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Par 4 
| fuse: PREFAȚA 
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. 

- Sint dator a explica prezenţa numelui răposatului A. 

Lambrior pe litlul acestei cărti. Lambrior cit a trăit n-a 

avut prilejul se a-si publica un curs complect de (ira- 

atică, de si studii pârțiale a publicat prin. diferite re- 

aiste ile limpului, ca “Romania, „Conrorbiri Literare, 

Jeriztu «le Istorie, Filalogie ș și: Aveheoloie. A rămas însă 

de la lambrior un sie de; manuscriple, pe c care în mod: 

aproape complect le-a: utilizat [- ) [. Nădejde în Ci rcam- 

„bica Sa . ” 

La propunerea te ulă de] j-ditorele acestui curs de a. 

sistematiza și” de-a, întoemi după cerințele programei ac- 

; tuale de Licee și. (imnazii manușeriptele Ini: fambribr, 

"am “primit iusăreuiarea cu plicere, mai -ales. pentru î: 

xeimprospăta in ogihii tinerimnei sc -olare numele ilustrit- 

luă profesor, de L. Romină, a Jul. Ale. Lumbrior. 

"Dio cerintele li Lambrior” am folosit pe deantregul 

JL unetica, partea lui originală. Grosul însă al maleiialu- 

lui l-am scos din tiramaticile nouă a lui Chârles Delon 

și F. Brunot, din care am luat planul și * generalităţile. 
. 
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„PARTEA L . 

. CAP. L. 

NOTIUNI PRELIMINARE 

” $1. Gramatica este: o sttrţă, care să 4 ocupă cu sti 
diul. finibii, cu. observarea lenomcnelor linguistice ȘI cu 

..explicaze ea lor după anumite legi. . Si mal ocupă şi cu 
studiarea schimbărilor, ce au suferit cuvintele în carsul 

"vremilor, cu formarea cuvintelor, cu flexiunile de decli- 
nare si „conjug are. și cu 'construcțiuinea propozițiunilor. . 
"$ 2. Părţile gramaticii sint acestea : Fonologia, dor” 

fologia, Sintaa, Formarea cuvintelor, ortografia. 
Fonologia : să ocupă cu studiul Sumetelor, ce compun 

cuvintele. -* | | 
Morfologia 'să ocupă .cui /o» mile și PI cuvin- 

telor, cu fenomenele de declinare Și conjugare! * 
“Sintaxa să. ocupă cu, studiul pr opoziții. , 
Formarea cuvintelor arată chipul, cum. limba procede 

la alcătuirea de cuvinte nouă pentru a exprima idei nouă. 
Ortografia are în vedere scrierea limbii; ea să 0- 

cupă de literele, cu “care ne scriem limba și de Forma 
vizibilă, ce dăm cuvintalui rostit. 

.



Pe lingă acestea să mai adaogă: „Etimologia, care să 
„ocupă cu căutarea originii cuvintelor, descompunînducle 
în elementele lor:; de pildă: 

casă lat. casaz=colihă. 
popă lat, poppa==servitorul la templul vechii ; e! cactifica 

animalele, , 
„ păgin lat, paganus==sătean (pagus==sat) 
„boz -gorodeniie v, al. Dogo-rodiţa==născătoare de Dumnezeii. 
„sobă ung, casă (vorba Dănăteană: tună "n sobă=intră” n casă) 

dir (mold. ghir) tur, şi Ung, byr==unil, 

Semasiologia, zisă şi Semantica,. să ocupă cu schimbă- 
rile de înțeles, ce aii luat „cuvintele din graia în lungul . 
lor trajii, de pildă: . | , 

a pedepsi n. gr. însemna înainte a înrăfa, 
„drac +. gr. însemna. Șerpe, balaur, 
ciudă v. sl. însemna minune (ciudese), 

CAP. II. -: 

Origina limbii Romîne. ” 

$ 3. “Limba Romină este o continuare a graiului la- 

"tin, vorbit de coloniștii aduși de “Traian în Dacia, pro- 

vincie supusă și alipită la Imperiul Roman în anul 107 

„după Crist. In timp de 17 veacuri limba latină s-a, vorbit 

neîntrerupt la Dunăre, cu toate că a suferit însemnate! 

"schimbări fonetice şi morfologice, cari fac din limba ro- 

mincască: de astăzi o limbă cu totul deosebită de limba 

latină atit în gramatică cit şi în sintaxă. 

Limba: Romină nu deriră din |. latină, nică s-a născut 

" din 1. latină. 'Limba romînă formează același rup cu 

- “limba latină ; e acelaşi organism, modificat însă, prin în- 
troducerea, de elemente: nouă ; în fine aceeași limbă, 

care în lungul său traiti a luat o faţă deosebită. Cind 
, K - - N 

- 

 



„zicem aceasta, riu trebue a ne gindi la 1." latină serisă, 
cure 0. găsim prin cărți ; aceea este inbă moartă; limba 
“atină populară e singura, care “văețuește încă . în gura 

Hominului, . *: | i ” 

Să dă numele de norolatine celor 7limbi, ce continuă. 

“maiul latin, rostit prin diferitele provincii ale. Imperiului 

Homan. Aceste -sint: Italiana (în Italia), Franceza. (în 

ran!a), Spaniola (în Spania), Portugheza (în Portugalia), 

jtomâna la- Dunăre și Ladina în Alpii centrali si în pare 

ta orientală a Firolulul. | E | o 

$ 4. Limba romînă să vorbeşte ni numat în regatul 

“ominiei, ci și în alte țări, unde trăeşte elenient romi- : 

Tuse, Asa în Trausileania și tările supuse Ungariei -tră- , 

ec aproape 2 milioane” de Romini, iar 1. romînă e 
vorbită și de celelalte neamuri ca Ungurii, Saşii, Secuii 

=. Nemţii, cari nu să pot înțelege unii cu alţii de cit. în 

rumineşte. In Bucoriua, Basarabia şi chiar în provincia 

hersoniului (lingă Don) trăesc Romini, ce vorbesc ” limba + - 

rominească. In Mucedonia, “Tesalia, și Epir, trăese 

1,500,000 Romint, cari : vorbesc o limbă, ce are multe . 

xemănări cu a noastră, dar cu grei ne-am putea înțe= 

ieze așa de-o dată. . Acea limbă: e. Macedo-Romină, :sau 
țiațărească, pentru că, are în belșug sunetul f în loc'de | 
ce, Ex. Ți mai faţi, în loe „de Ce mai faci. In fine pe 

vastele Adriaticei, în Istria și în munţii Tirolului trăesc- 

214 frați de al noştri, Istrienii, cari vorbesc - o-limbă . 
tut romiriească, dar și mai puţin -asemănătoară. Ex: 

icdră==mină ; "cirezcine; bura g hibireața” = buna dimi- 

“eața ; ură pliră=lună. plină, ete, | 

n totul sint peste 10 milioane de Romini (Ar mt)



io 

iar. luînd Si străinii, cari ne cunosc limba, Și o vorbesc, + 

ă numărul să ridică la vre-o 12 inilioane. . 

$ 5, Nu insamnă că dacă limba rominească să vor-, 

bozte de 10 milioane de Romini și vre- o 2 milioane: 

de străini, apoi limba noastră e una si aceea, “Graiul: 

rominesc variază de la regiune”la regiune, dacă nu de la. 

„sat la sat, Aşa .în Moldova graiul nu e într'un fel. 
Cer de pe "valea Bistriter vorbesc alt-lel „le cit cci de la. 

ses ; ar cel'din susul Moldovei 'alt-fel. de cit cei din Jos- 

Unii zic: 'catra, „manaliga. bătut, fără d, alţii zic: nere,. 

ei; alţii :: uer e, ÎLE și imi zic : gin, sie, alții „în, sie. 

Numai în imprejurimile Fălticenilor piceor să zice în a- - 

ceste feluri : ricton, plicior, ficzor, pticior, cicio, peicior, 

„licior. şi thicior.. Apoi într'o pânle a Moldovei "să între- 

buințează un cuvint, ce nu să "aude prin altă regiune. Cu 

toate acestea Hominii să ințeleg, că deosebirile nu sînt. 

așa de mari ca' să constitue limbi deosebite, 

Limba literară, dialecte şi graiuri." 

$ 6. Limba rominească, care o cstim prin cărti, şi 

o învă aţă în şcoală nu samănă în-“totul ci nică unil. 

di graiurile vorbite de "poporul nostru. . Aceasta din 

„cauză” că limba cărtilor își are o tradițiune literară, adică 

"că ţine a scrie.cuvintul nu tocmai așa cum'să rostește... 

” astă-ză* în popor, ci cum s-a rostit mai din 'vechi. -Cu: 

toate acestea noi o înțelegem, căci e foarte aproape de: 

- juns a fi scris și a aveâ 'o literatură. In urma unor îm-- 

prejurări sociale, politice :sau pur culturale un graiă in— 
. . 2 

ali 

“su numește limbă literară un graiit local, *care a a- “ 
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<epe a fi mai cunoscut, mai răspindit, . din cauză! că în . 
acel grai să scrie mai mult. Cu vremea acel grafă do- '- 
mină pe toate celejalte şi devine limba literară a „tării. 
Asa a lost la noi cu cărturarii: Munteni şi Ardeleni din 
suta a "NVI- -a; ei ne-ati * dat impulsul. pentru, o limbă 

„Jiterară. ” -. E 
Dialect să numeşte un gratii local, care a avut, o |i- 

„“teratură, „dar din cauza împrejurărilor a stat pe loc,. În 
„vins fiind de alt grali..: Aşa e dialectul: Istria, „care 
a avut în trecut o literatură, ca scrierile lui .Popa.tiri-" 
gori din Mohacz ((1600—1620) şi mauustriptul de la 
Vo oronej (1550), scrise în votacizm, adică cu r în,loc de 
„Ex: biînre=bine ; piure = pine, ete. Apoi, dialectul 

 Diolăocevese căci în trecut ati tost scriitori cu 0 'ten- 
„“dinţăe moldovenească în scrierile lor. Astiizi toți căutări 

:a scrie intrun fel, unificindu-ne limba „Cărţii, . In fine 
«dialectul AMacedonean, ce astăzi aspiră 'la o literatură şi 
numără o sumă de cărți scrise în „acest, graiil. ! , | 

“ Graii numim vorbirea locală a unei Tregiuni.: Așa e 
graiul Olteanu, Dănățean, Basarabean, „rdeleau ;. Să pot | 
serie “cărți și întrun anumit grai dar nu pot ajunge. | 
Ja -o întrebuințare obștească. i E 

Între limba literară și grali: “e deosebire numai de 
;cultură, de“ condiție socială, tar nu de origină, nici de 
natură. Sint ca două flori, una sălbatecă, Și alta de gră- 
«dină ; una. mirosă frumos; alta din contra n'aro-nici u- 

„nul. Toate graiurile sînt .de-o potrivă dei importante pen- 
„ru cunoașterea, limbii literare. a 

, 4 
.
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-_ gina ce ne redeșteaptă în minte, anume ideea de tată, 

părinte, născător. , 

CAP. 

FONOLOGIA . 

Cuvînt, sunet. | . 

$:7. Cuvîntul este un sunet sau o grupă de sunete 

articulate, căroră, cei ce vorbesc le daă un înțeles. Cu- 

vintul este dar semnul. sanor, care -recheamă cind ima- 

gina unui obiect material cind ideca unei noțiuni ab- 

stracte,. El este; servitorul ideii ; fără idei n-avem cu- 

vinte ; nu va fi atuncă de cât, o adunătură de sunete. 

Sint dar două elemente în cuvint: sunetele si înțălesul. 

În euvintul tată sunetele sint:î, a, t, d; intălesul e ima- 

Trăesc. însă în limbă cuvinte lipsite de înţeles ; ; asa, 

ce imaginii ne deșteaptă următoarele cuvinte din jocurile 

“copilăreşti ? " 

-ona dona tina pana cincea usca sodi podi cana pichi. 

$. $. Sunetele sint elementele din care să compun cu- 

„vintele. Sunetele să produc prin vibrarea aerului» ce ese 

din plămii, cînd punem coardele vocale în mișcare. 

În actul respirațiunii nu totdeauna: producem suncte. 

In vorbire. întrebuințăm numai. aerul expirat, nu si 

cel inspirat, adecă. numai aerul care-l dăm afară din 

plimii, nu şi. cel ce-l virim: în -plămiă, Aerul cald eşind 

“din plămii să loveşte întiitt de coardele vocale, le pune 

în mișcare și săproduce un răsunet. Ajungind în cavi- 

tatea posterioară a gurii are două, eșiri : fosele nasale si 

gura. Dacă nici unul din aceste două orificii nu să pune 

în. mișcare aerul ese liniștit afară ; cînd însă punem în, 
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funcțiune limba, dinții, Vuzele, aerul să va modifica fie în 
intensitate, fie. în claritate și” va căpăta un colorit de 
son sati de zgomot. 

* Limba articulată este combinarea . acestor sonuri și 
zgomote formate în laringe și-în gură. Ne-am deprinsă . 
da la soniwi numele de vocale, far: la. zgomote numele 
de consoane, Li 

  

“A. Faringele. în timpul respiraţiunii 
B. Faringele în timpul înghițirii 
aa, Nările. A 
). Cavitatea gurii. | - 

„ce. Deschizătura tubului auditiv. 
dd. 'Trahea, | ” 
ee. Esolagele. 
[. Valul palatului. 
yg. Epiglota.  . 
ss. Sinus frontal. Ma 
kk. Sinus sfenoidal, .. . --.. o 
smi. Cornetul etmoidal superior, mediu și inferior, _. 

ze.



Ş 9. Vocalele. (ura formind ca un tub de rezonanță a , 

acrului vibrat de coardele vocale, va face ca să să modifice 
„sunetul clar, după cum va pune in lucrare Juzele, dinții, 

„limba sau făleile. “Sunetul va primi un timbru deosebit, 
-și fără a varia în intensitate sai inălțime va da riaștere 

-unți nouă vocale. Număiul vocalelor “e foarte „nare, 

căci nenumărate, sirit formele interioare” ale tubului de 

„emisiune -atit în lungime cât și în lărgime, 

Nu fie care limbă posedă toate nuanțele de sunete 

posibile. Sint vocale: Poudametale, ce să gă sese» în toate 

limbile ; acestea-s au, o, «, ei, ce le găsim . și în, ro= 

mineşte: Apoi vocale proprii inci anumite limbi; asa 

“sint dă, “si î în vomineşte. : . : 

9 10. Vocalele prezintă tranzițiuni nesimţite î în starea 

tubului gurii, Vocăla u să capătă cînd înaintăm buzele 

cil :se poate de: tare rotunzindu-le, iar limba și latinul 

stau locului. ” 
„__” Vocala o să capătă deschizind buzele. apoi miczurăm 

lungimea cavităţii bucale, si, ridicăm putin limba și la- . 

„rinxul. i | ” , 

__ Vopala e să capătă, cind” ridicăim foarte tare limba ȘI 

- larinxul și deschidem de tot buzele, Limba atunci să 

încovoae ;"cu virful să sprijină în osul maxilei inferioare, 

iar cu mijlocul incovăiat, atinge vălul pâlatului, lăsind 
numai 0 mică deschizătură,” prin care „trece sunetul, ce 

Sună e... | 

Mergind și mai departe căpătăm sunetul î. In această » - 

piogresiune sunetul a ocupă mijlocul ; atunci Jarinxul e 

în poziție normală, limba tot aşa, Jar buzele ușor des- 

chise. Mergind căiră a punem în. miscare buzele; mer- 

gind cătră i i punem în mişcare limba și vălui virtos al 
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palatului. De aceea zicem : a e sunetul nonnal, plenisoui 

9% u sint labiale ; e, îi, pilatale. . 

Si Pe lingă 'aceste vocale fundamentale, lriba 

_Romină mal are încă 2 vocale proprii ci, ă, î, 

Vocala & se capătă; cînd atirigem cu dosul limbi xă-" 
lul moale al palatului : cavitatea” bucală să strimtează, 
si nu funcţionează de cit partea posterioară a gurii. . 

Mișcînd limba din -poziţiunea. aceasta ceva thai înainte 
-căpătăm sunetul î.Luind în vedere chipul de emitere a 
acestor sunete că, î le vom numi relule. 

lată șirul vocalelor: si 

(abiale) , sa | (palatale) : 
. E AA TI | No a 

. , = pr , 

Lă ă 4 . . 

” . Li * 

î. ; | 

” „(velale) | 

-Ş 12. "Cantitatea vocalelor. O” tocală. nu prezintă 
aceeaşi intensitate în vorbire ; ; „une- ori.0 pronintăm mal 

„ tare, altă dată mal încet ; .une-ori ne: oprim, mai „mult 
asupra €i, alte-ori trecem „răpede, 

Apoi &, î, oşiu să pot jumătăţi in vorbire. Le nu 
min dar semisone ; u, &, î sint totdeauna plenisone. 

Semnul jumătăţirei e acesta (>): că, 0ă, mai, toi, noi. 

să pronunță ca 4 (6), EX: cărămidă (EGp&MuA 2). Acest 
semn nu.să pune asupra tuturor, vocalelor scurte. Așa 

"„  Obseroaţie. Semnul: () pus: deasupra lui a arată că - 

!
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- scriem noapte, soacră, poamă, coasă, nu năaple, săacră, 

poamă, căasă j—ncagră, Ileană, nu ntayră, Meană, Tot 

așa vom scrie ziua, steaua, nu ziăa,; steaita. 

