acest sai de la acel om; plur. ÎN. acesti saii-acei - 
oameni, a. al, a, al, ale acestor sad: al, a, 2, ale acelor. 
oameni; D. acestor saii acelor oameni ;, Ac. pe aceşti saii 
pe acei oameni; Ab. de la acesti saii de la acel oameră.— 
Tot aşia se aplica şi: această saii acea femee, d. e. sing. 

„N. Această sait acea femee, G.. al, a, aj, ale acestei sai: al, 

3, al, ale acelei femel. Ş. a. | 

4. * Substantivul se aplică cu articulul adieotival : cel, 
cea, cel, cele, precum tot-uă-dată şi cu un adiectiv în ur-
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mătoriul mod : substantivul se declină impreună cu axti- 

culul, eară 'adiectivul se concoidă cu dinsul numai în gen 

și număr, nu și în casuri, d. 6. sing. N. Omul cel bun, 

femeea cea bună; G: al, a, dă, ale omului celui bun; al, 

a, ai, ale femeey celei (s. cor) bune; D. omului cel bun, 

femei celei (saii cei) bune; Ac. pe omul cel bun, pe fe- 

meea cea “bună; Ab. de la omul cel bun, de la femeea, 

cea bună. -plur. N. Oamenii cei buni, femeile cele bune; - 

G. al, a, ai, ale oamenilor celor buni, al, a, ai, “ala femei- 

lor celor bune; D. 'oamenilor : celor buni, femeilor celor 

bune; Ac. pe oamenii cei huni, pe femeile cele buno; Ab. 

da la oamenii: cei buni, de la fomeile cele bune. 

5... In proposiţii substântivul se aplică: a) ca subiect, 
d.. e.: calul fuge; 'b) ca predicaț, d. e. Ioan este profe- 

sor; €) ea atribut, (în casul genit.), d. e. Piciorul mesei 

este rupt; d) ca complinire drâaptă, (în casul acus.), d. e, 
Aştept.pe profesor; am învăţat lecțiunile, scriii temele, fac 

evemnplele, Ş. a. V. la secț. I. de la 1— 16 inclus: 

IL. Aplicarea adicctivului. | 

6, Cum se | aplică adicctivul cu sănstantivul sa a- 

rătat mai. sus la n.:1.: sub lit. a, bi 

“+ Te Aflânduso un adicetiv cu mai malte substantive, con- 

cordârea lui cu 'dînsele se: face în: următoriul mod: 

a) Fiind toate" substantivele de' acelaş gen, ieetivul 

"se eoncordă cu dinsele în gen și număr, d. e. „Oamenil 

„acsstia sunt : onesti. a e 

-b) Representând substantivele persoane de ambele ge: 

nuri, adiectivul se concordă cu dinsele” în: genul mase, şi 

în plural, d d.e. Bărbaţii femeile; copil ii copilele, tf sunt E 
d 

bolnavi.
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ce) Representâind' substantivele animale do acelaş geri, 
adioctivul se concordă cu dînsele în gen şi în num. plur. 
d. e. Boii şi cail sunt scunipi, eară vacile şi oile sunt eftine, 

d), Representând substantivele * animâle de âmbele ge- 
nur, adieetivul se concordă cu dinsele în genul fem. şi 
în num. plur. d. e. Boil, call, vacile şi oile, toate sunt 
scumpe. i Di a | , 

6) "Representână. substantivele obiecte. de acelaș gen. 
adicetivul se concordă cu -dinsele în gen și în- num. plur. 
d. e. Merii, perii, persecii: și pruni sunt înforiți ; coarnele 
și vişinele sunt acre: : | | 

d Representând substantivele obiecte de genul mas- 

culin, feminin şi mixt, adiectivul se concordă cu dînsele 

“în genul fem. şi în num. plz, d. e. Meril, peri), grâul, 

orzul, inul, cânepa, toate sunt bătute de peatră, (Saii de 

grindină). | 

La ain. Adiectivele pronominale atât; cele poseșive . cât și cele. 

reflexive, adecă : men mea, mei, mele; ten ta, te tale; sea, sa, sel 

“ sale; nostru noastră, nostri noastre; vostru voastră, vostri „voastre, - 

se concorăă cu substantivele numai în gen și numtr, nu şi în ca- 

suri, d. e. Calul meu, calului met, ş. a. eail mei, cailor mel, ş. a. 

calul teu, calului teu, ş, a. caii tel, cailor tăi, ș. a. calul sea, ealu- 

ja set, Ş. a. cail sel, cailor sei, s.a. - Sa 

8. Adiectivul se aplică în proposiţii: a a) ca predicat, 

d.. e. eodor este onest, b). ca atribut, d. e.: scolariul: dili- 

gent este iubit de profesori, .... -. E 

III. Aplicarea pronumelui; | | | 

9; Pronumele: personale atât cele simple; cât şi “cele 

conipuse se aplică 'îh' num. sing. și plur. câ subiecte, d.e; 

Fii am dis, eă Sisutană am dis; noi am dis, noi înșine ară
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dis; în ai dis, tu-însufi al Qis;. voi aţi dis, vot-inşivă 

ați dis; el sai ea a dis, el-însuși sait ca-însaș a dis; că 

“sai e/e ai dis, ek-înşii şi d-înşii aii dis, ele- “înseși şi cele. 

însele aii dis.. _, 

L. arm. Persoana ântăia şi a doua sing. și plur. dela pronu- 

mele personale simple ne având genitivele lor proprie se servese 
în locul acelora cu pronumele posesive şi reflexive ; eară persoana 

a treia (mase, şi fem.) își are genitivul seu propriu atât la sing. 

cât şi la plur, d.e. N. Eu, G. al mei, a mea, sing. şi: ai mei ale 

mele, plur. N. Tu, G. altei, ata, sing. și: al tel, ale tale, plur. N. 
EI, ea, G. al lui a lui, al eta ei, şi: ai lor, ale lor pentru âmbele 

genuri, eară la pronumele refl. genit. sing. al seu, a sa, și plur. al sei, 

ale sale. 'Tot astfel se poate urmă și cu persoana ântăia și adoua 
ale pronumelor personale de la plural sat cu: noi şi zoi, voind să 

aplicăm acelora pronumele posesive ca genitive. | 

10. “Pronumele posesive se aplică în urm mătoriul mod: 

a) Stăpânind uă persoană “un obiect mase. pronumele 

se aplică în următoriul mod: Calul este al mei, ai tei, 

al lu, al'ei. a e 

b) Stapânind 1 vă per soană mai multe obiecte mascu- 

line oinogene, pronumele se aplică î în următoriul mod : Cail 

sunt, qă mei, ai te, ai lui, ai. 

6) Stăpânind uă persoană un obiect feminin, pronuniele | 

se aplică în „următoriul mod: Casa este a mea, a ta, a 

hi, ae. 

d) Stăpânind - uă 4 persoană mai multe obiecte feminine 

omogene, pronumele se aplică în următoriul mod: Oasele 

sunt ale mele, ale tale, ale luă, ale e. 

6). Stăpânind mai multe persoane, în comun, un obi- 

„eot masculin, pronumele se aplică în urm. mod :. Calul este 

al nostru, al vostru, al lor, (mase. şi fem.) -



  

— 163 — 
7 

sg Stăpânind may „multe persoane, în comun, mai multe 
obicete masculine omogene, pronumele se aplică în urm. 
mod: Cai sunt ai nostri, ai vostri, aă lor, (mase. și fem.) 

g) Stăpânind max multe persoane, în comun, un obi- 
ect feminin, pronumele se aplică în urm. mod: Casa este 
a noastră, a voastră, a lor, (mase. şi fem.) ! „e 

h) Stăpânind mal multe persoane, în comun, mai multe 
obiecte feminine omogene, pronumele se aplică în. urm. 
mod: Casele sunt ale noastre, ale voastre, ale lor, (mase. și 
fem.) V. Despre formarea pronumelor posesive în Grama- 
tiea specială la cap. L. Sect. "Il clasa m n. S. sub lit.a, 
bed,ef,s,lh. 

MU, Pronumele reflexive cu dativele şi acusativele sim- 

ple și compuse se aplică în următoriul mod: 
a) Cu dativele simple, d.e. Eii îmi (=—ei-"mi) fac, tu îţi 

(=tu-'ţ) facă, el işi face, ea își face (=—ea- 'ŞI) face reii ; nor 
ne facem, vot vă faceţi, ei își. fac, ele îşi (=ele- șI) fac reii, 

b) Cu dativele compuse, d. e. Eă-'"mi fac mie-insumi, 
tu-ţi faci ție-insuţi, cl îşi face sie-însuși, ca-'şi face sie- 
înseși reii; noi ne facem nouă- înşine, voi vă faceţi vouă- 
înşivă, el îşi fac sie-inşişi, elc-şi fac sic-înseşi rei. | 
„0 Cu aeusativele simple: Eii mă întreb, tu te întrebi, 

„cl sai ea se întreabă; noi ne întrebăm, vol vă întrebaţi, 
el sai cle se întreabă. Ia 

d) Cu acusativele compuse: Eii mă întreb pe moine-în- 
sumi, tu te Intrebi pe tine-însuți, el se întreabă pe sine 
însuşi, ea se întreabă pe sine-insaşi; noi ne întrebăm pe: 
nol-înşine, voi vă întrebaţi pe voi-inşivă, el se întreabă 
pe sine-înşişi, ele se întreabă pe sine- înseși. — V. Despre 
formarea, pronumelor reflexive în Gram. spec. secţ. IL. clasa 
III. n.'9. 

*
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7 IV; Despre: Numeral şi aplicarea hi s'a atins pe scurt 

în. Gram. spec. secf. II clasa IV. de la 1—7 inclusiv. 

V, Aplicarea vertulu, 
Î 

“dicat - 

13, Verbul ca subiect se. aplică mumaă în presentul 

modului infinitiv, saii al modului impersonal, și arată ce. - 

însemnează, şi cu se ascamănă uă lucrare nedefinită sait: 

în genere luată, d. €.. Amin este păcat, a păcătui este a 

lucră cu sciință în contra unei legi; « greşi este a lucră 

„ în contra unei legi saii regule,,foră premeditaţie. 

„114, Verbul ea predicat se poate aplică: 1% în. toate 

modurile finitive sai personale ; 2-în toate timpurile atât 

cele principale saii absolute, cât :și cele secundare. sai - 

relative. 

15. Verbul “aplicat ca predicat î în modurile Anitive saii 

persănale, şi în timpurile principale sai absolute arată, 

10 că lucrarea subiectului este definită, positivă şi indepen- 
dentă, 'sâii că ea n'are nici-uă relaţie” cu lucrarea altul 

„subieot, d. e. Eii serii, ei am seris, 6ii voiu serie. 

"16. Verbul aplicat ca “predicat î în modurile finitive Sail 

păraonale şi în timpurile secundare s'aii relative arată: 

10 că lucrârea unui subiect se află în relaţie cu lucrarea 

ăltuă subiect, d. e. Eu scrieâm când el: cetiă. —EBă. serise- 

„Sem epistola, când a venit'el! la mine, —EI Va Sosi: a casă . 

"când va apune soarele.—-Bă te rog să faci aceasta. 2 Că. 

uă lucrare depinde ce la altă lucrâre ca de Ja, ut, condiţie, 
d. e. Ei aș face aceasta dacă aș pute. % Că uă lucrare . 
se află numai în legătură ' cu. altă lucrâte, d e. 0 Șciii 

că el va face aceasta. Ș. a, 

"12, Verbul se poate aplică şi co, subiect Și ca pre-:
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L. am. Tot în modul acesta se. poate aplică 'ca predicat nu 
numâl verbul substantiv, ci şi cel pronominal sau' reflexiv 'âneă, 
„adecă atât în modurile: finitive sau personale, cât și în timpurile 

"absolute și relative, și anume: 

1) In timpurile absolute: a) zerbul substantiv, d.e. Eu sunt, 
eu am fost, eu voii îi; b) verb. pron: sait refl. d. e. Bi me due, 

-ed m'am dus, en mă voiă duce. 
| 2) In timpurile relative: a) verb. subst. d.e. Ea erâm la dîn- 

sul, când el vinei a casă. — Ea fusesem la tine inainte de venirea 
ta a casă. — Te rog, să fii a casă.—b) verb. pron. sau refl. d.e. Eu 
m& duceam când el vineâ.—Eui m& dusesem. de a casă, când a venit 

4 

„el În mine. — El se va fi întors înapoi, când voit merge en la dîn- 

sul. — El mă roagă să m& duc la dînsul. — Eu m'aș duce la dîn- 

sul, dacă aș av€ timp ș. a. o 

NI, “Aplicarea adverbului. 