Singur numai : și u final il primesc, 
“$ 13. Diftongi, vocale duble. .In corpul unui cuvint 

pot sta una lingă alta două. vocale. Une ori le pro- 

nunțăm deosebit 'ca' în cer, aur, aud, neom, Paraon, 

haos, hain oaze, puișor; găină, poleit, doime, fior, greu- 

tate, Dour, „ideal, veai.. Alte ori le pronunțăm drept 

una, aşezind organele vocale peniru a.le emite pe a- - 

mindonă. Aceasta să întimplă iai ales cind avem ală- 

tură două vocale din care una semisond și alta plenisonă. 

Unirea acestor 2 vocale și pronunțarea lor drept una 

să numeşte diftong. Ex? aibă, jar, neam, roll. 

Ş 14. Sint două soiuri de diftongi : crescători și scă- 

zătoră, Cr escător e diltongul cind avem o semisonă cu 

plenisonă ; scăzălor cind avem o plenisonă cu o semisonă. 
. 

Crescători. 

1). Ye în piept, miere, miel, | 
2). ia în Yar, Iarnă, biată, chiar, , 
3). 70, în “cioc, ch!pr, chioc, ghiozdan, lordan., 

; 4), du în tute,'Yuruş, fubese, propriu. 
5), ea în dreagă, meargă, lleană, neam, 
6)..c0 în ne-om, de-o, șra- -0, : o 
7). oa îi toartă, roată, toată, roadă, . 

.8). ua în ziua, roua, piua, neaua, 
9). uă în ziuă, ronă, piuă, plouă, ouă, 

PR - 

b). Scăzători. 

1). aă în natba, haina, n-a, mai, 
2). ai în la, n-ai, daii, stai. 
2-a în purcei, căţei, vei, leică, ușurei, neica.' 
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4). dă în dă-r; măi, Răi, fă-, 
5). ot în loitrar, moină, scoică, doină, Do), voY. 
6). că în atei, “ăsteă, grei, | 
1). dă în tăii, văii, lârdăă, iii, flăcăii, Bacăii, răi, calăii, 
8). oă în noii, biroii, boi. + 
9), îi în virii, ocărîr, 
10). aă'în pui, nu, du-i. 
11). îi mi-i, vii, copii, copii. 
12), îi riă, friă, brii.: 
13). îi în-pustiă, viii, e 

Limba veche Romînească era mai îmbelșugală în di- 
ftongi . de cit cea. de .astăzi.--Să zicea o. dată leage, 
measă, seară, cveade. Unit 's-aă rezolvat în e, alţii în a: 
lar astăzi în graiii o sumă de diftongi îi găsim rezolviți 
în sunete simple ;-așa rostim a făt, a cedi, Ey, 0, în loe 
de « tăia, a redea; Iași, a ;— Aici sunetul în care s-a 
rezolsit ocupă locul mijlocii între ceie două; primitive; aşa e 
să află la mijloc între i și aq, o între a și ue, Es: : ași a 
dat E; ; ai a dat o, 

. e. 

„$. 15. “Tuittongii să capătă prin unirea unei plenisone 
cu două semisone. Plenisona ocupă saii locul întiiii sai 

al doilea, nici o dată insă nu e la urmă. 

* Cu plenisona iniţială ! 

„Ex: di matii, platii, grai, scati, 
eră tetii, meli,. mojdeiii, 
iii cimpolii, ciocoii, foi, * 

. “tă întîtă, căldâtii, mîngâlii, 
a spută, pulii, cultă, 

€ . i 

Cu plenisona mediană - 

Ş "1 eait ne-ai, de-ati 
iaă miaii, mi-ai 
dai mi-ar, fat : 

„oi și iei populare
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a. In graiii mulţi triftongi s-aii rezolvit în diftongi ; : așa 
pronunțăm plai, rai, ea şi mai, n- ui; tei, mci, mojdei, 
ca și mititei, vițel, căţei ; ctocoi, foi! răi, ca şi (07, noi, 

"z0i, oi; 'călcii ca şi îi (pr. și verb) ; pui (e. şi subst.) cu 
„Şi pă (pl.). Iar trifiongit cu plenisona mediană sună cu 

totul de altmintrelea : c-ai, de-aă, sună ne-o, de o, 
măaii sună ca ziaă „(mYeunatuil miţer) saii câ ie-o, „iai, 
mi-ai sună ca ei, nel, , 

$ 16. Consoanele. Aerul“esind „afară din plămii. în- 
tilneşte atitea piedici în cavitatea gurii, că-și pierde so: 

: noritatea şi devine un zgomot ; acest" zgomot s-a numit 
consoană, Consoanele să formează în gură, nu în gitlej. 
Cu consoanele nu putem cîuta, nici deosebi zaloarea și 
yradele notelor uni melodii ; aceasta din cauză că git- 
lejul (larinxul) nu ia de fel pate la emiterea lor, 

"$ 17... Clasificarea consoanelor. Consoanele să împart 
atit după organele, cari le articulează, cît și după felul 

- Zaomotului, ce le constitue. După organele, că le formează 
« Vor îi Iabiale, dentale, palatale și relale ; după felul 

* articulării vor fi ezplosize, „continue, tibrante și nasale. 
Ca intensitate ele sint sonore și surde, adecă cărentul. 
de aer, ce servește la emiterea:lor,, e cînd mai forte 

„cînd mal slab izbit in afară Și loveşte nu cu aceeași tă- 
rie organele articulătoare. Aşa avem: s, zf, tș,j;e, 
gb d ele. Aproape la toate afară de „Jabiale) limba 
joacă rolul principal, căci de la poziţiunile deosebite, ce 
are limba față cu părțile fixe ale gurii (dinții, palatul) 

„depinde natura sunetului;, 

$ 18. , Continue. Cind între dinții din, masila supe-.* 
rioată şi virtul limbii lăsăm, o mică deschizătură, aerul 

„Să freacă de păretţii inguşti .ai. eșirei.și produce un sunet 
jicatir, s. Ca să articulăm pe 2 schimbian, puţin pozi- 

» 

  
  

 



.— 13 — 

iunea organelor ; aceiași - strimtoare există intre dinți 

si virful limbii, dar acrul să freacă mai slab, mai dă- 

mol, Tar resonanța este mai *vibrantă: Ex : sare și 2arc; 

sară și <ară, soră și zori, u sări, a zări, a sori, și a zori. 

"Între s şi 2 e deosebire numai de nuânţă. “Ele for- 

s (surdă), 2 (sonoră), | 

Cind, buza inferioară o atingem de dinții superiori, 

iar aerul abia trece prin deschizătura mită lăsaţă între 

ele, si produce o lricativă labială forte, ș, în «um, fus, 

„ mează 0 păreche de consoane: continue dentale, din care. 

fur, Jost. 'Tot cu aceleași organe şi in acecași pozițiune,,. 

dar aerul eşind mai domol și cu o slabă resonanță vom 

căpăta Jricatira dulee e: Ex: cur, aas, toc, rom, tor- 

Vă, ele. “ 

lată dar o noui păreche de. continute labiule, din cari 

f (suirdii) v (sonoră). . , 

Cind eu limba încovăată atingem cu dosul ei palatul 

"(ceriul) gurii, aerul la eşire să freacă şi să. produce sune- 

tul fricativ palatal ș, "forte ca intensitate: și cu pulinţă - 

de pronunțat fără vocală, Aerul izbit mai slab. și produ- 

cînd,un mie murmur să capătă fricativa slabă j. Ex 4 jură 

față .cu jură ; 'așișderea şi așijderea. 

Avem o npuă pitreche de continue palatule, din care. 
'ș (surdă), j (sonoră). . Ei i. 

In totul șese continue's-a ; fie ; : 3. 

.$19. , Explozivele.. Caracterul eneral al explozivelor' 

e că aerul îndesat e: “oprit mai. întini în gură, apoi strâ- 

"bate'de o dată. prin o deschidere, “producind, ca 0 exs. 
ploziune usoară, , 

- Cind ţinem buzele inchise, far aerul comprimat caută. 
a-si face loc deschizind. buzele, să vă produce o mică, 

. .. Li 
. . . . 

. 

.
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” detunătură, şi acel zgomot exploziv este p (fără 'vocală). 

Ca să articulăm pe d aceeaşi poziţiune ținem, dar aerul 

comprimat produce 'o exploziune mai slabă, și prece- 

dată de un mic murmur rocal, i 

Amiîndouă acestea formează părechea explosirelor  la- 

Viale, din care. p (surdă), b (sonoră). . 

Dacă oprim eșirea aerului comprimat nu la buze, ci 

la dinți, apropiind limba de arcada dentară superioară, 

dâtunătura produsă va suna ca, f, iar dacă să face mai 

domol va suna ca d. De aici părechea explozivelor den- 

„tale £ (surdă), d (sonoră). 

„_ Dacă închizătura să' face între rălul palatului și dosul 

„ limbii încovojate în sus, explozivele. vor suna ca c şi g 

(înainte, de a, o, u, &, î); Incă o nouă păreche de cr 

» plozice velale: c (surdă), g (sonoră). 
In total. şese close, 

$ 20. Nasale. Nâsalele aii p mare importanţă în lim- 

bă ; ele ai schimbat aproape pretutindenea natura vo- 

calelor puse dinaintea lor. Aerul în loc 'de-a eşi pe gură 

iși face loc: prin fosele nasale, Gura e închisă, formind 

O întundătură, „din care sunetul nu poate eşi, "dar să 

produce 'o resonanță. Sint 3 sunete nasale. -. Deosebirea 

între ele stă în profunzimea înfundăturii gurii. Dacă bu- . 

zele sint strinse, înfundătura -e mai mare și vom avea 

nasala Iabială m; dacă închizătura să lace cu virful lim- 

bi, aplicată pe: dosul maxilei: superioare şi pe palat a- 

- vem nasalu dentală” palatală n ; în fine dacă inchizătura 

e între. vălul palatului, Și, dosul limbii, avem nasala re- 

lală “îi (seristi Și gn şi n), Ea e proprie g graiului mol- 

dovenesc și macedonean, dar nu e ptimită în limba literară. 
.. . 

.: . . 
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„Obs.  Nasala zu, a schimbat po a în €; Tarin pe a 
în î, Ex: laudamus a dat lăadăp; casam “a dat casă(m); 
cahem a dat cîne; panen a dat pîne. Două nasale labiale 
au arut. ăcelaşi rol ca și o nasală dentală. campo a dat 
cîmp ; amblo a dat îmblu şi apoi able. 

$ 21. Vibrante, licide, și aspirate: 7, î, A.. 

Vibranta 7 e foarte grea. Ea'să capătă prin atingerea 

răpede a ceriului gurii cu virful. limbii, producind un 

tremur, o vibrare, Unii pronunță pe 7 tremolo. Licida 1 | - 

e aproape de vibranta r; pentru a “emite pe să pro-. 
duce o uşoară vibrare cu mărginile virfului limbii apli- 
câte la ceriul gurii, " 

Ia Aspirata h ocupă locul: mijlocii între vocale şi. con- 
soane. Ea e o aspirațiune, adică o storțare de pronunță 
guturală, putina fi clasată ca continuă, relală. O sumă de . 
limbi nu-l notaii prin literă deosebită, ci prin spirite 
(* *). Chiar în cărţile vechi romineşti găsim întrebu- 
ințate aceste semne la. toate .cuvintele începătoare cu 
o vocală, wm, wpi, vw apă, o ge, luindu- -să după Sla- 
voni, iar că după Greci. o ” o 

Astăzi limba Romînă e îmbelșugată în I, care e moale 
în ho, or n hăţ, si dir în hin, hire,hireş, hiică. Acest 
Î dur e propriu graiului Moldovenesc și Macedonean gi 

_nu.-să scrie în limba, literară, unde șă înlocueşte cu ff: 

fin, _ire,: firez, fiică. | | 

„$ 22, Numărul . articulațiunilor consonantice ' nu e 
numai atita.. Unele din conşoanele simple ca scriere 
reprezintă două sunete, sai deandoasele. 

Sunetele reprezintate prin literile v, u, 4 sînt com- 
puse, “și anume f, din îs, u âin îș ; (e) din 4). - 

- Obser zaţie: Străinii cînd ne scrii limba noastră - între- 

-
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buinţază aceste semne: Dobroudja, Neloultschea. ' Fonogra- 
ful lui Edison scriind sunetele inveys de cum se pronunţi 

notează: pe f şi e(e) așa: ața, ace ca asta, eşta, ger ca rejd. 

„Tar în chior, ghem, chiar, ghiară, avem sunetele ch, 

« gh, ce să deosebesc de continerele velale, ce, g, car, gol, 

dar si de, continuele palatale. ș, j. 

Ca să căpătăm pe'ch, “gh, așezăm dosul limbii * înco- ” 

voiate pe mijlocul cerului gurii, adică toemal pe punc- 

“ tul despărțitor între partea osoasă si vălul palatului. 

Unii le numesc /rieritire medio-palatale. 

Os. Graiul Molăoveneze le întrebaințază pe o. scară. 
* întinsă în locul labialelor b V. Ex, chept, ghine, chicior, 

$.93, Semi- vocale și consoane moi. Pentru a pro- 

„nunta uncle cuvinte să cere să facem uz de 'niste arti- 

culațiuni, ce nu dai clar nici vocală : nică “consoană! 
Aceasța mai:ales cu articularea lui „i, zis și iod pa- 

"latal, care a avut un așa de :mare rol in transformările . 

cuxintelor din limba romină. In cuvinte ca piept, bine, . 

„popă, lupi, copii, ce în: graiă sună chept. și peept, yhine 

„Si bgine, jiochiă și popcă, lupehă și luehi, copeii și copkii 

a ezistat un i semivocalic născut din deschiderea lui. e 

întonat în ie. Ex: bene:—bienc ; peeto- plepto. 

„JI find palatal supt acțiunea palațalelor s-a consonifi- 

cat și â sunat mai apoi ca ch, gh, c*, ge Pe alocurea _ 

Jabiala” a căzut, râminind numai palatala, pe alocurea să. 

- păstrează amindouă, tormind starea de tranziţie de la 

| "bene-biene' la g ghine prin Lghine*, de la popi la poki prin 

*.popki, ca în „copii, luphi. "Tot așa, formele bire, cîre, 

cireș față 'cu bine, fue, -cine, au trecut prin fazele “Vinreş, 

cînre,- cinre. + a. : RE 

x 
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Consoane. moi avem în. gralii, dar nu le scriem, Așa - 
la pluralul cuvintelor ani, gr cșelă, noră, nu sună î, ci 7, 

"r, 1; și le-âm putea nota aşa: au greşeli nor", Această 
- muiare merge crescind pînă la 'o disparițiune compleetă. 
„Asa. în cuvințele:; 7 (ani), cai (cali), sei (8 0lI), cuiiz 
(cun! iu), puiă (pul” in), ” : | 

A Obsereaţie, Forma a, e dialectală faţa cu au; forma E 
cuiă din contra "e: literară, pe: cind formele .cun” iă, 

“pu” IX, întăn' iă, care să găsese încă pri Banat. și Ma- 
cedonia, sint dialectale, ” 

. € 

“|___ Explosire  -" a
 

e
 = = —.
 

= = o
 

  

    

  
  

    

  

  

i Spi Cc i . i Spirante |; = 121| 

i Surde Sonore' -: E EIZ| 3 
LA Ma „ Surde |Sonore] .& |=2 |:5 3 N IN . E E ă | < = 3 PE 

„a | Labiale | p |. ] fl. —I fm. 
“N- | Dentale | t d, | s ț.z l.—lrilln 

CU Palatale | ce | ge | ș'l-j | 
N Velale | c ga che | gh; h |[—|—l.n | 

; 

„ $ 24, Grupuri consonantiee, „Consoanele pot veni 

“unite cite douii sați chiar trei în corpul unui cuvint. De. ” 
* ordinar să combină consoanele” a căror articulare e posi- *, . 

“bilă ; cînd într'un "cuvint: s-a intilnit” două consoane, a, 

| căror articulare e grei de. ficut; poporul sau a lăsat- -0, 

„afară de tot, saii a "înlocuit-o cu alta, A: 

Vl în răbdare, . . ! 
Vl în blană, blindă, blanăr* 
br în drațe; brtazi, 
cl și cr, poclon, crier, 
dr în drept, drag. 

NR JI şi ali în . floare, urmflare 

 



"fi în frate, friă i 

“br în îmbrace 
„ap în cîmp 

“A, N8, ut în striag „sbrînsoare, smintină. , 

“3f și rp în hartă, arpacaș . - ! 

— 18 — 

gi şi gr slisan, glagori grier, grăunte . 