"17. Adverbele se aplică spre a determină mai de a- 

proape relația d'intre subiect şi predicat în: privinţa tim- 

pului, a, locului şi a modului. 

18. Aplicarea adverbelor se poate face sati .la între- 

bări şi respunsuri, saii şi fără: dinsele, şi anume: 

a) Intrebăzile adverbiale în „privința timpulur sunt: 

când ? de când? pen. când ? pe când? Ş. 3, cară respun- 

surile la dinsele sunt: acu, Ş. a. de.atuncă, ş Ş. a. pân'as- 
"tăi, şa. pe mâne, ş.a 

b)  Intrebările adverbiale în privința. locului sunt: 
unde? de unde? până unde? po unde? eară respunsurile 
la dinsele sunt: aici, $. a. de aici, ş. a. pev'aici, ş. a: pe 

aici, ş. a. IN 

1 Liam. Aiurea respunde' la întrebarea unde? ear” într'aiurea, 
însemnează şi smintit de minte d. e. EI vorbesce într aiurea = BI 
vorhesce ca un om smintit de minte.
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2. L. am. La întrebarea unde? se poate respunde și cu: din 
coace-de, din colo-ăe, deasupra, dedesubt, dedesubtul (eu genitiv), 
deasupra-de, de desubt-de, sus, jos, (si gios) s. a.; eară la întreba- 

rea de unde? se poate respunde și cu: dedincoace- de, dedincolo-de, 

d. e. Dacia cea dedincoace de Dunăre, (cea de a stinga Dunăril) se 

numesce: Dacia Traiană, (sau, Dacia -lui Traian); eară Dacia cea de, 

dincolo-de Dunăre, (cea dea dreapta, Dunării), se numesce Dacia Au- 

reliană, (sau. Dacia lui Aurelian). 

0) Intrehările adverbiale în privința modului sunt: 
cum? în ce mod? în ce fel de mod? cu ce chip?" în ce 

chip? în ce fel de chip? eară respunsurile la  dînsele: 

sunt: aşia, întoemaă aşia, întocmai, alteun, “altfel, alt-. 

“mint-r-elea, ş. a. „precum şi toate adieclivele calitative luate 

ca adverbe, d.e. El serie drept și frumos; ceară ea seric. 

strimb şi urit; aci deci adiectivele calitative: drept, fru- 

nos, strâmb, urit, se icaii ca niște adverbe de mod ce res- 

pund la întrebarea cum ? 

1. L. am. Adverbul negativ: nu, stând înainte de: nemica, 

nu Însemnează negâre ci afirmâre, d.e. Nu nemica, ei âneă foarte 

- mult a facut el pentru Naţia şi Patria sa; stând însă el. după ne-' 

mica însemnează negâre. d. e. Nemica: na “făcut el pentru mine, 

(adecă nemic bun ma facut el pentru mine). . 

„Li am, Dicerea: Nu face nemica se ien ca uă nepăsâre de lu- 
„crul de carele se vorbesce, d. e. “Pu diel, că tezan părăsit mal toți 

amicii ce'1 aveai: nu face nemica, numai sânătatea,: mintea, inima 

-cea curată şi înțelepciunea să nu te părăsească niel-uă-dată! : | 

VII. * Aplicarea preposițică. 

19., Preposiţia în aplicarea sa are două funcţii, adecă: 

a) Ba determină mai de aproape relaţia “dintre subiect şi 

predicat în privinţa locului, de căte-ori ea se află inaintea
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numelor despărțită „de dinsele, d. e. a casă, în casă, la 
casă, din casa, pe lingă casă, ş.:a. b) Ea modifică înţele- 

„sul primitiv al cuvintelor de căte-ori -ea se află înaintea 

lor nodespărțită de dinsele, d. e. Toate puterile organice, 

ce sunt intim unite cu: materia, prin creațiune, produc tru- 

puri organice conform pururea cu. legile genurilor lor 
proprie. — Prefacerile şi reformele lucrurilor omenesc, dacă 
ele sunt întemeiate pe principii solide, şi executate cu e- 
nergie şi sinceritate, aii pururea resultate bune. | 

20. Preposiţiile despărțite se aplică la compliniră şi 
anume preposiția pre saii pe la complinirea dreaptă, în 
casul acusativ; cară cele-l- alte preposiţii la complinirea 

nedreaptă, în casul numit: preposițional. 

1. E. am. Preposiţia pe numai prin: uă deprindere 'rea s'a luat: 
a se aplică la complinirea dreaptă, adecă în casul acusativ în locul 

„preposiției : pre; căci ea, după firea limbei, ar trebui să se aplice 

numai în întrebările și respunsurile adverbiale, d. e. pe :când? pe 

unde ?—pe mâne, pe aici, ş. a. 

“Preposiţia de, împreună cu un supin, Sau cu un substantiv se 

aplică în proposiţii şi ca atribut sâncă, d. e. Caii de călărit sunt 

totdeauna, mal sprintini şi mai iuți de cât cei de trăsură. 

21, Preposiţiile nedespărțite se aplică ca nişte par- 

ticule ce modifică înţelesul primitiv -al cuvintelor, cu cari 

ele se:leagă în vorbire, d. e. Soarele 'resare (din prepos. 

ve, şi verb. sare) şi apune (din prepos. a şi verb. pune) 

în toate dilele. ş. a. | 

1. L. am. Preposiţia la, se aplică: a) în loc de dativ, d. e 

Da la omul acela ceva, adecă omului aceluia ; b) în întrebarea. la 
cine? și în cespunsul la dînsa, d.e. La mine, ș. a. c) une-ori şi în 
respunsul la întrebarea unde? d.e. Unde al tost?-—la padure, s. a. 

Se dice și frumos la vedere; plăcut la audire sai la aud.
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„2. Li am. Preposiţia a, se aplică nu numal ca modificativă, sau 

carea modifică înţelesul primitiv al cuvintelor de cari ea în aplica- 
re este nedespărțită, d. e. Soarele apune, mâncârea sarată aduce 

sete ; ci și ca determinativă ânecă, sati carea determină mai de aproa- 

pe cuvintele, cu cari ea se Jeagă, d. e. Cest, acest, acesta, cel acel, 

acela, cestui, acestui, acestuia; celui, acelui, aceluia, lui, « lui, ei, 

ae ş.a. - | 

3. L. am. Tatre toate preposițiile, preposiția de, are somnifi- 

caţia şi aplicaţia cea ma multiplă, în limba românească; ea se aplică : 

a) Ca partitivă, d, e. Oleacă de pâne, uă ocă de carne, uă âi- 

merlie de grâu ş. a. - 

b) Oa 'determinativă, A. e. de seară, de cu seara” de noapte de 

cu noapte, ş.a. 

€) După: în loc, a. e. El îţi Qă apă în loc de pâne, E 
d) In loc de: despre, d. e. N'am audit nemie- de dinsul, adecă 

despre dinsul. 
„€) Gu: ce, în loc de: pentru ce, d. e. De ce nu faci această, 

adecă pentru ce nu faci, ş. a. 
"£) In loc de: din, d.e. Oala de lut, adecă din lui făcută ; vas 

de cristal, adecă din cristal făcut, ş. a 

g) Cu un substântiv în. loc de udeotiv, d. e. Este aceasta fap- 

tă de om? în loc de: faptă omenească ? . 

h)- La. complinirea nedreaptă, d. e. El ascultă de mine, Scola- 

riul diligent este iubit de profesorii sei. 

i) După unele verbe pronominale, precum și după substantivele 

“ derivate. din verbele. acelea, d. e..El nu sc teme de Dumnedeu și 

_nu:se rușinează de oameni =— El n'are temere (sau frică) de Dum- 
nedeii, nici rușine de oameni. i 

k) Cu preposiţia cătră şi spre în loc de: dela, d. e. De cotră 

apus, sau despre apus vin nori grel; adeca € "dela apus : sal din par- 

tea apusului. 

1) Inainte de preposiţia: pe, a. e. Ela caut de pe. acopere- 

mîntul casei (zeu deci se dice în sensul acecta: după casă; căci 

după casă însemnează îndereptul Sail înapoia casel). —Tot astfel se 
dice: Iea cartea de pe masă (aflânduse e ca „pe masă), eară nu: ica 

cartea după masă, Ș. a.
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m) .Cu adverb. (Și prepos.) înainte, arătând uă prioritate atât de 
loc, cât şi de timp, d. e. Preposiţiile stau totdeauna înainte. de nume; 
EI a venit a casă înainte de 12 oare sau înainte de ameadeqi, ș.a, 

n) Cu ady. sus, jos “(sau gios) d.e. De sus, (ad. dela Dumne- 
(ei) așteptăm tot binele; de.jos am cules merile. 

0) Cu preposiţia a, înainte de: dreapta, stînga, d. e. De-a- Areapr 
da, -de-a-stînga. | . DE 

p) Iuainte de:. Ce gen, ce specie, ce fel, d. -e, de ce gen, de ce. 
specie, ș. a. 

9). După: Ce soi, d..e, ce soiii de.mere al în grădina? 
T) În loc de::în, d. e. De care parte ești. tu ? adecă în. care 

parte ești tu ?, :: aa a 
5) Inainte de: mirare şi mirat, d. e. E de mirare, şi: “Este de 

mirat, saă şi lucru de mirat. . , , , 
„ut După vrednic san demn, d e. EI e. crednie. sau demn de 
toata. lauda. 

„ui u) După feriee, a e.  Feri ice de dînsul ! 
".X).După vai, d. e. Vai de dînsul! . SR 

-X) Inainte de nemica d. e. Nu e bun de nemnica. 
Y) Inainte de: ieri, alultaieri, „adaunăqi, mult, s. a. d. e. De 

ieri, de alaltaeri, de adaunădi, demult, Ş. a. - 
z) Inainte de: cât, formînd comparativul la, adiectivele calita- 

tive, d. e. Şeotariul A e mal diligent de cât seolariul.B ; (rea deci 
se aplica în sensul acesta ca, în loc de: decât, d, e. Scolaiul A e. 
mai diligent ca B). 

aa) In loc de: dacă, d. e: voit veni, de voit pute, dea dacă 
“voia put. î: | DR 

bb) După verbele : a socoti, a , strînge, a apucă, a'țin€, a cu- 
-noasce, d. e. Fu îl ţin de nebun.—Eu îl socot de nebun.—Domnul N. 
cum 'm'a vedut, n'a apucat de mâni, m'a strins de mână.—Eu te- 

“am cunoscut. totdeauna de om drept, Ș. a. 

E) După substantive înainte de infinitive, d. e. Nam putere 
dei „a face aceasta, 

dd) Inainte de supin, în loe de: trebuie sau trebuiesee, trebu- 
iese, d. e. Multe:sunt: de: facut == raulte trebuie să se facă. Multe 
rebuesc e cute, a A Ii E E ai d pi 

.ă 

"1
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ee) După substantivele colective: : turmă, mulțime, grâmadi, 
s. a... e. Uă turmă.de oi, uă mulțime, de oameni, uă grămadă de 

Jemne, un. stînjin de lemne, ș. a. , 

"10 După: Nu'mi pasă, nu “ pasă, nui past d e. Nu'mi pasă 

de el, şi de toate uneltirile lui, ş. a, “ ! 

- gg) După adiectivele participiale cum sunt: Jucrâtroriu, făcă- 

„torii, păzitoriu (dela participiile: luerat-ă, făcut-ă, păzit-ă), d. e. 

lucrătorii de pământ (agricola, agricultor), făcătoriăi de bine, păzi- 

torii de oi, s.a. Ş E | 

hh) După numele: Profesor, Director, Doctor, d. e. Profesor de 
filosofie, Director de : musică, Doctor de filosofie, Doctor de medicină, 

Doctor de chemie, ș. a; reu deci s'a întrodus în limba românească 

galicismul cu aplicarea în vorbă și în scris: Doctor: în filosofie, 
Doctor în medicină, Doctor în chemie, s. a.;: pentru că dacă nu 

se ice în limba româneaseă: profesor în: filosofie ci de filosofie, nu 
Director în musică, în gimnasiă, ci de musică, de gimnastă, atunci 

nici Doctor în filosofie, în medicină, în chemie âncă, nu se Qice bine 

romanesce, ci numai: Doctor de Alosofie, de medicină, de Chemie, Ş& 

VIII. Aplicarea. conjunoțieă.. - iN A e 

„22, Conjuneţiile se aplică în proposiţiile compuse sai 

'eontrase, în frase și perioade, în diferite moduri, şi anume: 

a) Conjuncţiile coordinative se aplică în proposițiile 

compuse (saii contrase din cele simple), d. e. Bi ca fra- 

ţii mei. Constantin, Ioan și, Nicolae am fost ieri la teatru. 

b) Conjuneţiile disjunetive se aplică atât în proposiţiile 

compuse cât 'şi în frase, d. e, Sati eiă voii reman€ a casă, 

saii tu. — Nici unul nici altul nu va fi în stare, de a pute 

face treaba accea. s. gi i a 

c) Conjuneţiile semui- concesive se aplica mal cu samă 

la perioade, şi 'atât la cele drepte. înainte de antecedentă 

"“(protasis), cât şi la cele întoarse, înainte de subsecuentă 

(apodosis), d. e. Deși:consiliile ce: ți-le, dati necontenit a- 

micii teă, nu tind decât numai la îndreptarea: stării tale
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materiale şi morale ; totuşi tu, stăpânit cu totul de pa- 
tim, Şi ne mal având nici dreapta, judecata, - nicl liberă 
voinţă, nu înţelegi consiliile acelea şi nu te conducă după: 
dînsele. (period drept). — Natia se. arată totdeauna ca uă 
mamă bună, doioasă, şi adavărată cătră toți fit soi fără 

- deosebirre ; deși mulți dintrinşii, după receala şi nepăsa-. 
rea, cu care ei se arată cătră dinsa, s'ar..puteă asemănă 
foar te bine cu „puii de napîrcă din Seriptură. (period întors), 

d): Conjungţiile adversative se aplică totdeauna la pe- 
rioadele drepte înainte, de subsecuentă. d. e. Deşi mulţi .. 
vor bose şi âncă foarte bine şi frumos despre omenire, mo- 

ral, nație şi patrie, civilisaţie, cultură şi progres: totuşă -. 
la] puțini, la foarte puţini . dintr'înşit, die, se; văd fapte, 
cari pe de uă parte să fie inspirate de idei frumoase, Iară 
Și „sublime, eară pe. de altă parte să fie insufleţite de nişte 
simțiminte umane și. adevărat naționale Şi patriotice. 

e) Conjuneţiile, condiționale se aplică, de,comua, la pe- 
rioadele drepte atât înainte de antocedentă „cât şi de sub- 
secuentă. d. 6. Dacă oamenii ar fi, în adevăr, așia de buni, 
aşia de. drepți, aşia de morali, aşia de virtuoși şi aşia de - 

| naționaliști- şi patrioţi, precum ei vorbesc-şi precum ei. 

ar şi dori ca să fie cunoscuți şi consideraţi. în lume: 
atunci ai ved6 pururea la dinșii nişte fapte mari, naționale, 
şi patriotice eară - între dinşii, unire, armonie, şi iubire , 
îrățeuscă Şi. mutuală, în scurt bă fericire adeverată în si- 
nul “naţiei şi al patriei. Mia 

“4 Unele din gonjuncţiile causale, se o aplică în frase a]- 

tele, în perioade : în frase,.d., e. Seiii. bine, că lucrul e aşia - 

precum ţi-l Spun eă ;: în perioade, d. e. Ziind-că. mulți 

sunt, cari), de şi sciti, nu; vreati să cultiveze virtutea cea 

adevărată (umană, naţională Şi patriotică): „de aceea ej, - 
. 14 “7
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spre aşi put face totuşi interesele lor cele nedrepte prin 
trinsa, o cultivează numar mascată, îmbrăcată în vestmân- “ 
tul cei amăgitoriă al ipoerisiei. 
"g) Conjuneţiile conclusive. se: aplică atât la argumen- 

taţii cât şi la perioade şi anume. la cele intoarse înainte 
de antecedentă, cară; la. cele drepte înainte de subsecuentă, 
d. e; la argumentație : “Tot cel-ce lucrează cu zei, iubire | 
şi perseveranță pentru biriele inflorirea şi fericirea, naţiei 
şi a patriei sale, se dice. naţionalist şi patriot bun; tu deci, | 
carele lucredi neobosit, di şi noapte, pentru înflorirea, pros-” 
perâreca, şi fericirea naţiei şi a patriei tale, cu drept | cu- 
vânt ești demn de numel: bun naţionalist şi bun patriot. 

La perioade: d. e. De aceea unii „oameni cât trăiesc, 
cultivează virtutea numai sub masea, ei, adecă prin, ipo- 
crisie, şi numai pentru interesele lor. materiale ; pentru că - 
el din frageda lor etate aşia sunt: deprinși, şi pentru că 
ex nică-uă- dată n'aii cunoscut virtutea cea adevărătă, niCĂ . 
carăși cultura ei cea adevărată.— Cultură cea adevărată, 
intelectuală, morală și estetică întimpină pururea şi pre- 
tutindenea mari greutăți; de aceea şi: numărul iubitorilor 
de -asemenea ramuri: de cultură este foar te mic în societă: 
țile omenesci.: a E 

“h) Conjuneţiile finale s se aplica în perioadele întoarse 
înainte de antecsdentă, eară. în cele drepte înainte de sub- - 
secuerită, d._e. în periodul întors: Pentru ca să poți cu- - 

„_Doasce opinia, ce lumea o are despre tine, întreabăți cu- 
getul ; căci el, dacă nu e întunecât şi stricat ae patimi ţi-o 

„va spune totdeauna, 'fără adăogire Sai scădere. —In pe- ” 
riodul. drept: Indreaptăţi timpuriă paşii 'ter! spre căile vir- ' 

tuții; peniruu ca Să- nu: fe, maj X târgit,” eu neputinţă a facă, | 
aceasta. Di aia n
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_ i) Conjuneţiile tina parale se aplică la perioadele drepte 
atât înainte de antecedentă, cât .şi .de Subsecuentă, d. e. 
[nainte de a începe 'un lucru, maj ales, dacă acela este 
grei şi unit cu dificultăți, caută ca să-l studiezi mai în- 
tăi bine şi să-l cunosci cu temeiti.— Caută ca; să studiezy 
mai întâi bine şi să ounosci cu temei un lucru, înainte 
de a-l începe, mai ales, dacă acela este grei şi unit cu 

| dificultăți. — După ce voii termină, lucrârea începută, con- 
form cu dorința mea, mă voii apucă de alta ce e foarte 
interesantă.— ME voii apucă de o lucrare foarte intere- 
santă, îndată; ce, conform cu dorinţa mea, voii termină 
pe cea începută. 

—— 

  

CAPUL II, 

ORTOGRAFIA, 
SECȚIUNEA 1. | 

Ortografia generala 

I. Scrierea cu înterpunețiile ortografice, conform regule= 
lor cnmune stabilite întru aceasta, ” 

| l. Interpuneţiile ortografice sunt nişte semne, ce se a- 
plică în scriere, pentru ea cu ajutoriul lor să se poată 
ceti şi înțelege mai uşor dicerile, în cară sunt îmbrăcate 
cugetările, ce .voim să le împărtăşim altora în scris, - 

a. Interpuncțiile ortografice se împart în principale -şș 
aecesorii, | tu 
A. Interpunoţiile principale. | 
„2: Interpuneţiile principale sunt : a) virgula (,) b) vir- 

gula punctată (;), c) două punetuzi (£), d) punetul (.), 
-€) pausa sai semnul cugetări (—), f) semnul întrebări! (2),
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semnul exclamării (?). Din interponaţiile acestea. cele: 

cinci.: d'ântâiă se aplică în proposiţii, frase şi perioade. 

fără ca, ele să înalțe tonul; oară cele două din urmă se 

aplică cu. înălțârea, lui întinsele. o 

4) Virgula (,) se aplică: 

: a) Intre 'adiectivale calitative, ce se țin în dicere tot 

de un substantiv sai de un pronume fără cohjunoţia : şi 

d.'e. :Acela, âste- adevărat om de stat, earelo în lucrările 

sale 'este -adinc cugetătoriii, ager, „reflexiv, inţelept, ' cir- 

cumspect, 'drept, moderat. 5 Ie 

-»-b) În proposiția compusă, întru "câ adecă întrinsa 

sai nu Se “află. conjuneţia și, saă de se află nu se pune 

virgulă înaintea 6%, d. e. Ioan, Petra, Alexandru, Teodor 

„ati fost la mine. — Seolariul silitoriii învață, serie, cete- 

sce şi se poartă bine. | 

| €) Inainte de. pronunăele relativ, ce so afiă în îrasă,. 

d. e.. Omul, carele. Iuerează cu- sirguinţă și şi oecononi, nu 

“duce - lipsă. | Ra 

d) Inainte de conjuneţiile: | ci, „să, ca să, când ele 

se aplică în mijlocul frasci d. e. „Ți-am Qis, să facă a- 

coasta, şa: i A 
e) Inainte de. conjunioţiă şi când ca, se aplică în loc 

de cară, d.: orEi “merg: la fară, și tu (ad. eară tu) 3 vei re- 

MÂNG acasă 

ui:£) Inainte: de cuvintele, cs 'se aplică în mijlociul fraseă 

ca niște :vocative; di; e: Ei „an făcut” pentru tine, iubite 
amice: tot ce-am putut. e 

8) In frasă între proposiţia principali ŞI cea incideri- 

tă, — V. la frase. DI a 

-ih): In. periodul! 'de două: menire; când numai: anteoe- 
at denta iarei: or conjunaţie înaintea sa-L V. la berioade: : | 

„ii |. vieți, i Mai it : IRI
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1, L am, „ Toainte: de, conjuneţiile: iși, Saă,. nu. se. pune virgala 
în “feasă, d. e, Petru și Pavel, ai fost el mai mari: Apostoli al 

“Iu Christos. , | par 1. 

„2 Le an, Virgula da coitoriulai pusa cea mai scurtă, 

a i 

EI 

5, Pirgula punctată (;) se aplică : : 

a) În perioade înaintea subsecuentei, dacă adecă în- 
tr însele: numai ea are conjuneţie inaintea” Sa. —v. n po- 
rioade. . + - | | 

b) Ta perioadele de trei şi patru membre întră C00r- 
dinatele acelora. — v. la perioade.: i 

1. L. am. Cu cât coordinatele. unui, period or fi 1 mal lungi, 
cu atâta mai mare trebuinţa, au ele de interpuneția aceasta. 

2. Virgula. punctată dă“ mai mare pausă cetitoriului decât 
virgula singură. . 

6. Două puncturi (:) se aplică :.. | 

-_a) În perioade între antecedentă şi subsecuentă, a- 
vând amindoug. „conjuneţii înaintea, lor, precum Și anordi- 
nate destul de lungi... . .:: a aa 

; Lu am. Intre antecedentele și 'subsecuentele:cele seurte. numai 
virgula se, pune, d. e. De, şi el n'are averi, mari, totuşi facerile lui 
de bine sunt destul de insemnate: 

„b) Inainte, „le dicerile altora citate, ca. _exenaple, d. e, 
„ Mântuitoriul dice: lubesce pe aproapâle tei, oa pe tine 
însuți. | i 

L. am. .Când în mijlocul cuvintelor irpprumutate, cităm şi pe 
autorul acelora, atunci înainte şi după citarea aceea punem virgula, 
eară înainte de cuvintele împrumutate punem sezmnul (>) după ele
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însă (<). d. e. „Lubesce pe Dumnedei din tot sufletul tei, din toată 
 înima ta și din tot cugetul tea,” dice” Mântuitoriul, eară-pe aproapele .. 
„tea ca pe tine însuţi“, —,„Fapta morală nui se poate nasce; dice 
filosoful Kant, decât numai dintr'uă consciință curată unită întru. 
tot cu niste_simțiminte curate (==dintr'un cuget curat unit întru 
tot cu uă inimă curati). , 

„€) . Dup: adecă, așia, precum, este, sunt, se.pun donă 
puncturi, de câte or voim ca, cetitoriul să fie cu luare- 
aminte după cele ce urmează, d. e. Causele ce impedecă 
pe om în cultura sa cea adevărată, sunt: 1... 2... 3... ș.a 
Datorinţa noastră este: a dă tot omului accea-ce i se cu- 
vine. ș. a. 