«n în anagnost 

" jd. nădejde, primejdie 
lv în. alviţă. | Pa . Eu 

mn În âmoar, ! 

mb în strimb, geambaș 

"bl în umblătoare 

mt în. strimt . , A a 

nd în scîndură, gind. 
nuc în tronc, muncă, 

no în învățătură. “|, 

pl în plăcere, plop . | |! 

ps în Psaltire - | 

"b în arhure, vorbă -. . ÎN o 

rd şi 7s în ard, arsură, gard. | 
rt în artă, mart - . “ | 

*9 şi rh în argat, Harhas, tîrg, - | 

ru şi 7 în arcăut, armă ” - - 

„ro în arvună- 
st şi şt în statornic, Ștefan 
sp în “Ispas, speranţă, 

tr în _traiii | 

ci în vrajă Sai . 

zgl în zglobiii . Ia | i, 

zb în zburâa - | ” 

2g zgirie-brinză oo: ul 

zl în zlătari, zlot, | 
2b în dezbrac pe a 

m în zmintit, zaău e Pe 

ete, ,   
  o 

e 
a
 

a
 

a 
De
e 

ae
 

în
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CAP. IV, 

29. Scrierea și pronunța “P
R 

„Noi ne seriem astăzi limba. cu alfabetul latin. Aceasta 
e o scară întinsă numai de la 1860 încoace. , 

Alfabetul latin vechii cuprindea numai 23 litere, şi 

anume: AB C,D,E,F,G „AL, l, KE, LL AM.N O, 
Q.R,S, TV, Y,Z- A 
"De prin suta a XVl-a'd, He, scriitorii apuseră ai de- 
osebit pe I de J și pe U de V, suind numărul literilor 
ia 25, 

„Noi Rominii intecbuințăm în scrierea, limbei voastre a- 
«este 26 litere: a ă, b, ce, d, e,f,g, hi il m n, 
&prssbiuy, X, Z. . , 

"Pe lingă acestea în Cuvintele străine mai întrebuințiim 
"încă 4 litere Q, W, K,'Y. Ex: Aee- ork, Quintilia nus, 
ODuintus Curtius. i 

"$ 26... Limba Romină posedină sunete pe care limba 
latină nu le avea, scriitorii noştri au trebuit să s-himbe 
valoarea unor litere, prin întrebuințarea semneloi- dia-. 

“ritice. Aceste semne sînt : E ” 

1). Sedila (,). O :punem supt literele s,î, pentru a re- 
prezenta sunetele WE: 

ată, şerpe, șură, tinut (awz,.uepne, uiSps, UnuST), 
2). Semnul scurtării 0) pus numai asupra lui. a 

pentru reprezenta sunetul 2 (3) Ex: lăudăm, învăţăm 
“ABSAZA, RIBGUBA). | 

 Obsercaţie.. Semnul (=) să întrebuințază şi pentru a. 
arăta că un sunet să pronunță jumătăţit, mai ales cînd să: 
pune de- “asupra lui i şi d, Ex: ară, iarmaroc, Yar : lei; 
do, tal, voi,- noi, îu-i, eră ş leă, boi, u-Qă, vreu 

,



. . . 
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3). Circuniflexul pus asupra lui i pentru a nota su- 

netul î (7, ă), vinzăre, crișmă, înger (B%HSAPE, FDA, 

NIpEp). a Sa i 
"897, “ Apoi unele litere reprezintă două sunete. Asa: 

-€,- 9, cari la Latini “totdeauna sunati „clale : tr. Ex. , “ 

cera (pr. kera); Cicero (pr.. Kikero), rege, rege (pr. re- 

ghem), lege, lege (pr, leghem). În scrierea limbii “romine: 

ele păstrează această valoare în cuvintele, unde «, ș, 

precede vocalele e; o,u, ă, î. Ex: cap (ka), colb (ko45), ' 
curmeki (KBPAER), cărămidă (R2pANHA4), cîne .(RHE)z * 

gard (raps), gol (ro), gură (rSp4), yămălie (Pamaaie), 

„gînd (ratia), ya “jăuni (Paprast). i " 

Tot o dală reprezintă și sunetele palatale, v, y, fără. . 

întrebuințarea vre-unui semn diacritic asupră-le, ci, numai 

după pozitiunea lor în cuvint. Așa ele sună ca palatale 

în cuvintele, unde le urmează e, îjea, a, iu, Ex: cer 

„(%ep), cină Cina), ceaiă (4aR), ceas (Mac); ctoc ae), cur 
(5p) ; gem (ym), ginere (UtEpE), geam (44), giur (Sp. 

și Rp) Giurgea UUlSpya), gios (uoc), Joi (li). - 

"Olservaţie. „ Dâcă. asemănăm scrierea veche a acestor su-- . 
neta cu cea nouă vedem o nepotrivire în numărul literilor. 

„Așa in ceas, cioc, geam, ciur, gioc, jjios (pentru Joc, jos), * 
jedem 4 litere, pe cînd în scrierea veche numai 3:. Mac, 
M95, VAN, MSP, NOR, Me. “Aşa dar literele i, e sînt mute, și 

- diftongil sînt numar în aparenţă. In ceas avem! 3 sunete : i 
ce, as (i, a, c) şi 4 litere (6, e, a, s), 3 în cea veche: 

Gu, a, c), Tot aşa în flexiunea numelor şi verbelor: urs—. - |! 
urși, lerarh- Tevarș (pop), parte-părți; ure-urcă; ung— ti 
ung; tac-taci ;  vacă-zaci, i nu să articulează, ci numai 

* sunetele 3, f, ge, c*; așa că î e numai semna ortografie, “Cei 
vechi scriaii. adesa: us, (Eș=—Iași), ISpapuj, „Iarrpuapu 

„ (erarşi pentru Ierarhi, patriarhi) AEI, NMNApL, fără 3, . 

» $ 28. ' HI e mut; cînd urmează pe c, 9; în cuvinte ca. - i 
- "ghem, ghiaţă, chem, chibrit, char, ghindă. In asemenea. 

.   
  

i .



a Se 

caz grupul « Yh, ch reprezintă sunetul medio-pulatăl peri, 
Ex: ghem (em), chem (kem). ghindă (ruga). - 

Observaţie, In cuvinte ca ghem, chem, chiar, avem 3, 
sunete și litere, Sunetele sînt g Ji e, m; ch, €, an ;, literile: 

„Ji h, e, ste, h, e e, în, . e 

$ 29. Litera o reprezintă două articulațiunt conso- 
nantice : cs, 92, după împrejurări. Ex: Firamen, Alexau-. 
dru, taxă sună „ca Lgzamen, Alecsundru, tucsă, . 

Doserraţie.. Unii serii numar Esamen,: alţii Examen, 
„alţii chiar Eyzamen, Bătririi noştri aveati pe 3 (esi); a- 
desea er îl scrieaii descompus cs; după cum scrieaă ps pen-' 

“tru V'(n0), 

Celelalte litere aii aceeași valoare ca în latineşte: barbă, 
Cap, dor, - merg, Pe tort, casă, vorbă, haz. "Joi, lege, 
: oră, zori; ” . . 

$ 30. Intre scriere şi vorbire totdeauna existi 0, de- 
-osebire. A. serie întocmai cum vorbim e imposibil, din 
cauza greutății ce ne-am, crea prin înmulțirea semnelor, 
cum și prin greşelile în. care „am putea cădea neputind 

: deosebi clar un sunet de altul. -. 

Sistemul cel mai! rațional, de scriere : ar fi cz:  fo- 
etic, adică a scrie tocniai cum vorbim, ceea ce, facem: 
adesa cind "căutăm a, aduce monstre de 'graă,. mai ales 
în călătorii. Lucrul ar fi lesne, dacă graiul -nu s-ar 
schimba. * Dar el variază din epocă în epocă și din're- 
gipne în regiune. Din această câuză scrierea rămine mai 
în urmă, mai statornică, pe cind pronunţa Ya înainte.: 

Deosebirea merge din. ce în ce erescind, pină-cînd orto-= 
grafia reprezintă limba într-un stadiu mal vechii de cit . 
vorbirea actuală, | 

Noi Rothinit am început a' ne: scrie Tinaba tirziă după
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„cucerirea Daciei, Abia în secolul al "XIV și XV, găsim 
ică colea cuvinte, iar din al XVI chiar texte întregă scrise 

în romineşte.. 'Trebue să zicem că primii scriitori at 

seris cum a vorbit: la ei acasă, Dar ei n-tui scris de 
la inceput cu alfabetul latin, ci eu un altul împrumutat 

de la Slavoni, alfabetul cirilic. 

In practica scrisului cărturarii noştri ati av ut ca mo- 

del pe Slavă; n-au născocit din capul lor nimic. Alfa- 

betul le dădea semne pentru ș, f, c*, (us, 4, W), ba chiar 

pentru și (=); îl incurcă slovele 4, ăi, b, ni, a, t, A, 

„BR; cu vremea “ai năşcocit pe y si p. 

“Nu era o unitate de scriere în, trecut. Seriitorii Mol-. 

doveni dădeaii curs în scris la o sumă de forme mol- 

dovenești, ce craii literare pentru dinşil. Ex: Moi, oc, 

XHPE, A XI, XUpEUI; A TE, MAUrZEr; unde azi scriom : : 

Joi, Jos, fire, a îi, fireș, a tăia, mingiiat. 

| Scrierea de astăzi cu litere latine e mai simpli şi 

| alfabetul acomodat limbii ; dar în scris ținem samă de | 
. tradiţiunea scriptur istică, de și nu aşa de orbiş. In scris 

nu copiem intocmai graiul, ci avem în vedere și tradi- 

ţiunea pe lingă pronunță. 

__$ 21. Ortoepie şi ortografie. ' Numim ortorpie vor- | 
„birea, corectă a clasci culte, și, care servește ca normă. : 
pentru scris. Or tografia va fi copiarea conştiincioasă a. 

. acelei pronunțe. Chestiunea raportului dintre ortoepie "şi 

ortografie e cea. mal ă grea, păreri, deosebite existind- la. 
scriitori. | | 

Noi, ţinem de scrierea fonetică. literar ă,. adică căutăm 
“a da fic-cărul sunet clar un anumit semn, şi a regula 
"scrierea după monumentele vechi literare, dind curs pe 
„0 scară. întinsă și graiului cult de astăzi. 
i .. . - . . , - | 

 



ales in versuri, Ex: pe 'upăratul să-l slăvim, | 2 
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„Ex: zece, ei, șerpe, șir, ține, știință, șese, nu zăci, zi, 

șarpe și șărpi, şir, fîni, sciinți, şăst, şase, ete. Pa 

“8 32. Semne ortografice. Lăsind lao parte semnele” 
diacritice întrebuințate pentru potrivirea alfabetului latin. 

Ja scrierea limbii romine ne rămîn ca semne! ortografice 

proprii sistemului fonetic acestea :. 

2). Lininţa, (-). Ea are două întrebuințări, Int ser- 

veşte a arăta legătura în corpul unui cuvint cind cade 

scris pe două rînduri; al doilea servește a deosebi ele- 

mentele unul cuvint luat în vorbire ca simplu. 

Ex: dă-mă ; na-ți-o ; dă-I- 0; caută- -Ță ; ană-a căzut în 

palmă ; ta rugat ; s-a dus ; ma  tăzut ; „și-a mâncat 

lefteria, , : a 

b). Apostroful. Si pune unde lipseşte o vocal inițială... 

sau finală și nu s-a întrebuințat liniula. Aceasta mai 

usertație. S-a făcut un abuz la scriitorii noștri de în- 
trebuințarea apostrofului. Să scriaii cu apostrof cuvinte ca: . 
casa, masa, sa dus, ma lovit, v'a șuerat, din. cauză că 
să credea că lipsește un 4; dar ă gralul nu-l ars,.de 
gare ce l-a elidat de mult, .şi treaba scriitorului e de a 

"arăta că în cuvinte ca sa, ma, ca, sint 2 elemente s, în, ?,.. 
pronume de acuz (să, mă, vă) şi auxiliirul a ; ; “punem a: 
tunci liniuţa s-a, na, a, Articulul ' formează un tot cu 
“cuvintul la care să alătnrează, Alipirea articulului la nume 
e ata de veche, că a-l deosebi astăzi în scriere este o muncă 

zădarnică, a | 

In versuri unde eliziunile sînt silite din cauza număru= 

„dai silabelor, acolo merge apostroful.y - 

'€). arcul circumilex (—) pus asupra Tux ă de la trec, 

simplu conj. 1 pers. III sing. pentru a arăta pe ă întonat.. | 

Ex: lăudă, uscâ,- umblă faţă cu umblă ele: o 
- - .
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„ Silabă şi accent. - Ş 

$ 33. In ori ce cuvint deosebim atitea silabe cite 

- vocale plenisone avem. Cuvintele “halanidala, ca'ra're 

le pronunțăm cu o singură deschizătură de gură, dacă 

prin a deschide gură însamnă a deschide numai buzele; 

“Și totuși numărăm în unul patru silabe, în al doilea trei: 

-ha-lan-da-la, ca-ra-re, . 

„ Silabe sînt sonurile și articulațiunile legate în grupe 

în vorbire. Un cuvint poate avea mai multe silabe în 

“scris de cit în vorbire. HR | 

Ex: maăă scală puciiăi (now), cărți, torți, lăzi sînt de 

două silabe în scris:şi numai de una. în pronunță. 
„Intr-o silabă poate întra numai o vocală. Ex: a-er; 

„a-ur ; o-ul ; o-a-ză ; do-i-me, ete. Mai adesa găsim o 

consoană și o vocală ; consoana constitue elementul re- 

“zistent în cuvint, osătura "cuvintului, . articulațiunea. lui, 

pe. cînd vocala prezintă elementul mai schimbăelos. . In 

pronunța "unui cuvint aerul produce o ondulațiune; păr- 

țile înalte le formează vocalele, cele joase consoanele. 

Asa cuvintul : 

ie OLE carăre s-ar transcrie || | | 

E ca. Tă re | . 

: hdlandala din contra [] In |] DI : 
. ei hă lin da la 

. . . 0: 

ar armasar aşa ||: |_ X 
ar IL sâr 

„Aceasta e silaba. : | . 

  

 



$ 34. Pentru a număra silabele unui cuvint plecăm 

de la dreapta la stinga. Cea întiiti e ultima, a doua 

„e penultima, ă treia cnfepenultima, a" patra proantepen-, 

ultima, . . - 

Cuvintele sînt: monosilabe, disilale, trisilale, polisilale; 

pot fi şi asilabe, adică să formeze silabă cu alt cuvint 

Ex: dă-mi, fă-i bine și s-auzt răi. Aci =mi, -i, s nu 

- formează silabe. 

$ 35. In ori-ce cuvint, afară de cele asilale și. "unele 

aonosilabe, una din silabe are tonul mai pronunțat. 

In arâmă, silaba ra e mai întonată, adecă în „ondu- 

"iunea aerului ea prezintă maximum de, înălțăre. „* 

Sint dar silabe tonice și atoue. In arama, silabele a, 

“ma, sint atoue, Jar ra e toriică. ” 

$ 36.! In romineşte nu însemnăm tonul, afară de trec. 

simplu pers. III sing. conjugarea în a: lucrâ, mânecă, um- 

fă, aurcâ -tața cu prez. ind, urcă, umylă. 
4 

* 

Obs... “In scrierea "seche cu chirilice regulat să însemna: 
tonul, acesta fiind o influenţă greacă luată prin Slavi 

g MBASII KSUBZIȚATS! ANS” pe Mie'pa A r8'pz 

Ş 37. „In rostire o sumă de cuvinte monosilabe sint 

atone. Ex* lăsă-te de icru că mâmne-i Duminică, Aică 

sînţ întonate silabele Za, Zu, mi, gi, celelalte, sînt 

atone. ” . 

Sint atone .următoarele cuvinte: prepoziţiile, pron. 

conjunctive, verbele „auxiliare, articulul subst şi adiecti- 

val (al). Ex: De la n6i pîn la voi; mă gindesc; a fu- : 

git ;* măsa ; al nostru. . : 

$ 38, Cuvintele atone .să numese  euclitice, cind 

vin după siluba întonată. Ex: lă-te; proclitice cînd stau 

" înainte: pe sus să-l umflați. m 4
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$ 39. Tonul în romineşte e foarte variat. IL găsim 
* pină pe proantepenultimă, : 

. Cind cade pe ultimă e oziton: ; pe penultimă e paro- 
"silon ; pe antepenultimă proarariton în fine pe-a patra 
silabă anteproparoziton. . 

“oziton în disilabe: pară, haznă, cureă, cișmed, 
în trisilabe: fafară, 3 gatanos, omenăs, str emțăros. 
în polizilabe:, necuviincios, împuternicit, etc. 

pavoziton în disilabe: câsă, măsă, șede, merge. 
în trisilabe arâmă, pastramă, arvună, 

- polisilabe: mămăligă, uscătură, strimbătură. 
propardziton, în trisilabe : suliță, putină, ce coșniţă, con- 

a cină, doiniță, trăistă, 
în polisilabe: Oltenia, Muntenia, Germ&- 

nia, desfacere, prelacere, 

, 

A , supunere,. prelegere. 
| antepr oparoziton în aceste cuvinte : prepeliță, rezme- 

, - riţă, veiveriţă, pirpiriţă, bujenită, 
gărgăriță, studeniţă, romaniță“ cra- 

- catiță, chişchiriţă, chiseliță,. bivo= 
liţă, cobiliță, Cepleniţa, Dimboviţa, 
Ialomiţa, cabaniţă, ete:  . - 

DEPRINDERE 

„. Cum am învăţat Romînește : 
Ei e : (fragment) 

„„„In vremea aceasta dascalul ÎȘI așezase ochelarii pe 
tronul lor, tuşi spre a-și drege glasul şi începu' rar şi 
cu dese pauze : -<XNetăgiiduit este. că: omul 'neîivăţat 'e 

 



ca un copac neingrijit, care nică o roadă nu aduce. 