7 

I. am.. Doug puneturi dau mai mare “Dausă cetitoriului decât 
virgula punctată, coborirea tonului îns& nu la dinsele « ci la: punct 
se face. | 

1. .Punciul (.) sai semnul închicrii se aplică : 
'a). In capătul unei proposilii, al unei frase şi al u- | 

nui perigd,. pi De 
-b) In capătul unui respuns de şi compus numai din- 

tun cuvânt, d. e. Cine din oameni este fără păcat? 
Nimene. Sa 

'6) După. titlurile cărţilor, precum şi dapă : diferitele 
lor împărțiri şi subîmpărțiri, d. e. Gramatica românească: 

„.. Precuvântăre, Introducere. Partea 1. Secţiunea 1. Seoţiu- 
nea II. Ş. a. E | | | 

4) La scurtarea unui cuvânt, cum; sunt : “ad, = adecă, 
d. e. de exemplu; ş. a.=și altele ; ş. a. m.=—și aşia mal 
departe ; în mod. următ.=—în modul următorii. | 

L. an. Punetul permite cotitoriului a cobori glasul sat al 
lăsâ jos cu totul. 
„e 

ec.
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8, Pausa. (— ) sati semnul cugetării se aplică: *!. 
8) După punctul pus în capătul unei proposiții sai 

„al unei frase, dând a înţelege, că cugetările, ce s'ar 
mal put aduce într insele se suplinese în modul acesta, ; 
țiind deci . pâusa, locul cugetărilor - omise, saii tăcute, ea 
sfătuiosce oare-cum-va pe cetitoriii, ca, el se reflecteze atât 
la cele scrise, cât și la cele-ce s' ar mai pute serie âncă - 
asupra obiectului început, d. e. Naţia este uz familie mare, 

"ea organizată după niște legi fundamentale se privesce ca 
un organism social, ca uă societate civili, ca un stat.—' 

b) După mai multe proposiţii şi frase, aduse ca exem- 
ple, fără a av6 ele între sine, unele cu altele, vre-nă le- 
gătură strănsă, d, 6. Mulţi sunt 'chiămaţi, dară pueini 
aleşi. — Sunt oameni, carii aii uă iubire foarte mare,  ne- 
spus de. mare; pentru Naţia şi Patria lor. --- Cultura cea 
adeverafă a unui popor este cultura lui cea „raţional-in- 
telectnală, 1 rațional- -morâlă şi raţional-socială. — 

c) Când scriitoriul curmă, de-uă-dată șirul cugetări. 
„lor, sait cu Scop, sati pentru că e împătimit, lăsând pe 
cetitoriă a, cugetă singur la celo ce ar mai pute să. se 
serie asupra obiectului început, d. e. Grăbirea cea mare, 
mai ales în lucrările serioase, nick-uă- dată nu e bună, „de 
accea proverbiul : cel-ce se grăhesce se pri pesce, aste a-! 
deverat, insă ce qie eii—Bii văd totuşi că ta „mana 
nu, ai răbdare, mai aşteaptă cât-va timp. ş. 

d) Când voim să ținem încordată sloptărea cetito- 
riului la cele-ce may „urmează. încă, d. e. Dumnezeii a 
creat pe om, pentru ca el să fe — pururea drept, înţe- 
lept, bine- voitoriă, făcătoriii-de-bine şi—fericit.' Şeşe anr 
a petrecut tânărul Iustin în străinătate. el a petrecut tot 
tipul acesta — învățând cu mult zel, purtându-s6 foarte 

p 
'
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bine. şi —' publicând “ nişte del economico- -politico foarte 

| “raționale, | 

e) In locul parontezulut [] ce ar izebui să, cuprindă 

“ în sine uă proposiţie incidentă, d. 6. Moralui — ce oame- 

nil, de comun, saii nu-l cunosc Sai nu-l iubesc — este 

singurul fundament, -pe carele. se poate. basă tăria şi fe- 

ricirea» noastră, atât cea socială cât şi cea: individuală, 

adecă: Morâlul (ce oamenii, de comtin, sall nu-l cunosc 

sati nu-l iubesc) este sigurul fandament, ş.a, 

pi 

1. L. am. Când pausa se pune intre dou numere, ea în- 

semnează atunci: de la până la, d. e. n. 32—40. 
_*2.. Prin pausă se da cea mai mare resuflare cetitoriului în 

cetire: o n 

9. Semnul întrebării (2) se aplică : , 

_a) După fie-care întrebare fie ea urmată 'sait nu de 
respuns. d. e. Cine din oameni se poate dice atot- sciitorii 2— 

Cine din oameni e sfânt (sai, sânt) ?— Nic unul. 

Lam, Atât după semnul întrebării, cât şi dupa respunsul 

- făcut la întrebare, se pune pausa, precum se poate” veds la exem- 

plele de mal sus. 

h) Iu frasa, compusă d'intus - proposiţie absolută şi 

alta incidentă, semnul întrebării se pune în capătul celei 

 imeidente, d: e. Este fericit omul, carele nu vrea să asculte 

de glasul conseiinței sale? — El este acela, carele nici un 

simţ moral, național şi patiotie, m'are în inima sa? -— 

„ Poate să so numească om bun acela, carele nici uă fontă 

“bună n'a făcut în tată. viața sa 2:— ş. i
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1. Li am. După întrebarea: ce se face întrun “mod uaratiy 

se pune virgula (nu semnul întrebări! nici punetul). —d. e. Rami. 

“fael o întrebare, la carea ea nu-ţi pot. respunde de asta data. 
2.: Lam. Semnul întrebării” cere 'a se înalță “tonul în cetire, 

întoemai ca în vorbire.. 
t, 

+10, : Semnal eaclăniării (! ) se aplică : 

a) După fie-care intericcţie, d. e. 0! oh! va ş. a. 

L. am. După i tariecțile “urmate de proposiţii san i frase se 
pune virgula, eară după asemenea proposiţii sai frase semnul exelă- 
mării, d. e,. 0, cât.de fericit a$ fi, când je-aș mai put ved6 încă 
uă-dată ! — Var de om, câte nenorociri au dat de- uă- data peste dîn- 
sul!—ș. a.» . : 

») După fie-care oxelamare, ce cuprinde în sine mi- 
rare, - dorință, rugăminte” și poruncă, (aşia dară şi după 
fie-care imperativ). De asemenea şi când voim să vorbim 
cuiva în scris” cu autoritate şi energie, d. e. Cât de mată 
sunt lucrurile tale Doamne, toate întru, înţelepciune le-ai 
fâcut ! — Cât de trecătoare sunt toate în lumea aceasta !— 
Te rog, ascultă-mă ! — Să ieai bine: sama, cu cine te în- 

socescă! — Du-te- şi îă uă-dată aceea ce-ţi spun! — 

1. LL. an: “După vocutivul ce se află singur în scriere, se 
pune semnul exelămarii, cară dup'acela ce se află sau la începutul 

- sau la mijlocul frasei, se pune virgula, d. e. Domnule! Doâmnă! 
Domnul met ! (în loc de Domnule al-meti! câei în cârțile .biseri- 

„„ cesei se dice: Suflete al meti, suflete al meu !) Doamna mea! —,, 
Domnule, te rog, să birie-voiesci a-mi face această îndatorire. | 

2. L. am. Bine trebuie luat sama; ca semnul exelămării să 
nu se confunde cu al întrebării, pentru că sunt frase, cari. la pă 

-rere cer semnul întrebaril, pe când ele în realitate cer pe al exela- 
„mării, d. e. Spune-mi, pentru Dumnedeu, ce al făcut! —- Pentru ce 

.:
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nu cugeți uă- data mai serios și mai solid ! — Când se - Tor indrepta 
uă- dată neregularitaţile acestea ! 

3. LL am, Proposiţiile. şi frasele, “dupa carile seranu) exela- 
mării se pune, se cetese mai trăgânat și cu un ton: mai înalt, 

i 

B, Interpunetiile accesorie. : 
1, Interpuneţiile accesorie sunt: a) Parentesul [] 

sai (); b) semnul întrerumperii adecă === sai... 
sai ———; 6) semnul împărțirii sistematice a unei 
cărți, adecă: Partea 1. Capul 1. Secţia, . ş. a. d). para- 

- graful, adecă: $; e) sennul întrunirii adeeă =; f) sem- 
- nul citărit adecă „—: 8) apostroful (*); h) semnul -ară- 

tării mai departe, adecă: ș.a. =— şi altele, ş.a. m. d. = 
şi aşia maă departe; i) semnul seurtării (“ ); k) semnul 

„circumflex, (A); 1) doue accente adecă unul lung (7) şi al- 
tul grav saii apăsat -(); m) semnul egalităţii (=); n) sem- 
nul observării sai al luării-aminte, adeeă:. L. am. Sail * 
sati 7; 0) semnul. repeţirii sait al poftoririi ad, : , ; 

12.  Parentesul sati semnul închiderii, se anlică: | 
a) Când între două proposiţii, ce se află întuă frasă, 

intereălăm una, ce nu șe ţine de dinsele, d. e. Ei mi-am 
propus, (numai împregiurările de mă Vor iertâ) să călă- 
torese la anul, în Orient." - 

) Când voim să explicăm un cuvânt, saii să lămu-. .. 
rim idea latentă. într'insul, .d. e. Logica. (sciința ce ne 
învaţă a cugetă -conform cu legile teoretice, ale . „Tâţiunei 
omenescă) este folositoare pentru tot omul.. 

“L. am, Cuvintele cuprinse în parentez se cetesc mal, încet, 
dara tot-uă- dată şi mai iute decât cele- L alte. : 

13. Semnul întrerumipari ii se aplică, când, curmiim deo. 
uă- dață sirul cugetărilor noastre în scris, fără a continuă 
Ma / [i
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cu scrierea may departe, d. e. Aşteaptă âncă câteva dile, 
-Căcă" ei vrea — — —, Cel-co are urechi de „audit să 
audă ===. Tocmal. acum îmi vino un proverb .în 
minte, nu scii dacă... -*. 

14. Semnele împărțirii sistematice ale. unei cărți sai 
“scrieri sunt : „Partea I. Cap. Î. Secţia |. ş. a. 

ÎL. am. Când împărțirile și subîmpârțirile unei scrieri sau 
„sciințe sistematice sunt - mai întinse, atunci pe lîngă semnele îm- 
părțirii şi ale subîmpărţirii de mai sus, se mal aplică și urmaătoa- 
rele âncă, adecă: paragraful ($), numerii romani [I. II. HI. ş. a], 
numerii arabi (1. 2. 3. ș.:a.] și: clasa I. clasa II. clasa III. de ase- 
menea literile mari, literile miei, și literile împrumutate de la vre- 
una din limbele clasice, 

„15. Paragraful se aplică, mai cu samă, în scrierile 
scientifice şi sistematice, nu mâi pucin şi în codificarea legi- 
lor, (in camerile legislative, ş. a.), d. e. SI. $2. $3. ş.a. 

! 

IL. am. Paragraful, ca semn de împărțire Sati subimpărţire, se 
poate aplică și în alte scrieri ce nu sunt seientifice şi - siste- 
natice. 

Ni 
'. 

16. Semnul întrunirei (=) se aplieă:. 
a) Intre două sait mai multe. cuvinte, ințelogându- -se 

atunci că semnul acesta suplinesce pe un al treilea cu- 
vânt, d. e. Colorul albastru este de două = de trei = de 
patru — și de mai multe feluri ; adecă: de două feluri, de 
trei feluri, de patru feluri, ş. a. 

b) In capătul unui când scris saii tipărit, când uă 
parte a cuvântului remâne în capătul rendului, eară ceea- 
l-altă” parte se transferă la rendul următorii. .-
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Lan „ Despârțitura, unui | 'cuvtat în „capătul, rândului se ba- 
scază parte pe sonurile articulate, ce se aud despărțite în rostirea 
lui, parte: şi-pe nodul cu carele e & compiis, “(daeă adecă el e com- 
pus din vre-un cuvânt simplu și “din vre- -uă preposiție). 

17. Semnul citări (2 să ai aplică când în scrierile 
noastre cităm frase întregi saă şi perioade din ale altora, 
punând jumatate de semn. adecă () înainte de cuvintele saii 
dicerile citate,: eară jumătate: adecă (%):în urma, lor, d.e. 
Florian (un scriitorii francez) dice: -,„In Egipet meseriile 
Sati profesiunile” crai ereditare sai moștenitoare ; unuy fiu 
adecă nu eri, permis. a se lopădă de profesiunea titâ ne- 

sei. e — „Mulţi oameni, “dice Fenelon,. sunt bună sati .reă 
* în ochii lumii, numai. pentru că alţii îi judecă și-X publică 

de atari oameni ; căci. adese Oră. se întîmplă, ea cei publi- . 
caţi de buni să fie în adevăr Tei, Si cel publicaţi de rel, 
să fie în adevăr buni 

18. Apostroful C ) « se aplică între două cuvinte, (mar 

ales în versuri). acum în capătul cuvântului antecedent, 

acum la începutul celui: subsecuent, înseninând. totdeauna 
omiterea unel locale, d. e. Fii m'am dus, el sa dus=Fi 
mă am dus, el se a dus; Ei țam dată ți- am dat; Eu 
v'am spus=Eil vă-am spus. — EI nwneape cu familia sa 
în casa aceasta==E1 nu incâpe cu familia, ş. a. — Bi no 

cunose=Bii nu 0 cunose; numi este bine, nu ţi este bine; 
nul. este bine (luă saii = îmi este bine, nu N este. 

bine, nu: îi este bine. Ş. 

19. Semnul arătăriă mal departe se aplică, când la | 

cele scrise sar mâl pute adauge Și altele, ce. se omit îna- 

dins, supliniudule cu: ş.a. sai: s.a. m, d. adecăi: şi 

altele, sai: şi aşia mal departe. o.
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L. am, Când un eveniment mare istorie, d. e. Un. reshoiu a 

ținut mal mulţi ani 'dearendul, Istoricul însemneaza numai anul cel 
d'ântâia, arătându-i pe ceia-l-alţi- cu: ş: a. m. d, d. e. Resboiul ze 
șepte ani s'a întâmplat la,anul 1756, ş.a. în. d. eară cel de trei 
deci de ani la, 1618, ș. a m. d - | 

„20, Semnul scurtării aci vocale o ) se aplică : 
a) Asupra vocalelor ultime ale unui cuvent : 4 Sail: ă 

precedate- şi ele sati, câte de” uă vocală plonisună, sa câte 
de: o consună, d. c. ai, ai, duii, daz, bună, toi, Ş, a, DI 
Pi „b). Asupra vocalelor ce. aă în, vre-un cuvânt sonul 0b- 

"A 

21, " Senutul: soitări ună cuvânt este punctui, ca în: 
d. e. = de oxemplu, s, a. =și altele, $. a. mi d.= şi a 
șia mai departe. Das e 

22. Semnul circannflez (A) se pune asupra vocalelor, 
ce în, rostirea, cuvintelor, ati sonul, obscur. lung -al. voealei 

“cirilice, a, fie „cuvintele acelea derivate din. limba. latină 

cum,: d. e:sunt: pâne (dela pane.-abl. laţ.) câne (dela cane: 
lat), mâne (dela mâne lat:), fr6ii (dela; frenum lat), fân (del L 
fenum s. foenum lat.), sedend (d. sedendo lat), „legend 

“(dela allegendo 13%), în (din în lat), sîn (d. sinus lat), fn- 

derivate” şi din'alte fitabi străine cur, d. e. stat! gînd" ” 

(gond ung), îngînfare (gonfiare ital, dela, gonfler “trade. 
- mingiiăre, în împlare, octrmuire (dela korina any ung), igir 

pia e 

cenie (slav), ş. | - | . 
23. Accentul este de două feluri unul adeca, lungi / 

şi altul apăsat sai „sta (N „cel lung Inngesce sai înalță 
Qi nu -. 14 vit 

tonul "vocalei, * asupra; "căreia el se pun, ca, d. e. în cu- 
NI 

vintele : laudd, laudâre, sed, sedere, aug, audire, ş, a; 
Piu i
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eară cel grav „îl apasă, ca, d. e. în cuvintele: fă, seșlă, 
văd, făcă, audi, (toate la perfectul simplu pers. 3 sing.) ş. a.: 

24. Semnul egalității (=) 'se aplică nu numai în Ma- 
tematică, ci şi între cuvintele şi dicerile ce sunt sinonime 
prin semnificaţiile loruşi, cum sunt: d. e. = de exemplu, 
$. a. =—și altele, ș. a. m. d.==şi aşia mal departe ; Dum- 
nedeii este a tot puternic == Dumnodeii poate să facă tot 
ce este. conform cu „nemărginita sa seiință, înţelepoiune Şi. 
bunătate. | 

"25. Semnele observărei : sa T, le aplică autorul întâi 
în text după cuvântul ce are trebuință de vre-uă explicaţie, 
„Bară dup” aceea şi mal jos tot pe pagina aceea înainte de 
“explicaţie. L. am. însă, ca semn de observare, se pune nu- 
Inaă la începutul unui rind, după care autoriul urmează! 

„cu observaţia ce vrea, să o. facă. 

L. am.  Voind să tragem luiarea-aminte a cetitoriului asupra 
unor cuvinte serise cu mâna, le substragem, sat tragem uă linie | 
dedesubtul lor, eară dacă cuvintele acele se tipăresc, se rărese lite- - | 
rele cu garile ele se bipărese, sa se pun cu litere mai groase. 

26. Seninul vepețireă adecă : : se aplieă. la versurile 
facute cu scop ca ele să se cânte, punâna deci. semnul, 
acesta, înaintea acelora înşemnează că trebuiese cântate . 
de doue ori. 

IL Literele '1 mari se aplică: 

3) La începutul scrierit. 

b) După punct. 
6) La începutul fie- cărui. vers, 
d) La numele propria de persoane, țeri, popoare, pro- 

vinciă, ş. a. 

| % ba titluri şi diregătorii
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f La numele, serbătorilor, d. e. Sânta Maria, Invie- - rea, Inalţarea, ş.a. | e 
£) La numele de sciinţe, d. e. Filosofia, Teologia. 

Astronomia, ş. a, e | | 
pi 

  

" SECȚIUNEA 1.7. 
Ortografia speciala 

Iodul de a scrie bine românesce cu litere latine, sati Con- | 
form cu regulele dictate de geniul limbit. o 

1.  Serierea cuvintelor cu litere latine trebuie să se 
"baseze pe natura şi geniul limbil românesci, 

8) D. am. Literele latine sunt urmatoarele : a b,c,d,e,f, 
& hi, 0) kl, m, Op q4r,s,t,u, (v).x, Y, Z (zeta), Trei din trânsele, adeca : k, q,.y, le aplicara numai la scrierea! cuvinte-: lor străine, însemnate 'tot eu dinsele ; earâ j și-z și la acelor ro- mânesei. e Ş ÎN i 

b) L. am. „Atât literele latine, cât și cele Brecesci s'au for- mat, la început, parte din cele feniciane, parte din cele ebraice, | €) L. am.. Romanii nu făctâa deosebire în scriere între lite. rele mari şi cele miei; apoi şi astâdi încă toţi cei-ce scriu ceva în limba latină, numai în patru Casuri aplică literele mari, adecă;: 
la început,; după punct, la numele proprii precum și: la adiectivele . şi adverbele. derivate dintrînsele. . 

2. Sorierea cuvintelor numa! atunci este basata pe 
natura şi geniul limbii românescă când ea este conformă : 
a) cu rostirea lor cea mal bună, h) cu simplicitatea lim- 
bii, 6) cu eufonia limbi şi d) cu însaşi derivaţia lor E 
tină, întru cât aceea, ar fi conformă atât. cu rostirea lor 
cea mal bună, cât tot-nă-dată şi cu simplicitatea și eufonia 
limbei. | , 

7
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L am. Care rostire se poate consideră ca cea mai bună, s'a 
arâtat pe seurt în precuvântare la principiul fonetigimatui moderat. 

„58... Oonform eu. rostirea lor cea mai bună se serii 

ciivintele atunci, când întu' însele nu se aplică în scriere, 

dâcât numai vocalele şi' consoanele ce se aud în rosti- 

rea lor; basați deci pe regula această generală, dicem: 

a)  Cuvinteie următoare, adecă: om, omul, cap capul, 

bun bunul, drept: dreptul, el, cel, acest, acel, acesta, soc, 

laud, lăudat, lăudând, când, apelâre, afirmăre,. acusâre, 

alinare, 'comitere, sunt scrise conform cu rostirea lor cea 

mal bună: „prin urmâre scrierea, lor făcută în modul aces- 

ta este dieaptăi și regulată. a - 

b) " Ouvintele de mai sus serise unele cu u “scurt (5), - 

unele cu u intreg (n) ear. altele cu „duple. consoane, nu sunt 

serise conform parte cu rostirea, lor cea::maj bună, parte .- 

cu. simplicitatea şi cufonia.: limbi, „GU. 'd.:6.“'sunt :-omii 

sait: omu; omul saii omulu ;-“capă-saii' capi, “capulă suit - 

“capulu; buniă sait bunu, bunul saii bunulu ; dreptă saă 

dreptu, dreptula” sai “dreptulu ; "elă Sau elu' sai el, sa 

ellu; „cel Sail, celu sai, cell sai cellu; acest Sai acestu, 

acelă Sai "acelu sati, acellăi sail acellu; acestua, acelua sait. 

acellua; laudit saii;laudu, lăudândii: sait laudandu,- Madati 

saii. laudatu ;: cândă sait :candu,: appellare,” affirmare 'accu- 

sare, allinare, committere, ş. a. prin 'urimare' scrierea lor - 

în modul acesta nu este dreaptă Și regulată, isa mai j05 

la No ii “ 
e), Gavintele scrise cu diftongii şi trittongii ilor. sunt 

seriso "confor cu tostirei, lor dea, mat bună, 8. e. „oară, 

poârtă "(subs. şi Veih), toamnă, "ceară (subst. şi verb), 

| ceapă, ceată; "ei şi. er! cai, ej iea, s. a | scrierea lor dec 
-astfei 'făcută e “dreaptă şi regulată. Ei tru
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d) Cuvintele de mai sus serise atât cu omiterea vo- 
calel a dintrînsele, cât, tot-uă-dată,. şi cu accentul lung 
pus -pe vocalele precedente o şi e (6, €) nu'sunt scrise 
conform.cu vostirea lor cea mal bună, d. e. mâră, pârtă, 

tomnă, c6ră, cepă, câtă, cit ici, ci ici, el i, ş. a. Serie- 

rea lor deci :făcută in modul acesta nu, e dreaptă şi re- 

gulată; căci accentul lung conform cu “destinația co el o 

are în toate limbele, în earile el se aplică, nu suplinosce. 

vre-uă vocală prin punerea lui asupra unei altei vocale, 

ci :arată numai că vocala, asupra câreia el se pune: este 

„lungă, în cât cuvintele de mai sus. scrisa cu accentul lung, “ 

adecă: mâră, portă, tâmnă, eră, c6pă, câtă, eii ici, că 
ici, el i€, ar trebui să se rostească: poortă, mooră, toom- 

„mă, cceră, ceepă, cectă, eu iecti, că ieeii, el iee, eară nu: 

“moară, poartă, ş. a. - | 

0) Cuvintele : bine, vine, ţine, cine, mine, tine, sine, . 

„minte, dinte, linte, credință, ființă, putinţă, ş. a. sunt scrise. 

conform cu rostirea lor cea mal bună ; serierda lor astfel. . 

făcută este prin urmâre dreaptă şi regulată. | 

“î)  Ouivintele de mat sus scrise în următoriul! mod, a- 

decă : bene, vene, tiene, cene, (deşi cine e maă corect scris, 

derivânduse de la quisne sai quine lat.),. mene, tene, sene, . 

mente,. dente, lente, credentia, fientia, potentia, ş. a. nu 

sunt scrise conform cu rostirea lor cea mai bună; serie- 

rea lor prin urmare făcută în modul acesta, nu este dreaptă” . 

şi regulată. - | 

4. - Conform cu simplicitatea, limbii se serii cuvintele 

atunci, când ele:nu se aplică în scriere, decât numai cu 

vocalele şi: consoanele, ce 'sg aud în rostirea lor cea mai 

bună; geniul limbii romănescă deci basat pe simplicitatea, ' 

"0%, nu admite ea cuvintele, ce în rostirea lor cea mai 

15
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bună, numal cu consoană se pronunță în capătul lor, să 

„se serie sait eu .îi scurt sai cu u întreg; dup'aceca el. 

earăși nu admite, ca cuvintele, ce în rosiirea, lor cea mal. 

bună numai eu consoane simple se pronunță, să se serie . 

cu duple; conform deci cu simplicitatea limbii este serie- 

-rea cuvintelor (terminate. în consoană) fără i scurt sai 

u întreg,: precum şi fără consoane duple, (cele rostite nu-. 

mai cu simple). — vw. mai sus lă n. 3sub lit. a, b.. 
„5... Conform cu eufonia limbii se serii, cuvintele. a- 

tunci, când între, două cuvinte se interealează saă uă con- 

soană, Sdii vocala u, sati apostroful,,. cu scop. ea pronun- - 

țârea, lor,.să poată fi în modul acesta şi i mai uşoară Şi 

mMaă. pent. 

tv” . 

1 Le am. Cum : se interealează vocala vu, , pentru exfonie: a) 
Intre substantivele masculine terminate; în: consoană și între art. 