Drept aceea învățătorul este pentru. un tinăr accea ce 

este și grădinarul pentru pomi, sait ca plugarul bun, 

care curăţă de mărăcini țarina sa pină a nu să sămăna 

în ea sămința cea buni. După aceasta adause. «Pentru 

a-ţi” paradosi limba romincască după toată rinduiala, ca 

s-o înveţi cum să cade spre a ști precum să cuvine, 

trebue să începem de la început. Vei ști dar că limba 

rominească are 41 de slove, cari să împart în 3 soluri 

glasiiice, neglasnice și glasnico-neglasnice, şi anume glasnice 

sint: A (az), £ (estu), “ui (iji), i (), o (on), s (uc), 4 (ter), 

E (iati), e (iu), A (ia), ra (Ia), v (psilon), w (omega). 

Neglasnice : 8 (buche), & (vede), r (glagol), 4 (dobru), 

“m (juvete), 5 (zemle), x (cacu), A (lude), m (mislete), 

n (naș), n (pocotu), p (rită), c (slovă), e (tverdu), dp (firta), 

y (heru), % (esi), Y (psi), u ((i), m (cervu), tu (șa), Ul (ştea), 

a (thita), n (gea). Glasnico:neglasnice : 3 (zalu), (ieri), 

o (ucu), '.q (în). Fâr aceste slove nu să poate: alcătui 

nică o frasis, nu să poate proforisi nici o silabă, căci | 

„ele. sînt temelia limbii: Drept aceea d- ta vei bine voia 

“le învața pe de rost pentru ca să le poți cuvinta curat 

și pe intăles, pentru că ăd că dascalii d-tale, Grecul . 

și Franţuzul ţi-ai stricat proforaua, nu poți rosti pe 4. 

z, tu, V, și altele vre-o citeva. Am nădejde că poimîne 

“mi le vei putea spune pe dinafară și atunce vom începe 

“a doua mathimă: BA, B£, 6H, go şi mai la vale. Cred că 

„ne înţelegem. .... . , i 

Din, „«Piicatele Tinereţelor> C „ Aegruț). 
. 

.
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a "CAPLVL 
. . 

Idei sumare de fonetică. ” . 

Ş$ 40. -Pronunţa unei limbi variază după timp și re- 
giune. S-ar părea la prima vedere că schimbările :sint 
"datorite voinţii omului ; totuși observat mai de aproape 
să străvăd anumite legi: cărora şi omul să supune. 

Fiziologicește a schimba un.sanct în altul nu este alta 
de cit a înlocui o articulațiune orală, mai grea prin alta 
mai ușoară. Aceste înlocuirii de articulațiuni - nu depind 

"de noi; 'să produc inconştient și ele: constituese 
legile, Apoi ele să fac încetul cu încetul, nu cu: salturi; 
Luind acestea în vedere scoatem aceşte două principii 
generale, care guvernă pronunța,: principiul celei mai 
„nici acțiuni și principiul trauzițiunii. 

Ex : Cuv. cal faţă cu caballus; bătrîn fată e cu veteranus, 
domn, faţă cu dominus, Apot,ca din in latin: clasic să a 
jungem la în romînese («MI sai 7) s-a trecut prin o su- 
mă de faze intermediare şi anume : iu clasic era scurt; 
poporul îl rostea ca en, cum îl găsim în celelalte limbi 
romanice (francezul en). Acest „en fiind aton s-a schim- 
bat în au (francezul en=an); ajuns la an s- a schimbat 

“în î, scris de mult cu a *(us), deci suna, ca un on, ce 
înclina cătră în. Iată dar fazele in, en, an, (on), în. + 

Ş &1. La cele două principii formulate trebue si mai 
punem și principiul. analogie, care joacă și el un mare 

* rol în schimbările sunetelor şi a formelor: flexionare. Ex: 
pluralul fețe, de la față căpatat prin analogie de la fată 

„fete, bată-bete, pată-pete. 

  

 



Fonologia, latină 

$ 49, E qe mare interes pentru noi de a ști care era 

pronunța latină, căci numai așa ne vom explica lesne 

schimbările sunetelor în Rominește. Cind zicem aceasta 

trebue să ţinem samă de faptul că alta era rostirea la- 

tină, alta forma literară, - Limba romină este transfor- 

maţiuneb limbei latine vorbite de poporul, care nu stia 

ceti. Cuvintul latin scris ne va servi dar numai ca punct 

de plecare, dar schimbarea incepuse a să  făptui chiar în 

gura latinului. 

lată cum sunau sunetele în gura latinului. 

.-a era clar, a rictu patulo, suspensa neque impressa- 

dentibus lingua, enunciatur.—e vâria cu î, Ex: nauvebos 

(navibus),==feet (fuit), “vellan (villam); — 0 varia cu u: 

populos (populus);— 2 sună ca « în Numa (Nocuc), ca 

o în Numitor Nour2w6); sună și ca Tu au francez) în 

mazunus Și maximus.—y grec suna ca iu” (u francez) 

în Stylus== Stiulus, 5, yla== Sula. Latinii transerieaii cind 

cu i cind cu u pe e grec: Sisipus (Stoqos) și Brugeş 

(Dove). 
JE în.rosae suna ca ai, pronunța veche ; deci rosi ș ; 

mai apoi î din «i ajuns la e a atras pe asia schim 

bat grupul ce în: te, apoL e, cum găsim : : vitae nostre ; 

Jiliae 'carissiine, penula -și paenula. 

(E suna yechiii ca oi, deci poenaz=poina ;—mal apoi 

grupul oi a sunat ca ue (0e) și s-a diferentiat în două; 

în u'și e, ca în moenire —, unire ; * și coena == cena 

Foemihas=femina. : | ! 
Au suna și o și u, Ex: aurum=aur (rom); rustici di- 

cebant ori, oriculas (aurum, aurieulaș); Claudius=Clo- 
"dus.
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C, G sunait totdeauna ca K, Gh (velale): Certus = 
Iertus ; Cicero = Kikero, Circuseshircus ; — enus == 

9henus ; gehs=ghens. 
S suna s nu 2: casame=casă 

T suna t nu 4. Ex: matio nu naţio; gratia nu 
grația. - ” 

A și. Q suna ca.une inaintea lui a. Ex: Rahumniator 
și calumniator ; Qaius==Caius= Kaius. 

J nu să cunoştea, Cuvinte .ca “Jupiter. jam sunati 

Tupiter, iam. - - 

U şi Y eraii “acelaș sunet. Latinit seriaii ants. Abia - 

„în seel XVI-lea s'a întrodus..J şi u. 

H cra o aspiraţiune ușoară, dar în vorbire s-a  slă= 

bit din-ce în ce:'Ex: aedos şi haedos, ircos și hircos, 
habere și abere (avere).. IL dădea: o aspiraţiuhe deosebită 

sunetelor grece ș,'7, 9, transcrise prin ph, ch, ih. Să - 
pronunță aici primul sunet însoţit de o aspirațiane u-: 
soară, ce să putea lăsa afară. Așa Archimedes suna: 2402 

kimedes, chiron = livon. Să seria şi chomoda pentru 

comoda ; „chenturiones pentru centuriones; — 'Tot aşa 

Tieater == “Teater; Theologia = Teologhia; lar Philo-" 

sophia (pidovogie), care la greci suna p-hilosop-hia să . - 

pronunta pilosopia ; iar în loc de filosof să zicea pilo- 

sopus. E | 

X = cs (5 grec); duzi = ducsi Și mai vechiti exstrad, 

(extra), sazso, uztor ete, : CE 

-$ 43. Pe lingă acestea să observa. în limba latină : 

cantitatea şi accentul. . 

$ &t. Cantitatea e durata de emisiune mai mult: sati” 

mai puţin prelungită a silabelor. Este un mijloc de mă- 

sură și de ritm, tocmai cum e valoarea notelor în mu- » 

o az 
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zică. .Cantitativ silabele erati lung i şi scurte, ceva ca 

în, rominește sunetele întregi și jumătăţite, i în inimă și 

aă ; e în lemn şi leancă; u în boul și boă. 

în transformarea din latină în. romînă vocalele lungi 

tind a si                           s=domn ; tabălum=tablă, 

auricălam (orectm) — atreche (prin ure caele), tocmai ca 

si în romineşte perină=pernă; țărină= =ţărnă, 

$ 45. Accentul tonic e deosebit de durată ; el e spri- 

jinul vocii, darea de energie la unele silabe, scurte sai 

lungi. Prin accent să produc intervale muzicale suitoare. 

Tonul şue la silaba intonată,,ce devine mai forte, mai 

expresiră, ! - |] Onlla 

Ex: mmomumentiun transcris aa : 
. . ! NARA RSRI a men ri 

Regulele accentuării în latinește erai acestea: 

1). Tot cuvintul are o silabă accentuată, afară de”. 

“particulele euclitice sati proclitice. Doci ori ce cuvînt mo- 

nosilab de sine stătător are tonul, fie scurt sai lung ca 

durată. Ex: zi, mors, &t. , 

".9), Tot cuvintul disilab are.accentul pe penultimă. Ex: 

anor ten, rosa, ? iu. 

3). In cuvintele*de mai multe silabe accentul eade pe 
penultimă” de e lungă, ca în ahnăre, zidâre?.sau pe an- | 
iepenultnnă, de-i penultima scurtă, ca în 'credere, facăre 

dominus:, | a 

"Rolul accentului e nestirşit de mare în transformările 
cuvintelor din latină în romină. Silaba accentuată vămâne, 

pe cind silabele ncintonate tind a, să slăbi din ce în ce 
pină “la, complecta lor dispariţiune. Ex : veteranus a dat 
bătrîn. 

$ 46. Luind în vedere cantitatăa și "accentul vocalele 
în latina clasică erati 10 și anume d-ă; et; îi; I-d; a-ă,
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In graiă însă sunaii așa :' iocalele scurte sunaăi deschis; 

iar cele. lungi Sunaă închis. — Deci iată echivalenţa lor : 
Lat, clasică O Lat, menu | 

dă = ' 
5 G (în his). 

, -ă = & (deschia), 
= i; ă s-a schimbat în € (închis). 

0 = 6 (închis). : 
5 = O (deschis), 
îi = 

In graiul latin eraii dar numai 7 vocale. 

. Secţiunea LI. . 

Vocalele tonice 

+ Vocala ae 

u; îi s-a schimbat în 6 (închis). 

4 

„$ 48, A latin s-a păstrat în cuvintele, „unde era liber. 

Ex : fagus==fag, palnam=palmă;, albus==alb ; partem= 

“parte ; stare==stare ; mare=mare; tot așa în ac, umar, 

apă, asin, aramă, cad, cap, car, casă. scară. 

$ 49. A acc. ur nat de hasala dentală n sai 'de:2* 

„labiale mp, mb să Schimbă în î. Ex: 

cane = cîne 
pane = pîne, 
păganun == păgin 

_frango = frîng + 
“ambio (ambiilo) — îmălu (apoi umblu) 
lanan == lină 
„Capu = cîmp | 
capitaneus = căpătitu . 
antanius = întiiă 
angălus = 'înghiă (azi, unghii). 

Sunetul sonor şi plin a a fost știrbit cu inchiderea . 

cavității orale prin dinți și aşa s-a întunecat în î; 

mai acelaşi efect l-ai avut două labiale mp, 14b. 
toc- , 
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Această lege a fost vie pină prin secl al XIV, în care 

„timp toate cuvintele de ori ce origină (slavonă, turcă, etc.) 

s-aă supus cl. Ex : Frîne, stînă, jupîn, stăpîn. De la secl. 

al XIV încoace ori-ce cuvint din noii intrat în limbă, n-a 

mai suferit această schimbare ; strună, hrană, prihană, 

țigun, ciobani dușman;- hoţoman, ortoman .întroduse mai 

apoi. ! 

Obs. a din sufixele an, can, man, andru sint decă nouă, 
de la 'suta a XIV-a. încoace : fran, sătean, goroman, copi- 
landru, Văețandru faţă cu fară, sat, gogu (Armenii poartă 
nume familiere de ș god), copil, ete. Vechiul sufix la- 
-tinesc aq a devenit în :: Rumanus==Homin (vechii fumin), 
iar sufixul au slavon. s-a păstrat, 

Singur. cuvintul latin ani (annus) n-a schimbat pe d în î, 
fe că era monosilab, fie ci dădea de în prepoziţie, şi deci 
înțăleaul a mănţinut deosebirea former. 

£30.A amat de labiala m s-a schimbat în'ă. 
4 - Cu a _ „- 

Acest fenomen e foarte vechii. Să începuse încă din 

latina populară a să nasaliza « înainte de», așa că ro- 

sam -suna între an francez nazal și am clar. M a dispă- 

_rut: de demiilt, căăă era tendinţa de slăbire a terminaţi- 

unilor latine. Că acest” m dispărut a schimbat pe « în ă. 

în cuvinte ca casă, măsă, lină, din formele de acuzativ 
casa, mensam lanam, avem dovadă pers. 1 pl.. Ind. -prez.. : 

la verbele de conj. în « unde an s-a mănţinut, nefiind": 

E terminațiune, lăudăm==laudanius, cantanius == cântăm, a 

"$ 90'bis. Cuvinte ca alamă. (amina),. ar amă (aera- .. -; 
men), n-a schimbat pe-a. în d înaintea lui m, din cauză 

că-i un ă în silaba următoare; (plural alănatei, arămură), 

„toemai. ceea 'ce să observă la verbele destramă, în- 
” pramă, dăramă (dirimo) și “chiamă. Tot aşa mamă, are 

anu d; 3 popular mană, mă-sa (din mmuummăt-ea). Iar cu-. 
. Ă . . .. | | “3.
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vintele cam (aliquam), am (habeam), ram (ramus) n-aă .: 
schimbat pe a în ă din cauză că erai monosilabe. 

Formele de la imperfect. pers. 1: pl. lăuda, cîntam,. 
” ducram sint mai nouă ;. cântăm, vine din 'cantabamus, . 

- en. ace. schimbat pe silaba td; cum e și în Spaniolă: 
(cantta, as, a, canlăbamus, canteibais, cantaban) ;. din 
cantehumo prin forma canta[uă]m sa ajuns la cîntăm. 

$ 50 tris, In cuv. „foame (fames) avem o în: loc. 
de &, făme. Foame presupune forma fone,. ce 0. găsim | 

- a. Istrieni; și dar grupul “am a devenit mai întilit 
- om și apoi dm. In acest caz avem forma veche Duo 
(a lua), azi luăm. Grupa om dacă a fost urmată de ă 
saă “e s-a diftongat în oa, ca in: foame; dacă. nu, sa. 

schimbat în ăm.' Acest fenoiien al-schimbiirit lui d în - 
ăn îl mai găsim la trec. simplu pers. III sing. Formele . 

: dăudă, cîntă, lucră (laudavit; cantavit, lucravit) presupun -. 
formele populare laudaet, cantat, lucravt, 1 căzînd încă: 
din latina populară. Apol laudat, cantar, lucrav ; grupul 
av devine ai, care să contrage în o, canti, laudă, lucro, . 

"ca şi în caudam-codă-coadă ; sabucus-saucus-soc. Din. - 
„cantd avem cîntâ; și în textele vechi chiar găsim plod. 

naow, (pentru plouâ), ud, a8w (p. luâ), 

- Obs, Formele dă, stă, fă, (din da, sta, fac) fiind. ro: 
„nosilabe şi' adesa atone,-ă vine di « neîntonat, Iar dato- - 
rite anologiei avem formele 'dăți, lăzi,: căzi,  fotmate după 
părți, sără, mări, cărți,. bunătăți; dări, lucrări, pe -cînă a- 
vem formele corecte-cu a clar, .ca frag), taci, etc, In tex:. 
tele vechi chYar găsim carți. părți, mari, cu a clar şi i 

- “întreg. : Da PE A 
4 

i şi urmat de e. Ex: 

8 51. A" tonie s-a! prefăcut în 6 cînd era precedat 'de . 

 



vistiavius — vistieriu —. vistier, 
boliariu  — boiar  — 'boer. 
oriariu  — oiariu  — oeriii, 
tiiare — tătere . — lăere, ete, 

“Aci a tăcină diftong crescător cu 'ș, grupul i ia s- a re-. 
zzolvat în graiă * în sunetul intermediar e, ca că îno. 
Formele cu e sint'mai mult moldovenești La luptă în 
limba lirerară cu cele în ta. a 

Vocala « e. 

552. E era de 2 feluri în. latina clasică: : lung: sau - 
închis - şi scurt sau deschis ; dar aveai numai un semn, 

„nu ca grecii două : e (&) şi 3 (5). a 
Ş 53. E tonic” scurt (deschis) s-a schimbat în Ye sati 

în ea. Forma ie e romanică, forma ea e rominească. 
3 a). E tonic deschis să schimbă în- ie, cind în silaba 

urmittoare nu-i-ă sai e,.Ex:- | 
medius — miez, 
leporem — iepure —  Tepure. 