;b) între substantivele” feminine terminate în: î, d, şi ea și între 

a a; c) între verbele ce în aplicârea (eonjugârea) "lor se termină” 
în consoană, și între pronumele conjunctive atât cu dativ cât şi cu 
acusativ, se poate ved6 parte în precurântare la pagina XXVII.. 
XVIII. nn. 3.. 4. 5. 6. parte pentru substantivele : masculine 

terminate în consoană în Partea II a Gram. la Cap. I. Secţ. IL.: 
clasa I. nn. 14 și 17. eară pentru , cele feminine terminate în: i 

ă şi ea la n. 16. sub lit. e." 

2. Lu am, Cum se aplica între cuvinte,. pentru eufonie, literă” 

( d,-ca consoană,nu ca articul, asemenea litera'v, se poate vede în : 

Precur. la pargina. XVI, II E a N a 

„6... Borierea, cuvintelor, după, derivaţia,, lor. latină, se 

face numai întru. cât, ea este în: arinonie atât cu rostirea .. 

lor „cea maj bună, GA şi cu simplicitatea, şi. eufonia. lim-. 

bit, —YW. mai sus n..2. precum şi n. 3, sub lit. & b,.6,: 

d, e a
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1. Intre cuvintele ce, de şi serise: după derivație, 
pot să fie 1n armonie atât cu rostirea cea maă bună, cât: 

"şi cu simplicitatea şi eufonia limbii, unele aii: “sonuri 0- 
mogene cu cele latine, de ia carile ele se dorivă, ear'altele . 
sonuri eterogene. . 

S$. Din sonurile eterogene, co'le avem astădi în ros- 
tirea cea mai bună .a, cuvintelor derivate din cele latine, 
unele „privesc pe vocale ear'altele pe consoane. 

A) Scrierea după derivație (etimologie) cu pocalile ce 
ai sonuri eterogene în rostirea cuvintelor. . 

9. În privinţa, scrierii după 'derivaţie cu vocalele, ce 
ati sonuri eterogene în rostirea cuvintelor, se stabilesc două 
regule generale din carile ântâia este: toate vocalele, ce 
în rostirea cuvintelor derivate din cele latino a sonul 
obscur lung al vocalei cirilice m, se pot serie după deri- 
vaţie insemnându-se ele totdeauna cu somnul circomflex (4) 
pus asupra lor; căci un atare mod de scriere nu vine în 
conflict cu rostirea, lor cea niai bună, nici cu simplicita= 
tea şi eutonia, limbei; earadoua este : -toate vocalele, co! 
în rostirea cuvintelor derivate din cele lative aă sonul 0b-: 
scur scurt al vocalei cirilice , să se serie după derivație, 
însemnându-se ele totdeauna cu semnul 'scurtării (”) pus 
asupra lor; căci nici un atare mod de scriere âncă nu 
vine în conflict, cu 'rostirea, lor cea: mai bună, nică cu 
simplicitatea şi eufonia limbei. 

1. Vocalele, ce scrise după derivație cu semn) circumn- 
flex pus asupra lor, pot să vepresânte sonul obscur lung al 
vocalei cirilice î, sunt: a, e, î, ou, şi anume: 

a) Vocala a (â), când ea se află înainte de consoanele: 
m, 2, d. e. câmp=campus lat. pâne==pane lat. abl. s. 
câne=eane lat. abl. s. mână=—manus lat. mâne=mane -
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lat. adv. î. scândură==seandula, Și scindula lat. (din această 
din urmă : şindilă la noi, pronunţând. aci sci lat. ca -Ita- 

lieniă. adecă ş.), ângust=—angustus lat. cântare=cantăre 
- lat..căntând=>cantando lat. cântat, cântată=—cantatus, can- 

tata lat. cântață, cântate==cantati, cantatae,. lat, 

"-.b). Vocala e (£) ma ales când ea, se află înainte de 
“consoana n, d.:c. tânăr; tâuără==tener, tenera, lat. tânări, 
tânăre=teneri, tenerae, lat. fân=fenum şi foenum lat. 

frâii=frenum lat. vână==vena lat. alegând=—allegendo. lat. 
culegând=—colligendo lat, dicând=— dicendo lat. venă =penes 
lat. (cu alt înţeles). ş. a. a & 

„6) Vocala i (î) când ea se află înainte de consoanele: 
m, n, p,i rd. e. rimăz=rima lat. (cu alt înţ.), rimăre= 
rimări lat. (verb. dep. cu acelaş înţ.), înțelegere==intelli- 

___gere lat. inţelegând==intelligendo lat. a ringi (din dinț)= 
„Tingi. lat. „(rerb. dep. eu acelaşi înț.), sîn==sinus lat. ripă=. 

ripa lat, virtute (tărie trupească în limba rom.)= virtute, 
lat. abl. s. (tarie morală -în “limba lat.), virtos, virtoasă,. 
(tare tru pesce, materialicesce) = virtuosus, Virtuosa, lat, 

| tare, moralicesee). "Tot aşia se poate aplică în limba rom. 
şi dativul pronominal î, (în loc de & saii £),.de la illi 
(dativul pronominal lat. ), „muinduse. în limba rom. lit. î 
inainte de i (ea d. e.. chiămâre de la;clamăre lat,), şi Qi-- 

când Şi. scriind „deci, d. e. ei îi daă sati eu-'%. daii==eg0. 
ali do. lat. - | a 

„d. Vocala, 0 (6) numai în cuvântul: „fontână=—fon- 
tană, lat a 

€) Vocala. u (4) numa în giuvintele: “ sâm;și sânt=., 
sum, sunt, lat. gât=guttur, lat. a 

Lo am. In scrierea. cuvintelor, că nu: sunt 'de'- origine latină; ' 
sonul:, obscur lung se represântă numai prin cu: circumflex :(6); 

-
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d. e. bârnă, birfeală, cârd; cîrje, cîrn, “cârpă, cîrpaciu, cârtiţă, (talpa: 

lat. talpa, talpe, ital; taupe franc); crincen, erîsma sai câreimă 

-(koresma ung.), drîmbă, hîncu, hîrb, întâlnire (talălni ung.) întim- 

plâre, mîhnire, mîngiidre,. rând (rend ung.) sila (sila slav==putere), 

“scârbă,, crîşnire sau scrîșnire (din dinţi), sîrguință (szorgalmatâsig 

ung.) orîndă, arîndă (ârenda ung.), strîmbătate, pirgă, pârghie, til- 

cuire, tînguire, trindăvie, trintă, virf, gîrlă, gîrbos, ga! , “i 

1]. Vocalele ce scrise după derivație cu semnul scur- 

tării pus asupra lor, pot să represente sonul obscur scurt -: 

al vocalei cirilice 3, sunt: a, &; o, și anume: i 

a) Vocala & (â) în cuvintele d. e. casi=—easa, lat. 

masă—mensa lat. lună==luna lat. poartă==porta lat. scară 

scala lat. moară=—mola lat. barhă=—barba iat. cântăre= 

“cantăre lat. cânti=cântat! lat.  cântâm=ecantam-us lat. 

cântărăm=—canta-ve-ram-us lat. (în cât Tăsând afară :pe 

ve „din mijto ŞI po us din capăi române cantaram al nOS- 

tru). s. “ 

b) Pocala e (6) în cuvintele, d. e. tenăr, tenără=tener 

tenera lat. (ca mal sus la No. :10. b.), mesură—mensura - 

lat. măsurâre=—mensurăre lat. szii=sehum lat. (un fel' de 

- grăsime), riă=reus lat, supărâre—supire 4 lat. cu alțîn- 

țeles, vărsăre=—versăre lat, cu alt înțeles ş. e 

e) Vocala o'(5) numai în următoarele două cuvinte 

adecă : în cătră (contrâs -din contra lat), şi în fă (dela 

foras lat), âmbele cu alte înțelesuri. 

„Di am, -Ia serierea : cuvintelor ce nu . sunt derivate 

din cele: latine, sonul obscur 'scurt al vocalei cirilice 5, 

se represântă” “numai prin ă, d.e. amăgire, elădire, clătire, 

> elătinăre, dărae, hădărag, hăcuire, nărav, „răbdare, sără- 

ie, sărman, tămăie, tălmăcire (talmâesolni, ung.) tălmaciiă 

„ (talmăes, ung), trăsnire, tălhărie, vătămare, vălmăsag, s. a.
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B. - Scrierea după derivație (etimologie) cu consoanele 
ce ai sonură cterogene în vostirea cuvintelor. 

10. Consoânele, ce în rostirea, cuvintelor derivate din 
„cele latine, ai sonuri eterogene (adecă împrumutate dela, 
alte limbi), sunt: 6,d, 9. s,î,j; ele deci se aplică în ur- 

- mătoriul mod, „adecă : o 
r 

I.  Consoana e. 

„„.a)  Consoana c înainte de vocalele clare: a, 0, 4, are 
în limba rom. sonul ce-l are ca şi în cea .lat. adecă al li- 
terei k, d. e. cap, corn, cu=Seaput, cornu, cum, lat. s. a, 

-b) 'Tot sonul lut k îl are lit. e, şi înainte de voea- 
lele” obscure: î, £, d, 5, d.e. cântâre, facend, cărăbus = 
scarabeus, lat. cotră, s. a, . i 

„€) Cons. c are sonul lui K și atât inaintea uney altei 
cons. cât şi la finele cuvântului, d. e. cred=credo lat, 
creastă=—ecrista lat. crustă==crusta, lat, ac=acus, lat. arc=— 
arcus, lat. s. a. | 

: d) “ Cons. c, atât înaintea vocalelor plenisune : î, e, 
cât şi înaintea luă î. scurt (6) se- pronunță ca în limba ita- 
liană înainte de i și e, saii ca, consoana ciril. v, d. e. ce, . 
faci, cine, s. a, (r mal jos la III. în comparaţie cons. g 
sub b). — ă 

e). Cons. c se serie cu sidil.(6) numar în căteva cu- 
vinte derivate din cele latine, în acărora, rostire ea se pro- 
nunţă ca ț sai ca lit. ciril. m. d.e. facă, înfacâre, înfăa 
cat-ă, făcadă (facade. frane.) dela facies lat; ghiacă, în- 
ghiăcăre, înghiășat-ă dela glacles lat; .acă dela acia lat. 
d. 6. un fir de acă (acia dela acus.: “lat) judeci, jude- 
qiul==judicium lat. ș. a. 
în ch; In cuvintele românescă derivate din. cele latine 

ce se încep cu d], litera 1, se moaie, schimbânduse în i;
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fiind însă că consoana c, înainte de vocala i, în limba rom. 
se pronunță ca şi în cea italiană, (cum se vădu mal! sus 
la d), de aceea ea, spre-a pute av senul lui k, şi înainte 
de vocala i, primesce după sine lit. „ (întocmai ca şi 
în limba italiană (în asemenea. cas), i. e. chiămare, rom, 
chiamare ital. dela clamare laii.: închinâre, închinăciune dela 
înclinăre, inclinatione „lat. (abl.'s.), închidere=includere - 
lat. Apoi tot; aşia se aplică c, adecă cu h, şi în cuvintele 
străine spre a pul6 av6 “şi înts însele sonul luă k înainte 
de :vocalele: î, e, d. e. chip, chearu, ş. a. (v. mai gios la, 
III. :în comparaţie gh. sub c.) o. ă 

Il. Consoana d. | | 
a) Consoana d, înainte de vocalele clare: a, 0,u, 

se pronunță şi în limba rom. ca şi în cea lat. d.e. dare, 
adormire, ducere=—dâre, addormire, ducere, lat. s. a. Tot 

-_aşia se-pronunţă ea. şi înainte de vocalele obscure: î, ă, 
d. e. dând, dădu), ş. a. 

| pb). “Cons. d, se serie cu sidil (4) în toate cuvintele acele 
derivate din limba, lat. în acărora rostire ea se pronunţă 
ca z atât înainte. de vocalele plenisune : i, e, cât şi înainte 
de î. scurt (î) d. e. die, dică, dice, qicem, diceți, qic==dico, 
dicis, „dicit, dicimus, dieitis, dicunt. lat, deii== deus lat. cu 
alt înţeles, Dumnedeii (contras din cuv. lat. Dominus deus), 
dece==decem lat, di=—dies lat. audi andis lat, vodi=vides 
lat. s. a. '(v: mat gios la. Y în comparaţie 4 sub b)." 