_Dereo . — pler : 
=" meus—— miei | 
perdo  — pierd! 
„Jerriun  — fier, 

zermis — vierme 
„pectus _— piept * ae 
ferdo — fierb 
 zersus- * —'viers. - 

Mercurii — „Miercuri, * RR - 

Acest i (oa. “palatal) a avut miare influență asupră” ra 
consoanelor, ce zăceali înaintea lui; şi anume: i 

-1) pe. labiale le-a schimbat în vclale.. . - 
mi devine i: (n francez). miel ==. fel, mer Here
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_p+i ajunge i; piept=—kept (prin“ pkept ; “forma peept e 

in Transilvania). | 
b-+i devine ghi ; bine==ghine (prin byhine; torma bgine 

„să rostește în 'Transilvania): | 

ei devine », ziers=șers, vierme=yerme. | 

Iri devine 7, apoi c și ș, fierb herb; fier==her, cer. 

şer (probabil prin /h, ca în host aflat prin doc: 

„din Muscel din secl al XVII). 

2). Pe dentale s, d, î, le-a schimbat în Sf prin: 

consonificarea lui î în s,de oare ce sunetele 2, |, ş sint. 

compuse ca articulaţiune. Asa : 

             
shi = ș în srdoo—șioz—sez și sed, 
Di = 2 îi ! 

iri = în texo —tieso—tes 

3). Pe vibrantele Ir, si pe n". adesa ori le moae. 
Așa în 

i leporem— “lepure —— Yepure. 
lero — lieu  — ei, fail. 
lino  — în; licia,— ite, - 

„Dono  — pun, puiă (faţă cu ţii, ceiă, spui). 

„_b). L tonic deschis să deschide în ea, dacă în silaba. 

următoare să afli e sau &. Acest fenomen e propriu 

limbii: rominești. El- n-a început din latina: populară, ci 

odată e deschis, prefăcut în ie, acest te în cuvintele, unde: 

era -e saii d în silaba următoare e, s-a deschis: în ea, 

triftong rezolvit în ta (i. d.ea), Ex: la subjunctiv verbul 

* perdat,-a trebuit să aibă forma pierda. In miisură ce a final 

"devenea &, în acea măsură e din fe să: deschidea în ea, 

si s-aajuns la forma piardă. ' In grai pieardă a dat -- . 
„piardă. 

- Tot aşa :. 
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feran a dat Jlera, apoi JIea piară (heară, mold.). 
Dedicam—ptedica—pieadică—piadică (lredică mold,). .- 
petram—pketra— pieatră—platră—(/-cutră, molă. 
terram—tiera—ţieari—fiară—(tsară. scris ţară), . 
serpens (un nominativ latin păstrat)—sierpe— siearpe— 

siarpe—sarpe (șărpe mold.). 
ver mis—yvYerme—viearme—viarme—verme (er me mold).. 

E precedat de velalele ci, p s-a deschis în ke, dar: 
acest i a fost absorbit din foasta linibă rominească în 

natura palatală alui cs, ge. Așa: 

gen (TEHAM), giena (riza), “gieană—geanit (y' ura) 
gemo (TEM0) — ien — gem MEA). 

“gelu (res) —  giclu, ger (Ep). 
quero (kEp9) — quier 2— cer (ep). 

Obs, E de după 2, f, ș; s-a prefăcut în graiii în d. Ex: 
dicem — diece —— zece '—- zice : 

„ sedled — siez  — șez. — săz şi șăd, 
lero  — ties '— ţes? — ţiis a 

„septem —-siepte — şapte,. șăpte - -. 
sertus — sierb — -şerb — șărb - 

Dar aceste forme stat moldoveneşti. Pa 

$54. B tonic lung. F,lung clasic și'i scurt. aă de- - 
venit în gura latinului un e închis, iar în” romineşte a 

„= dat naștere la aceste 4 sunete : a) u un e închis, b) un 

ea, c) un a, d) .un &. - S 

'a). E acc. închis să păstrează ca e în , cuvintele unde . 

„nu era precedat de labiale (b, p, v, £, m). şi în silaba . 

Ş următoare mu-era ă sai e Ex: 
” crâdo — cred 

plico — plec 
tinieo — tem „- . 

„0 1 — leg “ . 

, wi Lp închis a dat ea, cind în silaba următoare era ă 

“sai e. Ex: . . , : E
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credat — creadă 
plicat =— pleacă. 
timeat — teamă | 

legem .— leage 
„.„“timet  — teame 

Acest ca s- -a rezolvit azi în e. în. cuvintele, c6 aveait - 
e în silaba . finală. Așa: 

„ leage a dat lege! (prin lege). o 
meavge a dat merge (prin meerge), . - 
creade a dat crede, (prin. coreede), . i 

Canţile vechi îns că ne dau cuvinte cu .ea ca taste, 
i creade, mearge (acre, „EprkAe, NiAPAE, A Bpue, A'Eye). 

Obs. Macedonenii aii păstrat încă. dcest ea în leage, a. 
leugere, (cetire), dreapte, ete, 

c). -Diftongul. ea; născut din e inchis (6=0, fiind pre- cedat de m, b, p; o; f, (labiale)-şi s, t,ș, 2,4, (den- 
tale, palatale), să schimbă în a. Ex. i 

tersal . — vearsă — “(atsă) — — varsă, 
"mensani —  measă —- (măasi) —-. masă. 

-- pEratu * —-peară — (păarâ). - —. pară, . a 3 , 

zlrgan — _xeargă—, (i pet 
felam  — feată — (făată)” — fată, 
villa  — beată — (băată) - — bată (ingătoare) . 

_ praedam— preadă— (prăadă) — pradă. 
sera  — seară — (săară) —, sară, 

tocmai ca mă ari a 2-a. 

d), E tonic. închis precedat de labiale G, 3, v, i, m) 
și de s, r,.şi neurmat de e sait i să schimbă în ă. Ex: 

verso — vărs* 

. foctus— făt (Făt. logorăt, Jăt frumos, Pătu). A 
plus: — păr Ca comun s-a uitat și s-a în=.. 

> me — mă” locuiteutbătat (un fătș-o fată - 
Sicus — săc * pun doc, de copiii țiganilor), 

. - predo — prăd. , De 

 



na-s forme: literare, „($ 53 "obs.). 

Tot așa mergo — mărg (pop. dar corect), 
E sebun —- săi. A aae a 

Tot așa - medulla: — măduvă .. a 
-sicilis.  — săcure 

“ mensural— măsură . 
însă “peri, pere, seci, mergi, feţi. a 

(Os. Macedonenii. păstrează „pe e clar, în încețu, felu 
redută, întelire; fetare. 

“In graiul! Moldovenesc s-a mers may depărte. și s-a în- 
tmnecat în d, e precedat şi de alte consoane 3 dar aoe; ea 

$ 55.-B scurt și E lung îndintea li n 
a). E urmat de-un si: în silaba următoare fiind e sait 

- 3 să schimbă în î, EX: E Na 

. „Jenerun  — ginere (la Munteui înţăles de e mire), 
„o Heine —' nimene 

lenet - — ţine o 

e plenus — plin 
PT avgenbau — argint 

„dentem * — dinte -- Sa 

b). r precedat de Iabialele 19, pb, Y, f, și urinat d: i, 
jar în silaba urrhătoare Miefiind. e sai. KA să. Schimbă i în î 

„3 conventum  —'cuviat * 
vestimentun — vestriint - „a 
vendu -—— vind . 
monument — mormtăt Ra în 

- “patientiun — pămînt: : 7 
, -. tentun = —'Viat az. .. 
a vena, DĂ 

. juvramentun, — jurămînt Ia 
foenum — în; 

" Discuţiune. Aică vine chestitinea gerindiilor, cari. toate 
ne dai astăzi înd:: cîntînd, plăcînd. - înergînd; omorînd, 
fugind (fuginâ). .. Cum din- placenta (pr. plakenta) și ar 
gentum (pr. arghentun) ai ieșit plăcintă și argint; 

.
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din placendo (or. plakendo) şi îner gendo (pr. merghendo), 
aii Xeșit plecând şi mergând ? Adică în cazul întîlii vela= 
lele că, dă, să schimbă în palatale ce, €, în al doilea ră- 
min velale ? Cauza este'că s-a tăcut o schimbare de con- 
jugare la gerundiu ; adică toate verbele de conjugarea în 
e întonat şi e ncîntonat (II, III) aii mers pe conjugarea în 
a (1); şi deci sa zis încă din latina populară plucundo, 
merganudlo, şi “de aici a urmat de n s-a schimbat în îÎ, ca 
în lînc, cîne, pîne, mînă. ete, : Conjugarea: în a era încă * 
în gura latinului conjugarea, rie, ce incontinuii forma verbe,. 
şi a tras după sine —cel puţin la gerundiu —pe verbele 
în & și € Acest fenomen de asimilare s-a început mattir- 
zii de cit atăcarca dentalei d prin. 2 și prefacerea ei în £; 
crede, perde nu fac credînd, perdînd ci crezînd, perzînd, 
Deci e din credendo trecuse la forma crediendo, apoi crez 
2end, crezand, crezînd. 

- Obsereare istorică. Schimbarea lui.e în î. nu-i veche, 
În textele vechi găsim : mene, tene, mente, curente, ce azi 
sună mine, tine, minte, cuvinte, Dacă teue "ar fi dat de mult, 
„d să modifica în f, ține, dar avem fine, ca tindă, lină, 

tiran ete, Deci evoluţia lui tri în f (5) trecuse, cînd a 
început a lui. the în îi, 

“Ta cuvinte ca mormînt, vînt, avem două acţiuni exerci= 
tate asupra lut e; întîia a labialelor, care aii schimbat pe e 

„în ă ca în ptlum — păr;.a doua: a lui ut, care a-îa-" 
chis și mai mult sunetul spre î.. Formele vechi dar aii 
fost curent, curănt, curîut ; vent—vănt—eint. . 

Vocala i. 

$ 50. I lung (închis) s-a păstrat neatins, orl-care ar 
- fi fost poziţiunea sa-în cuvint. ” 

audive—auzire, vicinus—vecin, lingua— limbă, ericius —— 
aricii, paucinus—puţia, puiniţue (pr. kike)—oinci, lim- 
pidus—limpede, linum—în, Zinum—vin, tindico—vindec, 
“spinus—spin, intinco—înring, fiigus—frig, “Suspânauu— 
suspin, micus—mic, zesita—beșică. 

i ţ 
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Ş 57. In graiul moldovenesc i precedat de s,ș,j, z, 

Po 7 ja. s-a întunecat în î; sîu, și, fin, sluji, 2î, zice 

forme cari nu sint vechi, Formele cu î după . sînt azi 

literare.- Ex : a omori, 'rîă, ris, rîmă, cari în „seel al XVI 

erai omori, riu, vis, rimă. | 

Obs. Prepoziţia în (în) 1 ne dă + un î din cauză că în la- 
„ tineşte În era scurt şi suna ca en; apoi en iniţial. aton a 

devenil an și de aici în prin faza” on (ăi), și apot p—îau. 

Vocala o. . .: 

$ 58. - Limba Bomină nu păstrează azi nici o urmă 
de o schimbare, ce a suferit :0- scurt (deschis) . latin, 

şi anume deschiderea. lu în uo (cf, Italianul uono, biono, 

Sp. Bueno). S-ar. putea bănui că a fost această prefacere . 

şi în rominește, după, nişto forme ca soor, allate în do- 

cumente (soror==s007). - De altmintrelea o scurt a fost 

tratat ca și cel luny (închis). Cuvinte ca : 
. 

bătum — "bo “ făcus — foc săcius — soţ - 
- năcus — noii - locus — loc * rogi —'coc! 
„zăleo — rotii  săcerr— socru”  dolus (==cu dolor) dor, 

„ Căma — coamă s0ror — or. (vechrii rom. sor, nor, "și. 
apoi sorăd—uoră prin avalogie) . 

„s-a trataț tocmai cai zcem == a “voci, mac. boace . 
- A orus  — că 

- violam — vioară  - ” 
hram  —- oară - 

” ” sărez  — şoarece 
modus  — nod 

1. Sudorenn— sudoare , 
“ lotus —tot - 

$ 59: 0 lung” sală scurt s-a schimbat în. 4, cind era Si 

urmat de 2 sai m plus altă consoană.



Ex: bono—bun, sono- sun, pono — pun, tonat —tună, 
patonem — păun, . saponem—săpun (sopon); abscoudo—a- 
scund, coronq-—cunună (coroană), carbonen-— cărbune, coma 
pulo—cumpăt, comparo—cumpăr.. ” ” 

Sint din contra cuvinte unde o. s-a păstrat, de şi a 
fost urmat de n. Ex: petronius a dat petrotă, cu sutixul 

„augmentativ. oiă, dar aici n a dispărut înainte de 
a începe acţiunea sa asupra lui n. 'Tot așa în cuvinte 
ca coș din cousuo. În cuscru (consocer). -n a căzut după 
prefacerea lu! o în «, căci numai. aşa a putut schimba 
pe. 0 în 4, că și în responsum-—răspuns, Zonsin — tuns: 
- $ 60.  Obsercare,. In o sumă de .curinte lafine,. dar. 
primite de la alte popoare, 0 s-a'schimbat în u, de şi nu 
era în condiţiile de msi sus,- Așa a) tont (lat, .tonitus === * 

„trăsnit) luat de la  Genovuzi * și Veneţieni :în raportarile. * 
lor cu noi; de la tout avem -tontăliii, ca și de la 

“lore — torcălăii. vb) gură ar corespunde * tipului latin - 
scoria,: co ar fi dat scoure, dar nu zgură, format supt în- 
Auenţa albanezului skuri,-.-c) 7ujă: corespunde lat rosa ş - - 

„el ar fi dat roasă, dar rujă e format supt influența bul- 
- gărescului zuză. d) curte din cohortem; coărtenm; s-a format. 

supt infiuenţa grecescului z0Vorm, luat de Ja Bizantiny, pe 
cari pol Rominir i-am iritat în molte, o) furtă din tipul 
latin tortam (toată) f)'uu din movus, format supt in= 

„Amenţa sîrbescului MSpBA. g) spuză din tipul spodia, for- 
mat șupt influența grecescului giroditoz=a spuzi, de unde 
spuză h) ușă din ostia; aici o s-a schimbaţ în 2 încă în 
graiul latin, de oarece îl găsim ca 4 în toate 1. romanice 

(Ital, ascio, Span. uzo, Frane. us în hussier==ușer. i) cute 
„din--cotem. $) prubă din proba, format prin analogia ver- 
bului d prubui. a prubului, m) culc din coleo (prese. 
collăco). Aici & fenomen de analogie. In limba veche in for- '* 

"mele tari de conjugare să păstra o clar, pe cînd în cele 
slabe să scădea la-u.. Ex: 7Og — rugăm, pol — pu- 
tem; cu vremea formele slabe, ca unele ce erati mai multe, 
aii tras după ele pe cele tari, schimbînd pe 0 în 43 „aşa 

- în cuget din cogito, (coaget, coageți, coagetă, cugelăm, cu- 
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getaţi, coagelă),' cum: cule în.loc de cole, colci, coalcă, 
culcăm," culcaţi, coalcă, ucid din occido, «ut din oblito, ca 

“şi rumân, forma veche a lux ron;în (cf, formele latine hu- 
„ manum şi homo; Roma și Buna (ficus vuminalis), formă 

şi frumos. Alte schimburi ale lui o sînt. anomalii.  .Așa 
din contra a ieşit cătră în loc de cuntra; din fora—fără, 
dar avem și încotro (în contra ubi). Tot așa din longus-ani, 

„a ieşit, lung-ă,: faţă cu ndverbul lingă, unde o n dati; 
prin analogie, Din jucomflo avem îngîmf, ce să" explică 

- prin infnitivul jugîmfare, cuo neace,  :; . 
„„.. Chiar în latină oscila u şi o. 'Ix :. sont (sunt), consolare . 
(consulare), rolt (vult), volpes (vulpes), poplicos (publicus). 

Vocala u. 

Ş 61. ' In limba latină erai 2 soiuri de u, deschis şi , 
închis. U deschis s-ă tratat în graiul latin ca o inchis, 

“şi deci s-a supus schimbărilor-lui o închis. U închis la- 
tin s-a păstrat. Ex: 

" briman - (brumi) PD 
“lume (lume) - - i 
lunam (lună) 
undus *- (fund) 

„. fructus : (frupt).. . 

"In Rominește avem. numai” 12 cuvinte, care păstrează 
p€.0; acolo unde în lâtina clasică era & deschis :" 

“corru - (cibalus-eulbus) (un fel: de culcu;)... ! 
-voib  (riibeus) ! e 
„scot . (excătio) --- | i ia 

ploae -(plăvin) e 
„+ rotru  (adălter) 
„3. 7OŞ -.. (riăsius) ERE , 

toamnă (auctiimnus) -  - - E - 
2droane (striies) azi droae : 

.
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„cot (ciibitus). 
dolf  (bulbus) 
o din încotro (ubi) 
noare (miiria), 

La acestea să poate pune strimtovare (strictiiram), 

$ 62. Diftongii latină. In legătură cu vocalele tonice: 
, punem cei 3-diltongi ae, oe, au. Stim că încă din gra- 

Jul. latin unii din diftongi începuse a să rezolvi în vo- 

calele simple, si anume în sunetele intermediare. Așa 

vechiul ai a ajuns e (ac), ler au a dat o.. | 

In Romineste aceşti diftongi ait fost tratați astfel: 

a). ae ca un e scurt (deschis) și deci a dat îe şi ea. 

b). oe ca e lung (închis). 

€). au a avut două faze: s-a tratat ca o,în caudai- 

coadă ; saucum == soc ; -pausazit == reposă ; dar această 
iu tendință de rezolvire. a incetat pentru grupa de latini de 

la Dunăre măntinîndu-se ca au în a um—aur ; audio— 

“auz ete, 

$ 63. Vocalele finale. Cuvintele din latina clasică” 
aii suferit știrbiră în final; anume consoanele încetase 
de a să: mai 'rosti; dar în peirea lor lăsase urme asupra 

"vocalelor, schimbindu-le în natura lor, În: graiul latin 

rămăsese aceste vocale finale : a, provenit fie! prin fapta 

că să afla la urmă, fie că căzuse consoanele; e (co- 

" respunzător lui i scurt clasic); o (corespunzător: lui îă 

scurt clasic). aa 

$ Gâ. A final a suferit schimbările următoare: a) s-a 

prefiicut în d, în . cuvintele unde . fusese urmat de 2. 

Ex: casam — Casa. — casă 
ceram (keram), kera — ceară. 

- Acest a urmat de m nu suna ca ceilalți a finali liberi,   
 



— 45 — 

ce în romineşte ati dar e. EX : ossa— oase ; tempora (tim- 

pure)— timpuri ; ete. 

D). A final precedat de i a dat e: fHat—fie ; reniat— 

vie, rinia—vie, teniat—lie. o 
c). «d linal urmat de sa dispărut s-a schimbat în &, 

dar mai apoi a dispărut, cind era precedat de 1], ce su- 

na ca u. Ex: 
Stellam. catellam, porcellam, vitellam, ai dat steauă, 

căleaută, purceauă, viteauă, Aici Ul s-a rostit ca u. Dar 

„formele acestea azi prin căderea grupei uă au ajuns la 

: stea, cățea, pureca, rifea, cel putin formele literare, căci 

"moldovenește aii mers și mai departe la st, căță, purce, 

vită. 

Obs. Cazul e analog şi la cuvintele cu-e. Din pizen-. 
" (nix) avem nea (omăt, zăpadă). Formele intermediare aii 

fost nere—neue—nentă—neauă — nea. . 

"$ 65. E final s-a păstrat în romineasca veche ; azi în 

mare parte s-a redus la i. Din guinque (kinke), a eșit cince, 

azi cinci ; - din negue s-a dat nece, cum și găsim în 

textele vechi, și apoi nici. Această slăbire a lul'e în î 

este aproape generală în graiul -moldovenese,-unde gă- 

sim zerdi, (verde), lerdi (perde). credi, vedi, ete. 

$ 66, - final precedat de u (format din d și 2) s-a 
“intunecat în &. Așa din nobis, robis, ndtem, ce în gralul 

latin sunati nobe, robe, nore avem azi NONă, vouă, nouă, | 

-dar la acestă formă s-a ajuns prin. noaue, voaue,: unde * 
_e s-a rostit 'ca &: noauă, rbauă. In textele vechi găsim: 

in adevăr M0AW, BOA, A04w, (și A), ă final fiind dat 

“prin o închis (W),. care ştim că în roiminește a dată în, 

multe. cuvinte. el. $ 50. bis). -



  

— 46 — 

Obs. - Dacă în cuvinte-ca „nepot. din nepotem. n-avem 
forma nepoate pentru nominativ, pricina e că s-a întîmplat - 
o schimbare de declinare, lucru des obișnuit "și în limba 
noastră, A şa SOF, H073 azi sînt soră, noră,; mântu azi muînd; 
tot aşa Nepos. îu graiii era nepotus. 

$ 67.: O final (a deschis clasic) a trăit multă vreme 
în graiă ca-u ; mai apoi a dispărut cu totul. 

[x : dominus, domno—domnuu (dontmul), domn. 

Acest a să mai păstrează în. prez. Ind. pers, 1 sing. a. 
Jin conjugarea pronominală veche de dativ ; 

Țucu-ţi gura Lugoșană, 
-Țucu-ţi ochii ş-o sprinceană.. 

$ 68. Soarta lui u finala fost multiplă : a), s- a pt 
-strat întreg în cuvintele, unde era precedat de un grup de: 
consoane, între care „era 7 sau Î. socru, cuscru, acru; agr u: 
din socr um(socer),. consocerum, acrum, 'agrum.. b), s-a 
jumătăţi! în cuvintele, unde cra precedat de o vocală: 
rivus — vii, tenio — țiră, reun-—rătă [in latină reus în- 
sămna demn de pedeapsă (vinovat)], tardirum — tărzii 

Atirziă). e) a dispărut.eu-totul în cuvinte ca pom, domn, 
“om, cal; d) să mănţine în scris numai, pe. cînd în graiă - 
s-a elidat în grupul călus (clus), gulus (glus) ce a dat chsă 
(pron. Ei) și gh, (pr. ri). Ex: culiculum-curecliu (macedo- 
romin), 'curechiă (pron. curelă); ocălumn “— ocliu (m. e.) 
ochiii (pr. ol); arunculiun—uncliăăt (pr. zen); angălum— 

“înghiă, unghii (pr. unghi). . - 
$-69. Vocalele. atone. Ele air suferit cele mai i multe 

. schimbări : „unele din ele s-a elidat, “Yar. altele s-au. 
"schimbat. Legile schimbării vocalelor. atone nu sint. așa 

- de sigure. — a 
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i Ma. 

$ 70), 4 aton să schimbă în &, Ex: 

B , . Ă cad, cădem, 

cazi, cădeţi, 

"Obs. Aceastii rostire alui a aton ca d nu-i generală tu- 
turor Rominilor, În regiunile de munte (valea Bistriţei spre 
Broşteni, ţin. Suceava) să aude rostirea ca a clar: catra, 
batut, mamaliga. In Neologisme noi mănţinem pe « aton 

- clar, "Madam (pop. mădam, plural mădeămtr LD). 

$ 71. O aton să schimbă în u, Ex: 

pot — putem 
poți — puteți. 

Os. Despre verbele cuget. (în loc de coaget) ; ; dormim 
(în loc de dar mina) vezi $ 60. 

Ş 172. I aton final s s-a înjumătățit în cuvintele, unde nu 

“era precedat de un grup consonantic, în care să fie un 

p sau. Ex: | 

“lupi — lapi 
1. buni -— buni, 

faţă cu soeri, cuseri, cumătri. 

Secțiunea II. 

„Consoane , 
pa 

Ş. 73. Trebus să ţinem samă. în: studiul consoanelor . 
-. de pozițiunea. lor în cutint, dacă sint inițiale, mediale sati 
„fiiale: Numim consoană. inedială, cind să află între două 

- vocale. Pe lingă acestea“ trebue să ținem samă de gru- . 

"purile consenante. Această. împărţire ajută la următorul | 
lucru : 0 consoană. a avut soartă deosebită, după cuma . 

„fost, la iceput; la mijloc. sau la urnă. 
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Cousoane iniţiale 

$ 7. Labialele |, b, î,v, m.) 

1. P (sura) inițial rămine : 

păcem—pace ; po) “ben —poartă ; panem — pine ; pecea- 

tiu —păcat ; porto—port ; jnutlcerem— pulbere ; piculan— 

năcură, peducului—păduche ; pulmam— palmă, partem— 

“parle etc. 

Obs, 1 >. iniţial urmat de î, provenit din î închis sai € 
deschis, a-ajuns în grau Ji, 

ci pictus — pyept — pkept (pcept) — fiept.. 
picus — pyeus —— phie — lie, 

Această formă o găsim în graiul Moldovenesc, în cel-. 
Macedo-romin; parte în cel ardelenese şi:ici pe colea în 
Muntenia. Nici o dată forma ji n-a fost literară; 

2). P (sonor) iniţial "rămîne, , 

Ex: barbam — barbă, batuo — bato—bat, uelua-—boală, 

bibo — bei, bone — bună ete, 

- Obs, B-hi devine ghi, formă pupulară moldovenească, 
și Aacedo-romină; Ex: 

bene. — phine . 
bivol : — phihol | 
Bivolari — Ghiholari 
Bicaz  — Ghicaz 

bir — ghir * 

Această prefacere s-a făcut "după contactul cu Vagurii ŞI. 
Slavir, decă după 1000. ! _ | . 

3), V. Asupra. acestul sunet nu era, o pronunță con 

stantă, Să notaii în același fel z și u. De aice. soarta « - 

„ deosebită ce a avut: 

aa ajuns d, în NE 

vervecem — berbece,, rittanu .— bată, ..... 
Yesicam  — beșică. veteranus — bătrin, 

  

  

  ji —
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b). S-a păstrat in 

taca —vacă, riduam—văduvă, eallem=—vale, ricin —-. 
vecin, viscus—vise, rerso—vărs- ele, 

In: gralu r a suferit incă 2 schimbări și anime : - 
a) în aspirala hi Ex: | 

vulpe — molpe 
vorbii — horbă 

» in velala 74). Ex 

"Yin — gin, vespa * — "peaapă,. verien — orme 
vie -— pie, ves = pers i 
vii — iii, ce pe aloenrea : sună” ca malta v=yi. 

gin, giă, ie. A A E a 

2). TF initial. rămine | 

  

- foetus — fat, feet, „oliun—10lii, foitis-—loazle, 
fi: ontem-—t tunte.: 

F urmat'de fa 1 ajuns, în“. ral l; ; Je n-—fier-—fyer-— 
her; Tiat-—hie; făra- heară; ; ilius— hitit, Cuvinte « ca â hămesi 

“si hid din fomes, foedux nu să „pol explica foneticeşte, 

e 

tată, taceo-—tac, ete. 

5). inițial riunine:: 3 Mut — mine, manusi =— nină, ” 
agis— mai, manduei + mine, siacellarins-—imităelar, Alte 

  

“ori. schimbă cu 2, în. nalbă din maleam. 

Mi inchis (& deschis), să. preface; în sii (4 yu trancez). 

    
nălem— tere, meron-—heii, ilie, mică—ilică.. Sune- Su 

“tul 2 e românic. Dei 
$7 75. Dentale” (6, a 3. Sa 

1). 7 inițial: rămine. neschimbat: isa, tataii - 

  

T.urmat de. i închis: (e 2 desc) s s- a a prefieut în. i fpiin.. 

consonificârea lui i îns (f=ts), teneo= tin ; "ter ata, 

fezo==te5, fest testă., Această scliimbare | e foarte veche . 

de -oare:ce nici un- “cuvint slavon n-a suferit-o. a 

a 

p



2). D iniţial rămine: dere, deget (digitus), des (densum), 

dor (dolum), dinte (dentem) ete. 
D urmat de î închis a trecut în 2, încă din cele mai 

vechi timpuri. Deus—zeii, dies—zi, dico—zie. Cuvintele 

străine introduse mai tirziti în rominezte n-aă suferil a- 

ccastă schimbare ; aşa Diurol (pop. riago4), disc, dihauie, 

diac, Dentem a dat dinte, căci schimbarea grupei en în 

în a lost în urma schimbării lui de în e. 

Obs.  Anomalii ar prezinta cuviutele jos (molid, gtos, 
490) şi jumătate. (mold. giumătate, WDAVATATE) ele cores- 
puna. clasicelor dcorsun sati medievalului josum şi (dimie- 
dictus). . - 

3). S initial rămîne: saceum — sac ; seram — sară ; 

similis—samăn ete. 

S urmat de î inchis (& deschis) s-a schimbat în și 

_serpeus — şerpe (garpe) 
sie — și 
seen — şese (şase) 

Această schimbare a suferit-o și. în grupurile sc, “st, 

urmate de î, ce s-aii unificat în pronunță, 

scio--stiii, sterg -go—şterg, 

Mult a influenţat aici limba albaneză, care şi ca schimbă 

-adesa pe sc în și; așa ne explicăm formele: şcoală, -Șoa- 

mec" (mold. ctoarce). a - 

Obs. In gratii adesa avem forme . cu “si și și. Uaii pro- 
nuanță Stefan, alţii Ștefan ; aceasta. poate + sub influența 
„pronunţei grece, care ne-a dat pe Anghel, alăturea cu înger; 

"In textele: vechi găsim pe mâvestergură, eu st în loc de și, 
(Codicele Voroneţian). 

Ş 10. Palutale și velale (e; g qu, 3 în gara lati 
| nului, , 7, nu sunaii într-un” fel. In: ainte „de: 4.0, m 

  

   



Be 

eraii celale, înainte de e, i, palatale ; deci cam. asa ca, 
“0, ct, d, Jo, gu și e, li. re, rit. Ia 
D. (velal) a rămas neschimbat: 
crulu—cad, cuballus— cal, calidus—cald, cucus—eue. 
In unele cazuri a dat. y (sonoră). Crasus—gras; coto- 

„num —gutăe, conadulari —a gudura'; cureulionemn— gir- 
găune, caula — gaură, scabies—agafhă. Ma 

2). 0 (medio- -palatal:; ke, ki) a -devenit ce, e. „be, m) 
cenam : — cină-. 

ceram — . cear ă 

circus — cere 

civitatem— cotate! 

„Os. Cuviatu! chelar. (ecllarium), pron. celar. în Xunte- 
- nia, ne dă o adaptare de la chec: Iar țare, ținterin, țere- 
anonie sînt forme mai nouă şi uu ne dat corect pe cercus,, 
cemeterivu, ce 'cmonia. 

„-3). -G (velal) riumine neschimbat : | 
o galinam = găină, yraris — grea 

N puli — gură, „stu -— gust 

4. (i (medio-palatal re, ru) a devenit | i, gi. (ue; n). - 
Velu, —. ger gener -* . — ginere 
Jeno — gen genuneuluin —. genunchii. : 

- anomalit prezintă “heb (gibbus), si cighir (pigerium). 
Du (vel al). ude jingăi q s-a. rostit în 2 feluri: ca. 

. Coca și consoană (că și ee). „In cazul intiiit ue a dis- 
„Dărut și q s-a. rostit. h.. | -. - d 

- gua scău —ca 
quando = căandu — cînd . 

Ioaă „qualis = căules — care. 

In cazul de al doilea u sunind ca r, , cost sunet” 'sonor 
supt înriurirea articulaliuni, lui 4 () (surd) s -a îichis i în e 
p; apoi a căzul. 1 șia rămas numai ip - 
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(ueuttuor — cvatuor — qpatru — patru 
(Duadrargessimam — păreasemă (nume păstrat și az 

pentru ziua de la jumătatea postului mare (niezul-pă- 
resi?), care are -î() zile alară de septiimina patemilor,) 

6). Que (medio-palatal). In acest. caz 4 din qu căzind. 
q a fost tratat ca, / înainte de p..ă (ke, ki) si devenit. 
ce. că, 

pi. --— ce 
“iacio — cer 

«ptizue— cinci - 

«tine  — cine   Obs. lenomen curios ne prezintă pătupnice (at, “catur= 
mie) unde e a fost iratat ca qu (cr), - 

7). J, ce suna la latini ca 7, a devenit j și gi. 
? 

  

1 

„jocare (iocare) — giucare— jucare - 
„jovem Vovem) — gin _— joi Ii n 
„osti (iosum) — uios  — jos . | ah 

= "judea (iudes) — giude — jude e 

Dar „juceo” (iaceo). a. dat 2qe ş ceca ce să observă azi 
că 2 dă j : Francez — Franceji, treaz: —-veji. 

$ 77. - - Aspirata h. în latineste h să pronunța aspirat. 
humărus, “hanius, habere. - In limbele romanice acest /. - 
s-a Shibit încetul cu incetul pină ce a dispărut : 

hâbere e — at ere 

hibernum — arnă 

homo — om 

“haedus.. — ed , 
heri — eri: .- 
horam - — oară ” 

"In următoarele cuvinte pare.a să fi păstrat d 2, 
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j Inonus — humă ” 
-  hebete — hăbăt (timpi) 

hiare  — a hii (hiit) . 
hivrire — a hirii 

lar aici Je mai degrabă s-a născu în. limba Homină, 
care are predilecție pentru această aspirare, cum vedem 
în citeva cuvinte ; carat și hat, ca “teeseui și har masar. 
În cărțile vechi chiar. găsim harmuată și armată, Curios e 
cuvintul holteiă din adulteriu, căpătat. prin descompu- 
nerea în două : el si edferium.  Ulterium a dat olteriu, 

„apoi oltri si prin. aspirațiune holteiu: “Tot asa vechiul 
hotru și hâtre din ud-ultraun (adulter). Ul un -a dat 
oltru,. apoi hoti și prin disimilitudine Piu. De la lotru 
ra "verbul « hotri, in înțeles de adulter, în legile lui 
Vasile Lupul. în cuvinte ca a hrăpi,  hârleţ „din săpi, 
rilițee ApNIAGUS), avem iar un /.aspirat. | 

NE $ 78. Licidele, Ca licide (curgătoare) să pot socoti 
aceste 4. consoane. Im ur din: cauză că în roștire 
să pol lesne inlocui una: prin alta ;. dar fie-care să arti- 
<ulează in mod deosebit + -L e licidă dentală,» e'vi- 
brantă dentale, m nazală labială, n nasală dental. 
_$ 79.  Licida dentală |. L, initial, rămine: lor us— los; 
Jana — lină, ling puecen— limbă, lea e—lua, late): ani—ucru, 
“Jizicia-—lesio, lime —lume. a 

Dacă [ e urmat de î închis sait: & deschis în le, | să 
snoae si apoi .piere. ” E 

Tinu —lin (m. romin) — i în o. 
_* deco (lievo) — ie, iau. 