6) Toate cuvintele grecosci 'serise cu z, de asemenea 
şi toate cuvintele luate din alte limbi straine, în acarora 
rostirea se aude sonul lui z; se scrii: cu z, d.e. zahar, Zoe, 
Zenovia, zugrav, zenit, zefir, zel. — Zîmbru, zăbavă, înză- 
dar, zădărnieie, “zamă, zară, zarvă, zătigneală, pază, pa- 
văză,: zavistie, zugrumare,  zulufi, zurgaliiă, ş. a. Urzică
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însă se. dedice: din urtica, lat. cu schimbarea lui t în z, 
având tot acelaşi înţeles în ambele limbi. — În fine cu z 
pronunțăm şi scriem şi unele verbe de conjug. L.' la pres. 
indic. d. e. lucrez, lucrezi, lucrează: bine- cuvintez, bine-cu- 
vintezi, binecuvintează; cercetez, cercetezi, cercetează, Ş. a. 
Tot astfel și verbele: a -morâliză, moralizare, a orga- 
niză, organizâre, a vealiză, realizăre, a idealiz, idealizăre, 
ș. a. Italienir serii: moralizzare, moralizzatione, organiz- 
zare, „Organizzatione ; Spaniolii: moraliza, "moralizacion, 
Organizar,, organizacion; „Francesii : moraliser, moralisa- 
tion, organiser, organisation, eară noi Românii scriem ca - 
spaniolii adecă moralizare sai numai cu un z (și tot în“ 
conjug ].. 

d) Litera ș se pronunţă ca z, când ca, în cuvintele 
luate din limba, grec. şi lat. se află între doue vocale, d. e. 
Musă, museii, musică, fisică, fisiologia,, gimnasiti. -— Causă, 
causăre, basă basâre, confusie sati confusiune, alusie sai 

" alusiune, colisie sai colisiune, ilusie sa ilusiune Ş. 
litera s,. însă se pronunță tot ca z şi în cuvintele asuzt. | 
culate : cas, us, întoemar ca întinsele când sunt articu- 
late, adecă : "easul, usul, Ș 

II.  Consoana g.: | 
a) . Consoana 9 atat înaintea vocalelor clare : a, 0, u, 

cât şi a vocalelor obscure : d, î, 6,4, 4 se pronunță ea 
în limba, lat. sati cu sonul sei cel firesc, d. e. gard, gol; 
gură, leagă, legând, alegând, gînd (gond:ung. tot cu. ace- 
lași înţeles), gut=guitur, lat, ş.a. - 
„b) „Cons, g, atât înaintea Şoealelor. “plenisune :. i.e 
cât și a lui î scurt G), se pronunță ca în limba italiană 
şaă ca lit. cirilică p,:d. e. gingină=—gingiva: lat. ginere=— 
gener:(generi gen. s.) lat. gemere==gemere lat. . împungi,



— 195 — 
fugi=pungis, “ugis li mat ste la, n. ]. 'în compar, 

„Cons. e, sub d). . E . Di 
6) Gh; In cuvintele românesol derivate din cele latino 

-ce se încep cu gl, lit. £ se moaie şi se schimbă în i; fi- 
ind însă că consoana 9, înaintea yocaloi î, în limba ro- - 
mân. se pronunță ca în cea ital. (în asemenea cas) sati 
ca lit, ciril. g, (cum se văqu mal sus -sub lit. b); de aceea 
ea spre aşi put ave 'sonul seă proprii, sati cel latin:şi - 
înainte de i,. primesce: după sine lit. h, (intocmai ea .în 
limba italiană în aseminea cas), d. e. înghiăgăre, ghiacciare 
ital. glaciare, lat. (dela glacies==ghiacă rom. ghiaccio ital.); 
ghindă, ghianda ital. gland frane. (dela glundo lat); ghiem, 
Slomus ; lat; s.a. Tot. aşia se aplică g adecă. cu h, şi în. 
cuvintele, străine înainte de. d. e. ghimp, ghiară, a shi E 
pînză, (==a înalbi pinza) s. a.—v, mal sus la |. LA son UR 

EN par. ch, sub lit. £. Ra reia PN 
IV Consoariă s, se 'serie cu sidil (ş) ră poa Tu UL; 
toaie cuvintele, în _6arile ea se pronunță că ch râs, 3 sai 5, 
ca lit. cirilică m, d. e. şi=si lat. cu.alt înțele Sia dura mes / 
serpens lat.. aşternore==asternere şi slomere IE UdITEIe 
gere==extergere lat. . „maă gios la n. 14 despre sehim- 
barea preposiţier lat ex, în s; în limba. r0m.); şindilă=scin- 
dula lat. ş. a.. Tot astiel sc serie S,: adecă Gu sidil (Ş) și 
în: cuvintele straine, în carile ea se pronunță ca ch frane; 
d. e. 'şagă, şatră, “şură; 'şoim, şuiă, șugubăţ, - -şină, - şirie, 
şip, şopirlă, şa, șaluri, surub, şuruburi, Sincă și șuncă, 

 (Sunka ung.) șovăire şiiă o 
V.--. Consoana î; se scrie cu.sidil 4. fără excepție în 

toate. cuvintele; derivate din: limba: latină, în: „ACărora ros- 
Ş tire ea se pronunță.ca .g sau: calit. ciril. n, atât înainte =! 

de Yoealele plenisune :.£.si e, cât și inainte: de i scurt 0, 

4 
4 

d | 
j 

[i
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d. e. ţin, ţini, ţine, ţinem,: ţineţi, -țin=teneo, tenes, tenet, 
„tenemus, tenetis, tenent, lat. înțelegere==intelligere - lat. 

” înţelepciune==intellectione lat. (abl. s.) cu alt înţeles. Seoţi== 
excutis Jat. (v. mai gios la n. 14 despre 'schimbarea, pre- 

-posiției- lat. ex în s în limba rom.); tu porți, vot purtaţi-= 
„tu portas, vos portatis (verb qe-1. conjug. în ambele limbi); 

ție==tibi lat. - ţie-însuță==tibi ipsi și tibi ipsi -sau tibimet 
lat. ş.a. In cuvintele străine se aplică 7 nu numal: înainte 
de vocalele mai sus însemnate, ci şi înainte de altele âncă, 
d. e. țigară, țipet, ţipă, țapă, țăpoili; țap, țermuri, -țelină, 
înțelenit;» piţigoit, țuieă,- ţol, înţolit, ţiță, ţîţe, motoc, s. a. 

LD. am. Consoana £ urmata de i și după i incă o altă vocală se:pronunță ca ţ şi foră sidil d. e, creatie, ereatiune, ambitie, am- 
bitiune, părintii, fratii: ş. a. 

„NL... Consoana 3. se aplică foră excepție în toate cu- 
vintele, în acărora rostire 'ea se „pronunță ca în limba 
frane. saii ca lit. ciril. 2%, Şi anume: | E 

„+ a) În cuvintele derivate din cele latine cum, d. e. sunt 
următoarele :: judec, judeci,. judecă, judecă, judecaţi, ju 

„ decă==judieo, judicas, : judicat, judicamus, judieatis, judi- - 
Cant, lat. jur juri, jură, ş. a.==juro, juras, jurat, șia, lat. 
jurisprudența=jurisprudentia „lat. jurisdieţiune=jurisdie- 

„tione, . (abl. s,): jug=jugum. lat. înjugâre=înjugăre -lat, 
june. (contras :.din juvene lat. abl. S$.), jocajocus, lat. a- 
jungere=adjungere lat. eu alt înțeles .ş. a. Ş 

b). In cuvintele derivate: din cele străine cum, d. e. 
sunt : jalbă, jăluire, jelire, julire,: jignire, jaf; jăfuire, jac, 
jăcuire, jar, jăratec, jertfă, jieniță, sprijin, sprijinire, jin- 835, jigăraie, jargon și: jambon frâne, ş. a: - i
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11. Toate cuvintele derivate din limba lat, având se 
„Sai la începutul, saii la mijilocul sasi la; finele lor, pen: 
tru păstrârea rădăcinei să se serie tot cu: sc adecă „după 
derivație. sati etimologie. Apoi tot aşia se seriti cuvintele 
şi când după sc. urmează într însele imediat î sau , saii 
e, de şi în casul acest din urmă s se pronunță ca ș, eară 
c ca t adeca sc, ca Şt, d. e. cresc, Grescă, Cresce==6resco, 
erescis, crescit lat. ş. a. lucesc, lucesci, Jucesce==lucesco 
lucescis, lucescit lat. Ş. a. strălucesc, strălucesci, stralu- 
cesce=transluceo, transluces, translucet, lat. ş. a. (v. mai 
jos la n. 14. despre schimbarea preposiţie lat." trans, în 
sîră în limba român.) sciinţă, consciință, cunoscință=—scien-: 
tia, conscientia, cognoscentia, lat. ş. a. Apoi vedem că : fo- 
metica a făcut asemenea concesiune Ltimologiti şi în cele-l- 
alte limbă neu-latine, așia d. e. din cuvintele latine : scientia, - 
conscientia, cognoscentia, Italienii asi format în limba lor: 
scienza, conscienza și coscienza, - conoscenza, cuvinte, ce deşi 
scrise după etimologie se rostesc totuși după fonetică, adecă : E 
șiența conşiența sati coșienţa,. conoșența; ară francesiă aă, 
format: science, conscience, cuvinte ce deşi scrise earăși după 
etimologie, se pronunță totuși după fonetică, adecă : sians, 
Consians Ș. a. o | a 

L. am. Numele orașelor și ale satelor ce se rostese cu ștă la 
finele lor, cu şti trebuiesc şi scrise, eară „nu cu seci, d. e. Bucureşti, 
Ploiești, Pitești, Stefăneşti, și; a. eară nu: Bucuresei, Ploiescl, pi- 
tesci, Stefănesei, ş. a. căci asemenea nume de oraşe şi de sate p'aă 
Singular, sau n'au la singular sc, pentru ca la plural să se poată 
serie cu sci,- cum bună oară cuvintele: omenesc,” ceresc, românesc, 
de la singular, se pot şi trebuiese scrise” la plural: omenescă, ceresc, - 
românescă, ş. a, i i 

12. In limba rom; numai consoana n se duplică. în 
câteva cuvinte, d. e. în: înnodăre, înnotâre, înnecare,  în-
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negrire,. înnădire,  ş. a. -pentru că asemeniea cuvinte tot. 

_aşia se şi rostese. 
. 

L. aan. In substantivele feminine derivate din cele latine ce 

se terniină la sing. în issio (nomn.) si în issione (ahl.) am pute re- 
'ţin6 şi not:duplu s, în -seriere, parte pentru că asemenea substan- 

tive aşia se și rostese, parte, pentru ca.ele să se poată deosebi atâ, 

în vorbire, „cât şi în scriere de acele-ce se derivă din.cele latine ce 

se termină la singular în, isio (nom.) și în i isione (abl.) și în carile 
8, se pronunță ca z; așia d. e. din commissio, commissione, din 

_dimissio,' dimissione, din permissio, permissione, am pută formă și - 

“serie : .comissie sau comissiune, dimissie sau dimissiune, permissie 

sad permisiune, ș. a. formând și scriind: alusie san alusiune, colisie 

“sau colisiune, ilusie sai . ilusiune, din: allusio,. allusione, collisfo, 

_collisione, illusio, illusione. 

13: Numele iinmeral una se aplică în orbire şi ca 

pronume Şi ca adicetiv numeral ; ca; pronume fără substan: 

tiv, e cară ca adieetiv numai cu substantiv, însă el atunci se 

aplică contras; formânduse adecă uă din una (ce, ca adiec- 

tiv nedeterminat, ar trebui sti se scr ie ună, adecă d. e, ună 

fomee, ca şi bună femes); uă însă (în loc de ună) se aplică 

atât în vorbire cât şi în seriere huma în nomin. acus. şi 

ablat. d. e. uă femee, pe ză fewmee, de la uă femee; căci 

„în genit. şi dat. își primesce: carăşi forma sa cea natu- 

rală, d. e. în genit. al,'a,:ai ale amei femei, în dat. unei 
“femei.— Una ea pronume numeral are la plur. două, saăi! 
maă mailte ; - cară una ca adieetiv numerul, adecă ca ună 

sati: prescurtat, uă, aretă, plural: niste, d. o. ud femee, niste 

femei, Tot aşia şi un ca "adieetiv  numeral mase. are 

"miste la plur. d. 6.22 om sing. niste oameni plur. 