"= debore (liepure) — Yepure 2 
Despre m'vezi $ 71, 5, a i 
Ş 80. N (nasală dentală). N iniţial rămine neschim- 

PI .



  

-— dt — -. 

bat : aasus — nas; ări — Degtu, ate — Nae, Nu- 

tare — înnota. . In nica, îi s-a luat în rostire drept 7e 

şi schimbat în 9 (gn) Fiica, dar nimene, - 

Obs, Prin lesnea trecere a licidelur s-a explicat 7aft. 
din aiatei, latin, desfăcut în uenatem, aport a-naleaii — 

 natiă- naţă—rafăţ?). în loc de a fi slaronescul p'kiţi==rafa 

SSI. „R initial rămine. rado—rad.” rarun—rar, ra= 

manat rapio—răpi (hrăpi). . 

„Ol. Iu. cărţile vechi găsim cuvinte . „scrise cu și: rr, 

”răpede, 7rupe, rroasă, ea şi. la Macedonent, ce rostesc și 
azi cup: 7rîă, ros, rădăcină. Explicarea - ar fi că.saiă 
să pronuuţa ca 77; saii că ortografia greacă a înriurit pe 
cărturarii noștri, cum știm că cea Siară a avut influenţă 

- făcînd pe unii din cărturari a serie pe Jalee, NBAARE, lu= 
“îndu-să după rusescul GAMA, YBAAHTH, co În romîneste ai 
dat fală, a Jăli. 

$.82.. Licidele sînt -cele mai schimbăcioase în natura 
lor; asa stellam a dal steană, iar cicada a dat: cicală 

(eigale==grier). in ltominește cicală a uitat senzul vechii 

"de grier, și s-a mărginit a arăta pe cel ce vorbeşte in= 

| i tr-una, “hecăveşte ; şi a ajunsa desemna pe un eroă din 

poveste, alăturea ' cu picală și tindală, formate. din pica, 

un" nume de pasere, ce țiuia înte- -una, și "din ont, ce 

prin analogie a dat tîndală. 

Consoane ntedialc.. 

. 

$ 88. Consoane mediale sint acele ce zac-intre douie 

„“Soeale. Ele perzistă în Romineşte. ” 

"- Labiale meliale, (p, b. v, î). , 

1). P medial rămîne întru cit nu incepuse chiar din 
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latină a suna ca V (sonoră); cepam—ceapă, saponen— 

săpun, lapus—lup, leporem-—iepure. P. trece în, în “abur 
din capor prin vocalizarea: lui » (itapor — abur) ; boave 

din zapovem, tar aburire din abur, - | . ” 

2)... B medial îl găsim ca d, e, u sai dispărut. 

a). rămine ca W in cuvintele, în care era urmat de i 

și acest i a trecut pe deasupra lui: 

cubium — curb 

rubeus — ruib 

habeat  — aibă. 
scabiee — zgatbă 

"-b). Scade la v.în 

habere —— .avere . | ae 
“habitua -— avut. - . 
cubulus — covru-" 
diabolus — diavo) 

c). Scade la u în: 0 e 
4 - . | , 

tabaniuiu — tăun , 
nobis "— nouă (noă) 

- vobis — vouă (voă) 

nubilum — uour_ - = 

d): dispare. de tot în ” - 

bibo—beit ; scribo —seriu, tibi-—ţie, sibi şie, liberto—ient.. 

hiberun—iarnă, ete, şi-n imperfectele - verbelor : a 

laudabaih — landam : | 

* cradebam — credeam . A | a 

3) V medial cade, după ce a cout prin u: 

civitatem-— cetate 

pluria * —— ploae -- i 
“ gravilia — greață, cu înţălea vechiii de g greutate, 
„ori — oae, i.
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Altcum rămîne ca u 

lao. — 'laii | 
, lero  — teii (ini). 

n.  nOcuu— noii | 

. s0tumu — oii 

Tirus — vii! 
rirus — rii 

Din + ra latin a cit auă (s-a copt aua). Formele aii fost 
"dea, ouă, oauă, o-auă (ca si din 0orpuzirag— strachină) 

apoi uă a căzut și a rămas numar a.. In loc avem azi” 

poană și: strugure, 

4). F' să păslrează. 

scrofam — scroafă 

tufam  — tufă 
cofia — coif 

$ 84, Labialele. mediale urmate de i să schinbă ca 
și inițialele în di, ghizi (şi), hi.. Aici hi e consoană 

„velală . Și în graiii trece în hi, Ex: filuu—fir, pronunțat. 

hir, iar în compunere cu văs sună a răsehira, de unde, 
răschitor, 

$ 85. Dentalele D, T, S. Dentalele mediale în genere” 
să păstrează : Totus—tot, cog gito— cuget, digitus— deget, 
cado—cad, credo—erer] (ere), cusan—casă, „Piusus—fus, 
naşus—nas, etc. - 

Cind dentalele îs urmate de un i să chimist în 2, 7 

și: toti—toţi. credi—crezi, UI xi urși, 

Mai departe. cind îi, di crai urmate. incă de o vocală 
s-aii tratat în graiii ca ci și gi. Ex: titionem—tăciune, 

| petiolus—pictor, purtecdionen — putregiune, Numai prin 
această conlundare a lui di o cu gizo să esplică for- 
me ca „putregaiiă şi putred, mate pai și anuced, ură și 

ucid, purcey şi purced ete, PRI SaE IE a 

  

„0 
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Ş 86.  Palatale şi relule (e, g, qu, j.) | 

a). 0, G, Velale rămin neschimbate, acuts—at, locus— 

ioc ș jugus—-lau, prganus—păgin. | 

Adesa c încă din latină s-a tratat ca g, cum eee 

aprig, zătricus—t itrig, iria-k ica—vericam — verigă, 

“urus—sigur, mrteulus— mugur. Tot aşa Boltug din. bul. 

fercus, Ditig Si cine din admoricun (morun==mară). . 

  

Jar e din sufixul culus, a devenit J-i prin căderea lui se 

și ajungerea la fora elus, care cl s-a tratat ca-i: pa= 

„viculon — păreche, aril m —areche. „eceutdicu latu — cu 

vechii ; tot. asa rezulte a dat retus, care confundat cu 

elus (veclus) a dat rechii—veche, - 
b. C, G, prlutule devin. e, spe. Ex: tucere (takere)== 

tăcere, ricinus (vikinus)=-vecin ; lege (leghem) lege. 

Ci (ki) urmat «dle o vocală s-a tratat în rostire ca ti-ț-o 

vocală și i devenit ! (15) aciam=ată, faciam=faţă, br 

riurs=braţ, glaciani== ghiaţă, calcionen== călțun (coltun), 

“ar uaeeus=cirnat și puutcinus== puțin ; lar g palatal ur- 

mat de i şi e cade, nurgis=imai, râgito = vaiet,. ucadru- 

| sgessime==păreaseine Unezu-păresii), 

Os. E “curios cuvîntul. artar din arbor acer contras 
«ivbacer, care la Frauvezi a dat eralle (din acerarbor) îar 
ia noi ar far din .arboracer,. 

e). 0u a fost tratat în două feluri, după cum 4 a 

“lispitrut sati s-a rostit ca r. Ex: core (pr. cokito)—coc- 

aputinque. (kinke)-—cincă; dar cquam—apă : equam-—iapă. 

.d). j rostit ca i consonantic Jorem (pr. iovem) a dat 
sait i sai g şi j. Ex: Majus — Maiii, bajulatus— băiat, 

«adjejunun —ajan, adjungo —agiuug ŞI ajung. 

Ş 37. Compusa z s-a rostit ca ss şi ca cs, ... 

 



58 — 

frazinus — frasin 

mazillam— măsea 
ereo  — es; dizi — zisei, (v. zișd). E 

„Acest s urmat de i a deveni! Ș. rrire— eşire; lezivia— 

leșie.: . | 

lar în : coxam (cocsam)—coapsă.- 
cOxi — Copsa... . | 
frixi — lripsel, - : 

$ 88), Licidele O; n, rm). 
a). I, trece în încă din- cele mai vechi impun. 

“molam - —— moară 

salem O — nare 

vasilicam—  biisearecă (biserică), 

Puţine cuvinte străine s-aii supus acestei legi, de oare 
„Ce multe ai întrat tirziă. Așa e ușenie din talienescul. 

olasevi ico ; patrahir, și policandr « facă cu candelă ; Ni- 
coară și “Nicola. În cuvintul calăă avem ? păstrat de ȘI. 
e vechiii, și” anume luat de la țigani. la cari are înțe= . 

“lesul,de negru. 'Țiganii ati exereilăt funcțiunea.de canefiz 
„= calăt ; Dosolteiii, dus” de aceasta, “traduce un text 
vechiă - așa ?. și apus lrod pe un ţigan (cală) de a 

“tăiat capul lui loan Botezătorul, (el. Bucăă==caliit). 
- Cind Î e urmat de i s-a -muiat trecînd -prin :0 fază 

- intermediară, ce ne-o dă dialectul macedonean. Ex: 

filia — Dif (hin). “mia a mit! 
- folium — -loiii, “mulierenu  — muere 
„doliosus —— duios | deecpoliare — despoiare 

- Cuvinte ca "polei, umili, oleii «sînt, mal nouă. În .bală 

(belua) I s-a mănţinut din cauza lui 2. -De multe ori-7 
să schimbă. în. altă consoani, similis—samin ;. : fulingi- | 
ue—funitigină, 
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b). M rămîne neschimbat: amavien—amar, brumamn— 

brumă. Însă 2 urmat de ; devine-gni (7), mai ales în 
moldoveneşte : nimica pron. Hi ica. Ş 

c). Ie rtumîne neschimbat : aro—ar, aurum—aur, etc. 

Adesa el schimbă cu n: sezrennin — senin, suspirare— 

, suspinare, Corona —cunună. In făină, a căzut (fai 

nai) ostil ca n, Jănină , 

d), A” rămine neschimbat mâne— mine, canem— cîne ; 

să Schimbă insă fi în r: , săi 

, minute — mărunt 

i “canutus 7 — cărunt 
fenestram  — fereastră 
“Monumentitur =— mormînt . 

pa. venuculus - — răruuchiii 

„Aceste schimbări a. lui x medial în + constitue Q par- 

ticularitate. djalectalăi a graiului Moților din. Ardeal şi a 

„Istrienilor, co rostesc ură; pâre, cîre, mîră, miîre, ghi- 

" direață ete. . a 
A urmat de i adesa ori x căde; înaneo — mâiiţ, tenii—. 

. vi tenio—țiiii, cuneus—euiti, pono—puiă. n 

ÎN medial. devenind final să ia ca m? Bucu și Bu- 

ct; latciumare, zbuchuniare - (huceinare). 
. - - . 

Consoanele finale 
* 

$ 89. Consoane finale sint acele ce termină cuvintul. 

In. latinește cum acestea erai consoanele finale , e; 4, 

m 0%, kr, cu care să'arala Ilexiunea de coz şi con- 

jugare.. “Poate consoanele finale ai căzut, Eiră excepție.
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- dormit — doarme 
quod  —'că 
«dic- — zi 
fac fă 
luudubamus— lăudam 

- audis _— auz 
dominus . —— domn 

Grupuri consonantice 

Ş 90. Să riumeşte grup conzonantie unica a două 
consoane nedespărțite printr'o vocală. Nu toate limbile 
posedă aceleași grupuri conzonantice; așa limbile slave să 

" deosebese de cele Jatine loarte mult in aceasta, Pe lingă 
aceasta vom observa dacă el exista în |. latină sai. s-a 

iormat mai apoi prin căderea unei vocale scurte, Ex: 

arcu — are, aici ve e grup lutin | 
calăltun — cald, aici ld e grup iomiun. 

N 
si în rominește ati existat “o dată consoane duple ; 

„proba ne-o. daii citeva cuvinte ca mârlive și zeârlire, unde 
Il s-a disfăcul în 7] prin disimilare, așa din « nellus aveny 
miel (nel) ; de aici: verbul mellire rostit mirlire (agnellire) 
Tot așa din exeello avem scârl, 

Insemnăm numai. aceste grupe: 

a). Ia, re, devin l, rb, Sileaticus—selbatee, s sere — 
sărb, cerzus—cerh,. 

b). "Ct, devine pt. doctus— copt, diectuun—drepl. - “Ale 
ori e dispare și rămine î. Es: /fucturare — fluturare, : 
zictimare—vălămare. » 

c), CI. și gi devin eli și hi: sclarus — schiaii (schjei), 
„glutiss—ghiaţă, includo—închid.. 

d). Gu a dat mn, sipmon—semn. cognosco — cunosc, 
- 

  

  

 



“grupele gl, cl nii dat ghe, che, ce-a la mijloc. 
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Cuvintul stîng Vine din stay —helezteă, stătător, iar 

prin metateză star gen, deci mina stingă însamnă mina 

leneșă, stătătoare, care nu- face nimic, 

Obs. 'Loate aceste schimbiri de consoane să datoresc unor 
cauze pur fiziologice. În fapt schimbarea unei consoane în 
alta coreapunde la înlocuirea unei articulațiuni orale prin: 

„alta mai lesniceoasa ; acolo unde ni s-a putut făce înlocu- 
irea s-a elidat. Așa grupul gi, ct prezintaii pe alocurea o 

“articulare greoae ; graiul le-a înlocuit eu mu, pt, căci ple= 
“cînd de la articularea labială ,-p mai uşor să putea articula 
palatala dentală n, t, de cit dacă sii pleca de la relale (e. g); 
adeaa două articulaţiuni s-aii rezolvat în ana medială; așa 
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MORFOLOGIA 

“Cab. VI 

$ 91. In Morfologie ne ocupiun cu formele cuvintelor. 

Numim formă, cuvintul așa cum ni să dă în limbă: dur, 

mutusă, pomadă ... În ori-ce cuvint, deosebim două părți. 

„tulpina (tema) şi terminaţiuuea. In cuvintele mama. leac 

Jănă, a si ă sint terminaţiuni,. far. uzana; şi leagăn, temne 

„Terminaţiunea e ultimul sunet, cu care să isprăveșie 

„an cuvint, Tulpina. e ceea ce ne rămine. Adesa însă e 

_şreu a. deosebi terminațiunea de tulpină. Ex: Zup, os și 

lupi, oase. Aici terminaţiunea. veche vocalicii u s-a pler- o 

- dut și noi în scrierea foneticti n-o mai insemniim, asa 

"că nu ni-a rămas de cil tulpina. Vom numi atunci ter-. 

mminaţiune ultimul sunet din cuvint, asa “cum ni să dă, 

_. fară a crede că acel sunet e adevărata terminațiune eti- 

- _națiune” era u: dupe, cum 0 și. găsim în forma. articu-.. | 
Jată lupul. "Tot: aşa, om—omii-l ; domnul. și doma. 

In. cuvint tulpina ne spune ideea generică de fiintă sait | 

molozică. Ex: In lup, p'e sunetul final ; vechea .termi- 

-. 
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acțiune iar terminatiunea arată raportul de Hexiune, prin 

care să leagă cuvintele în limbă. 

"In mama lecănă, mam spune ființa, iar leagăn pune 

actiunea, a și « arată raportul dintre ele și incheagă 

propozițiune. 

Ş 92. Atu terminațiunca cit și tulpina“ să, schimbă 

în “orbire. Ex 

“land, lauzi, iuti. SR . 
văz, rez-ă, ced-e? rad-ă. ” 

CAP. VII. 

Fuuoţiuni i Şi e categorii. 

„$93. Fiecare cuvint exprimă o idee ; însă în vorbire | 

„putem face ca un cuvint dat să .ne' exprime mai multe 
idei ș zicem că îndeplinește mai multe funcțiuni. Cuvintul 

e unul și acelasi, . rolurile ce le are în limbă sint mai - 
multe. - a A a 
"Așa cînd zicem: vara aste ca fi zlotoasă, vura e sub- 

-stantiv, iar în: vara să coc fructele, rara e adverb. In: 

toate aceste. exemple cuvintul e numâl unul ara; fune= 

iunile luj sînt mai multe. i . 
Vom deosebi atitea categorii în gramaticii cite sint 

"1 tunetiunile cuviritelor în limbă. n PARE 

TD). Substantivul. 6). Verbul . 
22). Adiectivul : : 7). Adverbul: 
..8). Articulul . -..8); Prepoziția | 
4). Pronumele. _. 9), Conjunciia.. 
5). Numeralul 10). Interjecția. 

39. Nu trehu. a crede că aceste 10 catogoriă for- 
meazăi 10 specii cu: totul deosebite, că adică dacă un
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cuvint 'e substantiv, apol nu poate fi udieetir, cdeest, 

sai verb. De lao categorie si poate trece lesne la alta. 

cum ne vine mai bine în vorbire. Cuvintul nu există în 

Jimbă- de cil ca functiune, și tot ca luncliune il studiem 
în gramatică. 