14. Dacă în cuvintele ce le am luat, la inceput, din 
„limba latină, preposiţia,. ex s'a schimbat în s; şi deci, d. e, 
din exponere lat. am formât: spimere, din extricare, stri-
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care ; din: expulverare, spulberare, s. a. atuncă ar urmâ:-a): 
ca tot aşia să schimbăm prepos. ez în s şi în cuvintele: 
analoge, ce le-am luă astă di dintr însa şi deci, ea d. e.. din:: 
exposilio, exposiţione, să formăm : spusitie, spusitiune sati 
mâcar : spositie, spositiune ; din, exterior, sterior, din, exotic, 
sotic, ş. a. b). că tot aşia să schimtiăim pe x din mijlocul 
cuvintelor latine. în S, când udecă am voi a le aplică, pe: 
acelea în limba noastră, adecă, ca d.e. din: taxă, taxare, 
taxatio, taxationo; să formam : tasă, tasare, tasalie, (sai după, 
unii fassă, Iassare, tassatie si. tassătiune) Să din: voxare, ve-- 
xatio, voxătione ; vesare, cesatie, vesaliune, (3. după unii. 
vessare, vessalie vessățiune), din : intoxicare, întoxicatio, în- 
toxicatione, să formăm : intosicare, intosicatie, întosicătiune, 

“(Sai după unii: întossicare, întossicati» -intossictitiune) ; ge- 
-niul limbei însă, în intima sa uniune cu gustul estetic, 
numai admite, ca în cuvintele de mal. sus să schimbăm. 

prepos. ex şi lit. x în s-saă in ss, şi să “dicem. d..-e. tasă 
„Sali şi tassă în loc de teză sati tacsă, chel tasă sati şi.: 
iasi are cu totul alt înţeles în limba rom. decât taza.. 
Cuvintele de mai Sus, deci trebuiesc :serise sati=. tază, ta- 
zare, tazatie, -taxatiune, Sail :. tacsă, tacsare, tacsatie, tacsa=:. 
"iune, 3. a, ară nică decum : tasă, tasare, tasatie, tassatiune, 
Sai: tassă, tassare, tassatie, tassatiuare, s.a. nică în: 'pri- : 
vința aceasta, âncă, nu trebuie :să imităm- orbesce pe! Ita- 
lieni, fraţii nostri ; căci, (cum am dis și în precuvântare),.; 

deşi toate -limbelă: neu-latine. ati în genere-tot un caracter, | 
adecă. roman sai latin; în specie: totuşi fie-care - dintrin= - 
„sele îşi: are pe al seii propriii, Sai: deşi ele în genere: toata. 
sunt romane sai lazine, în „specie: totuşi: una.:este italiană 
alta: franceșă,. alta, spaniolă, alta; portugesă şi. altăi a noas-:. * 
ira cea românească; pentru că în fie-care dintrînsgle, cui:
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vintele, ce s'aii luat din limba latină, atât la început, cât 

şi dup'aceea în decursul timpului, saii format altmintrelea, 

conform cu spiritul national şi cu geniul limbet al fie-că- 

rui popor neu-latin în specie, asia d. e. din verbul latin 

adnectere saii annectere, Italienii aii format: annettere, fran- 

„cesii : annezer, Spaniolii: anejar, cară noi Romanii : ane- 

zdre.—Tot aci mai facem şi următoarea observaţie, adecă, 

că preposiţiile latine: extra şi trans, atât în cuvintele, ce 

Jo-am: luat, 'la început, din.limba latină, cât şi în acelea- 

ce le-am luat dup'aceea dintr'însa, numal în stră se schim- 

bă, d. e. străin, străină, din extrancus, extranea ; strălucire 

din translucere, strălucit strălucită din translucidus, trans- 

lucida, ; stramutare din transmutare, străpungere din trans- 

_pungere, ş. a. | 

15.. Din adiectivele par icipialo latine terminate la sing. 

“În: ans, ens, (nom). şi în: ante, eute (abl.), formăm (după 

firea limbei noastre) adiective întocmai ca francesii, adecă 

din ablativ cu omiterea lui e (final) d. e. din arroganțe 

(abl. s. dela. arrogans), din evidente (abl. s.. dela, evidens) 
formăm : arogant. m, arogantă, f. sing. (arrogant m. arro- 

gante f. s, franc); arogantă m. aroganie f. plur. evident, m,: 

evidentă, f. sing. (evident, evidente, f. s. franc.) evidenţi 

m. evidente f. plur. s. a. 

16. Din adiectivele latine (a. şi £ ) terminate la sin- 

gular în: aris alis, abilis, ilis, imis, unis, formăm adiective 

românescă după firea limbei. noastre în următoriul mod : 

_ştergem adecă îs dela finele acelora, şi ce remâne este a-. 
dioct mase, sing. eară cu adaugirea lui & este feminin, 

primind apol. cele masculine la plur. un £, ară cele fem, 

un: €;. dup'aceea cele cu duple consoane se serii cu sim-. 

„pe, eară cele cu lit 7, foră dinsa, deci:



„. Adiectivele latine 

mase. şi m. 

singular 

particularis - 

singularis 
nationalis 

| universalis 

generalis 
specialis . 

actualis. 

oralis 

verhalis 

pluralis 

substantialis 
spiritualis 

moralis 

inviolabilis 

laudabilis;., 

amabilis. | 

“culpabilis . 
“inculpabilis 

“sublimis 
-subtilis-subţire 1.) !:: 
humilis .» :. 

imbecilis , 
” COMMUnis 

sing. 
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„ Adiectivele românescă 

- masculin, 

particular-i, ; 

singular-i 

national-t ,| 

| plur. 

universal 

general-i 
„Special-i 

„aetual-i 

„ Oral-l _ 

„.. verbal-i 

plural-i 

culpabil-i 
îuculpabil-i 
sublim-i 

subtil-i 

unil-i 

îmbecil-i 

comun-i, 

“substantial-i 

„:Spiritual-i 

moral-i 

„inviolabil-i 

„ laugabil-i: 

„amabil-i | 

BEI 

sing. 

_actuală-e 

feminin. 

pur. 

particulara-e Da 

singulară-e 

natională-e 

 universala-e 
generală-e 

specială-e 

orală-e 

verhala-e -e 

„plurală- -e 
substanțială-e | 

“ spirituală-e 

morală- -e 

înviolabila- -e 

laudabila-e . 

„ amabila-e 

culpabilă-e 

înculpabilă-e 
sublimă-e 

subtilă-e - 
“-umilă-e - E „i 

„îmbecilă-e 

| comuna-e Ș. a, 
, 

d «i 

1. zi am, “Din aăieșt. lat. torestris (pamtntese- -cască) putem 
formă în limba română și : “tortstrui terestră şi terest ter estră ; pen- | 

„tru, că' romanul dice și fereastră şi fereasta de la fenestra lat. 
[i 5 

2. Li am. Cum se articuleaza ndiectivele” mase. şi fem. romi 
formate! din cele latine, cum d. e. sunt “cele mat: sus aduse, s'a: 
arătat în' Partea II sau'cea specială a Gramaticel la a Capul IL. sec-': 
ţia ]], clasa IL N
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17, "La toate substantivele. feminine determinate sai 

articulate genitivii -şi dativiă singulari se formează atât 

din nominativi! lor nedeterminați sai nearticulaţi de la 

plural cât, tot-uă-datii, şi din &, cee genitivul şi dativul ar- 

ticlului feminin (e) dela sing. d. e... o 

Casa sing. determ. „case. plur. medeterma. case-i gen, și dat. sing. 

Masa . mese! . „1 mese-l pan 

Fata „fete i fete-l în 

Para ÎN țeri perla Dă 

Curtea pneuri * „curţii n 

Averea averi o averii n 

Steaua „stele m stele-l . sn. 
Şeaua „1: şele m See ep 
Vorgeaui n, 0 vergele e. vergele-l i 
Basmaua :, basmale > “Dasmale-i > 2 
Diua | pp 'dile 7  dile-i ș.a, n. n 

Despre formârea genitivului şi 'a dativului Singu- 

lar d la substantivele feminine, în Gramatica specială la 

cap. i secţ, Il. clasa. ]. n. 20. b. la 92 şi la 3 L. am. 

 Adiectivul “masculin noii, (novus. lat.) are la plur. 

mod ccm lat.) d: e. primarii noi; primari no, par noă, 

pari 20%, Ş. &. ară: adiectivul feminin! nouă (nova lat) are 

la, plur. noue (novas: lat.) d. e.: casă: nouă, lege nouă, n6- 

sură nouă; instituție nouă, la sing."şi : 'case noue, legi moue, 

mesură noue, instituții noue la „plural: eată, modul cu carele 

se „aplică adieativul feminin: nouă, la pliizal, atât în căr- Ă 

ţile noastre, cele vechi ȘI. cele bisericesci, „cât și în „gura | 

poporului român; greșită. cu totul deci este aplicarea ce se 

face adieetivului, acestuia, într” vă, parte, a Romăniei, în, ; 

carea substantivele : feminine. se concordă (sai: „maj ; bine. 

dis, se discordă) la plural cu adiectivul masei: not (novii:
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lat.) în lot de a se .coneordă ele ca. cel femenin adecă .cu 

nou (novac. lat); greşită. dic este cu totul aplicarea lui: 

ce. se -fage în modul acesti, „adecă: case. noi,: mese 

noi, legi. noi, măsuri.noi, instituţii noi, s.a. ca şi cănd 

adecă Romanii, strămaşii nostri ar. fi pronunțat Şi Scris. 

vre-uă dată : casae novi (nu novac), mensae novi (nu 

novac), mensurae novi (nu novac) leges novi (nu novac), 

institutiones novi (ru nova6), ş. a. Apoi multe cuvinte TO- 

mâmnescă se pronunţă reii şi în alte țeri locuite de Români; 

ele însă pretutindenea se scriu corect, așia d.. e. Moldo- 

venii, (cum s'a arâtat şi în. Precuv. la principiul fonetis- 

nului extrem), vorbese decomnun: chiatră, chept, 'chicior, 

ghine, alghină, fin; când însă ci seriiă cuvintele aceste, le 

serii pururea corect adecă: pealvă, pept, picior, bine, al- 

bină, vin, $. a. E 

-19. Numele lunelor se: aplică atât în cărțile biseri- 

cescă, Gât şi îu: gura poporului în următoriul mod: lanu- 

arie, Fevruarie, Martie, Aprilie, Mai, lunie, lulie, August, 

Septemvrie, Octomvrie, Noemvrie, Dechemvrie, adecă în- 

toemai, după cum ele s'a format, la început, în gura po- 

porului român; cară nu: funuariil, Februarii, 3. 

20. Numele de botez sait de persoane luate parte 

din limba grecească, parte din cea latină, trebuiesc upli- 

cate întocmai după cum ele s'a aplicăt și pen'acum în 

gura poporului român, (precum şi. în cărţile noustre vechi 

şi bisericescă), d. e. Dimitrie, loan, Gheorghie, Vasilie, 
Nicolae, Teodosie, Anastasie, Simeon, ş. a. cară nu Deme- 

triă sai Dimitriii, Gheorghiu, Vasiliii, sati Basiliă, Nico- 
la, Teodosiii, Anastasiii, Simeone, ş. a. mai ales că Di: 
mitriu, Vasiliu, Gheorghiu ş. a. se aplică în Romănia 

numai ca conume (cognomina, lat. vei dis. pronume); cară 
i 16
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numele de familii străine sai ale familiilor de alte na- 

țiuni, când le cităm în scrierile noastre, trebuiese aplicate 

sau scrise întocmai după cum ele se află scrise, în lim- 

pele din earile le luăm, d. e. Kant, Schiller, Goethe, Shak- 

speare, Locke, Peel, Boileau, Rousseau, Voltaire, ş.a.



'CONSPEOTUL GENERAL 
, al Să 

Gramaticei Bomânesci : 

N PANTEA |]. 

GRAMATICA GENERALĂ 

Limba şi corbu în genere snă - Limba și vorba omenească, - 

"CAPUL 1. 

„ Lâmba în genere 

“Elementele limbei în genere luate. 

CAPUL II. 

Vorba in genere 

Elementele vorbei în genere luate. 

„Adaus 

la gramatica generală 

Il. E lementele originale şi constitutive ale limbei omenesei, 

precum şi nascerea sai. formarea ei primitivă dintrinsele, adecă 

originea ei. | 

(1. Clasele generale" în carile se împart toate limbele vechi și. 

nout după modul, eu carele întrinsele se exprimă relațiile, ce le 

au ideile minţii, unele: cu altele, în cugetare şi vorbire. 

II]. Clasele generale ale obiectelor despre earile spiritul o- 

menese a pntut să-și formeze, la început, atât idei cu mintea sa, cât, 

totuiădată, și curinte (nume) prin sensibilizarea acelora, adecă prin 

întraparea sai intima uniune a fie-cărel idei câte cu unul, două 

saa mal multe sonuri articulate. 
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