Mai mult încă ; un cuvint poate indeplini, două fuic- 

țiuni “deo dată. | 
Aşa în : capul, care să pleacă, alia at -l ue, cure e 

și pronume şi conjuncție. : 

"$ 95... “Toate uceste 10 categorii să reduc-la două 2 | 

la pronume si verbe, ce nu să pot reduce una în “alta... 

„Dacă la acestea adăugăni şi interjecția, vom avea 3 spe-: 
“cil de cuvinte ireductibile ; pronumele, eevbul și intenjecția. * 

=" Nu s-a putul exprima obiectele «e o dată cu numele 

lor adevărat. ci prin pronume. 

Pe lingă “obiecte s-a observat din pr inu loc mișcări, 

acțiuni, cu totul în afară de obiecte. evul dar a. for- 

“mat '0 nouă clasă de cuvinte deosebite cu totul de pro- 

mttae: Iauind apoi acțiunea ca însușire s-a ajuns. a -de= : ă 

-- numi întreaga ființă, deci la cacdiectin și substantic, N 

EX: unt era o' dată verb in particip; să zicea dar e. . 

ut pentru a tus ;. Vechiul participru” tnt, luat: ca adiec- -" | 
tiv uof, a. tecut azi ca sulstantir, ai, tot așa Vedere. 
puleie, stat, etc, 

Astăzi s-a făcut amestec între categorii ; avem verbe 

iorimmate' din pronume : a tui (tu); a însuși (însuși), din 

prepoziţii : :.a înapoia (inapoi) a înainta (înainte) cum și .: 

din înfenjecțiuniă: a. cîrîi (cîr), a-pujăi (put) ete. 

*
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CAP. VIII. 

„ SUBSTANTIVUL. a” 

$ 96. In această categorie întră” cuvintele; ce ati 
fancțiunea să arăte: A 

a). Frinți din regnul animal: ou, cal, șopîrlă, gîudac, 

burete, 

"b). Ființi din veynăl vegetal copac, lei, s stejar, Jloare 

102 cică. ' 

c). minerale: aramă, fer phunb aur, stincă. 

"d, Obiecte de industrie : masă, cuțit, oală, pieptene. 

€). pe geoyhujice si topografice : șanț, până, fiuciu, , 

munte, Carpaţi, uşi. i pc 

f A. termeni tehnici :. „plus, minus, Astronomie, Fizică, « 

litru, lilose ocă. + 

3). nume astronomice ; soare, lună, stea; planet, coniet. 

h). alimente: brînză; ouă, lapte. | 

i).. acțiuni generice : pntere, simţire vedere, dare « eic. 

_8 97. Substantivul numește Obiectul: sai ființa, prin. - - 

una din însușirile lui. Ex: spilător e numele ce să dă 

“cârpei cu care spălăm blidele;. cuvintul spălător vine din 

participiul spălat -+- or — spălător'; cuvîntul fluziu în- 

semna în latineşte civyător, cum „Lecuci însemna în sla- 

voneşte, trecători Prahoru=colbos ; Bistriţă==răpede. 
$ 98. Real şi abstract. Cind mă aflu în fața unei 

table și zic : aceasta este o tallă, am în: mintea mea 

imagina unui obiect de anumită mărime, formă, co- 

louve si de anumită poziţie în spaț. Această reprezen- 

tare a tablei e coieretă, adică reală, Suma mai „multor 

.
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reprezentări de nat multe table deosebite, formează în 

minte o reprezentare totală, abstractă în” sine, și acea 

reprezentare * sumară € noțiunea. Cuv intul exprimă n0- 

tiunea. , 

.Cind zic om sint în ul struct ; ; dar dacă în vorbire mă 

refer la Jou, Vusile, sint în concret De aceea în fie-care 

nume avem de-o dată și ințălesul absirăct și cel concret. 

In vorbire mai des facem uz de senzul real, concret. 
$ 99. - General şi particular. (inele substantive, cind 

-le rasiim, ne duc cu mintea la mai multe finți, altele 

din contra numai la una ; zicem că unele sint generale, 

altele particulare. De ex: cînd zicem cul ne ducem cu 
mintea la toate fiinţile, ce întră în specia lui ; cal e dar - 

mai general de cit dacă am zice cul urăbese, și acesta 

mai general de cit Itoiluu, Suru, Jurdul, Șoiman. 

$ 100. Numim “substantive “comune acele ce ait 

înțăles general, și prin care ne referim la specie, clusă, 

fumilie, gen; tar Substantive proprii acele cu intălez 
particular, individual, care să referă la persoană, la i in- 

„divid, la anumită ființă din natură; Ex: câne, mâţă, cal, 

om, familie, cusă-sint comune; Iar Ion, Piatra, Ileanu, 

Safta, IMuși, Jași sînt proprii. 

In vorbire trecem des de la întălesul : general. la cel 
particular ; dacă grematicul n-avem nume proprii, de 

cit atunci cînd printr un cuvint numim individul, 104 gie 

însă pot fi luate ca proprii şi grupe de cuvinte, ce spun 

tot: individul, Ex: Directorul Scoulei Norinule . "<Vusile 

Lupul> e un termen particular ; ; tot. asa și Președintele 

Cumevei, Degele homîniei, Prefectul Judeţului Iași, sint 

termeni particulari, 

  

 



Diferite soiuri de nume comune 

$ 101. -Intr6 substantivele comune întră ntmple Mrt- 
teriule, colectice și compuse, 
* & 102, Nume materiale sint termenit cu care , denu- 
mim produsele neturule ca er urană, „nămăligă, ap» 
pîne ele. : 

In vorbire lu substantivele materiale dăm acelasi nume” - 
satit părţii cit și întregului, nu doar că ele ar. fi simple în 
alcătuirea lor, căci aj, pîinea, luptele sint compuse și ele ; 
din elemente, dar asa e uzul: vorbirei, pentru a le deosebi 
de numele” obicetelor de industrie, cun cusă, masă, scan 

-a căror părți au nume deosebite. 

$ 103. Nume colective sint termenii prin care de- 
«numim grupele de indivizi de ori ce specie; deci un! : 
.coleclir e mai „restrins la ințăles de cit un nume comun. 

- Ex: cireadă, gireadă, turmă, herghelie regiment, familie, 
pădure, luncă, -ete. 

$ 104. Colectivele sint generale și jartitive. Un co- 
lecliv este general, cind exprimă totalitatea, indivizilor, 

“ce întră “in acea grupă. Atunci colectivul e articulat : 
nulțimea aduna ea, țara, prostimea. Un colectiv e par- 

titic, cînd: nu e exprimată de cit:o parte din totalitatea 

- indivizilor din grupă: Atunci colectivul e precedat: deo, 

an niște. Un stînjen de lemne, o „mulțime de copii. 

$ 105. Numele compuse să formează din două cuvinte: 
Ex: tr canca-jleanca,. papă-lupte, =gîrie-brînză, Calaly, 

" Beliboi, Dunmnezeit, maimarele. Multe din ele' ai ajuns a 

îi propri: : : Meri îaeri, Yepterate



A 
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„ Origina numelor proprii. 

$. 106.  Oserrare istorică. La dreptul vorbind, un 

nume” propriu nu trebue să aparțină de'cit la un singur 

„individ. In fapt nu e așa; nume ca Vasile, Nică, Ghiță, 

Safta, Lua, Marița să da la sute şi mii de persoane. 

Asemenea nume nu-s proprii de cit dacă le alăturăm: 
la numele de familie, fon Șeptelici, Lupul Stroici, Va- 

sile Lupul. : * . 
"Numele de familie nu numeşte un singur individ, de 

cit dacă-I alăturea un pronume. Cauza aceasta a deose-: 

birii dintre înțălesul numelor propriă și intrebuințarea lor 

în practică stă că toate numele proprii ai tost la ince- 

put name comune, și numai tirziii ai inceput a arăta. 

anumite persoane... . Pa | 

Numele proprii : 'de Jumilie să dai după , 

a). O calitate sati defect fizic sati moral. Ex : Grosu, 

. 

Roșu," Negel, Ciocan, Lșurel, :  Sujleţel,- Bălan, Brânză,, 

Șehiopu, “Chiper, 'Pindală, Picală. - | 

b). Funeţiune și meserie: Părcălabu, Șoltuzu, hăhtivau, 

Terialiiu, Soituz, Croitorul,* Cojocarul, Jror nicu, “Primi: 

" eheriu, Ciocotut. . E : 

€). locul de ori gină : Epureanu, Codreanu, Sireteanu, 

Borleanul,. Broşteanu,. Sirbu, “Turcu, Unguru,.(irecu. . 

4). porecle + Decusară, Sezibine, . Seplelici, P ămânsilă, 

Setilă, AMuvgilă, E | , 

„_€). compuse (din verb și obiect). Belivoni -Frige-racă, 

Prige-linte, Zgîrie- -brînză,  Papă-lapte, Str înbă-lemne, 

Sfarmă-piatră, Cala) ete. a 

„Numele de botez, pronumele, să dati după influența, bi- 

_sericii ; noi purtăm numele sfinților'prăznuiți de biserica: 

+ 

ţ 
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<reştină. In gura noastră aceste nume n-aă înțăles, de . + 

cit că chemăm cu ele pe nume pe un prieten al nostrii; Il 

dar în limbile vechi ai inţiles. Aşa .V'asile însamnă în e 
părătesc (3ao.7ecg), Gheorghe însamnă lucrător de pămînt 

EQ Lz03) = Agricola ; Mristos însamnă: ban, Bogdan : 

insamnă cerul lut D-zeă=Teodor ete. . 

Numele de ţări, de orase. de judete, de ape, de munți ” 

ai fost la inceput nume comune: * :- . 

Ex: Ducorinu==ară de fagi ; Trausileania = dincolo 

„le păduri ; Rimniczapește, (rîmnic de, peşte), Ocnă =—fe- | 

reastră, ochit. 'Neamf=mut ; - Dinăre==dătittor de nouri. o: 
„Argeşavultur ; Cer nepură= munte negru, Belyrad=ce- 

tatea. albă; Gropnița (groapă), Suseni, (sus), Deleni (deal), 

Văleni (vale), Munteni (munte), Cojăni=oameni cu pi 
- cloarele goale, fără cioreci, asa numese cel de la munte 

pe coi de la zes; măi cojene), Piatra, Joman (orașul lui 

Roman), Ti îrqul fr Minos, etc. ele. 
. 

+ 
” Origin iumelor comune : E a 

Ş-lr.. Osertare istorică. Cele: mail multe substan-- 
1ive din limba noastră vin dii datinește, slavonește, tur=. 0 

cește, "ungurește, grecește, Jranțuz zește etc.; toate însă sint 

„cuvinte romineşti, întru cit sint intelese de poporul nostru. 

Ex: Cup» matacioe ; ; = ochii, Ocnă ; 3 08, coastă ; picle, 

coajă ;. piceor, slătănogul ; suflet, duh; ete. ci E 
Pe lingă aceste împrumuturi directe de cuvinte a ră | 

mas limbii un” puternic mijloc de a forma 6a' singură 

substantive din» adliectire; infinitive, participii și din alte 

forme verbale, , , , 

; n: Suhstantici for mate din „adieetie. Toate substan-



0. 

tivele comune atit începul prin a fi adiective ; căci a nume 

un lucru însamnă a-l spune, natura sa; a-i caracteriza. 

ființa sa prin una din însușirile principale arbitrar a- 

lese. Nu putem ști sigur de cînd adiectivele ati înce- 

-put a deveni substantive; ceea c6 putem spune e că 

la această . operațiune ai conlucrat şi strămoşii noştri 

“dutinii si popoarele arice. La uriele nume poporul nostru 

a conlucrat, şi-l putem urmări, la altele nu, de aceca. 

trebue să facem recurs la: alte limbi. Asa 

pămînt (lat.) însemnă susținător (pavimentum). 

tară (lat.) (terra) însemnă uscat, în opunere cu oceanul. 

cer (lat.) era adiectiv și însemnă gyăunos, scobit, deșert. 

lună (lat.) însemnă strălucitoare. | 

zei (at) tot strălucitor. Sa 
păgin (lat.) însemna, sătean. 

boer (sl.) însemna războinic, militar. 
lădică (sl.) însemna stăpinitor.' Ie 
prosop (gr-) însemna faţă, Fata. | 

dihanie (sl.) însemna însujleţit, 

„Astăzi. toate adiectivele să pot intrebuința în vorbire 

. n, 

ca substantive, fie a ticulîndu- le, fie luînd le la plural | 

fie adăogind sufire, Ex: 
. 

Bogatul şi săracul. - p 

î. SBatulul nu crede jlimânidului 

| Bunul vicţii, şi binele moral.» 

Necredincloșii, viclenit, ete. | | 

Bogăţie, sărăcie, bunătate, viclenie ete, ete. 

Explicarea acestui procedeii e următoarea : vorbitorul 

în cursul vorbirii sale uit substratul nominal al deler- . 
mivatului, care adesa ori e cuvintul o. saii ființa 

despre care să, vorbeste, și să mulțămește a spune numaă   
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«tetevminantl, adecă însuşirea luă, şi prin această uitare 

determinantul devine determinat, putindu-se și el rindul 

săi determina, . 

Ex: In loc de a zice oviul bogat şi omul sărac, uităm * 
pe om, ca ceva prea cunoscut și determinaticele bogat și 

sărac iată rolul de determinate: Bogatul nemilostiv. si Să= 

racul umilit. | | 
2). Substantice formale din infinitice. Toate infinitivele 

„să pot întrebuința ca substantive, mai .ales în forma 

întreagă, ca: redere, scriere, putere, bere, şedere ete. a- 

Acum două sute de ani în urmă scriitorii noştri în- 

trebuințai incă infinitivele lungă ca verbe, nu ca substan- 

tive. Ex: | | | 

am început «scriere și « pozestire de rindul și po- 

vestea țării aceştia (Ureche). , 

“Cu vremea a început a să diferenţia intălesul. Senzul 

de actiune l-a păstrat forma scurtă, pe cînd forma. în- 

treagă (cu silaba ve) a ajuns a arăta nu atit acţiunea, 

cit efectul cl aplicat la obiecte. Cînd astăzi. zicem : min- 

care nu mai înțelegem acţiunea de a mînca, de a da din 

fălci, ci efectul. mincării aplicat la bucate, s-a îsprăvit 

toată mâncarea, n-avem «de mîncare. "Tot aşa bere tață cu: 

a bea, simţire, față cu: simți, vedere faţă cu a vedea, ele. 

3). Substantive formute din participii. Un număr în- 

semnat de participii ai trecut în vorbire ca substantive. 

„ Uncle din aceste participii există şi astăzi, altele aii fost 

înlocuite cu alte forme moderne : 

a). substantive formate din participii care există 

Strînsul şi bătutul popuşoilor ; culesul viei; feșitul pe. 

afară ; dusul în tîry, ete, |



-b). substantive formate din vechi participii. | 

Uut (uns), script. (scris)== scriptură ; făptură (facut), * 

strîmtură (strins). ete. Apoi o sumă de cuvinte formate 
din participiu cu sufixul o—oare, “născătoare, „mântuito- 

„rul. niistuitorul, spălătorul ete. etc. 

4).. Substantive. formate din “alte categorii de. cartinte : 

pentru, contra, binele, doar, poate; înaintașii; ete. 

CAP 

Genul 

-$ 108. Numim gen „proprietatea ce aii cuvintele de 

a deosebi prin forma lor" sexul fiinţii sai al obiectului, 

ce-l exprimă. Numele cari spun fiinţi ca bărbătești sint 

masculine (lat, masculus==bărbat), tar acele care 'spun - 
fiinti ca femecști sint. femenine (lat. femina=temee), 

Aceasta cu-referință la fiinţi, care să reproduc prin 

naştere, deci işi capătă un gen Giyronu=eă nasc), De: 

aceea să -zice că maseulinad și feniininul sint genuri na- 

tui-ale. ” ' 

$ 109, “Neutru, - Numele, cari spun “obiectele neinz 

slețite, plante, minerale,'şi i pe care omul! prin simțul lui 

le-a „desbrăcat de viaţă, nu ni sint date nici ca mascu- . 

line, nici. ca femenine, ci neutre. (Xeutrum însamnă în 
“Iatineşte: nică unul din doi). o ” 

$ 110. AXeut» ul logic și ncutrul gramatical. In o sumă 

de limbi, mai ales în -cele vechi (greaca, latina), cum i. 

în germană, cuvintele neutre aveaii o formă deosebită” 

"de, fem, & și masc., ceea ce limba'romină n-are. In Ro- 

miînește neziteele aii terminaţiunoa : masculinelor la sin- 

” surit, iar Aa înmulțit a femeninelor. Ex: po 

  

 



pupitr u, teatru, lemn, s stog,eleşte, mate, ca spcru, damu, frate 
pupitre, tealre, "Tenane, storuri, — — ca meone, mănfuri. 

Apoi nu-i o corespondență exactă între ncutrul logic 

şi cel gramatical; adecă nu toate obiectele neînsuflețite 

- din natură ai genul neutru în: limbă., O mulțime de 

nume de' obiezte sint luate in, limbă ca masculine. și 

-feminine ; si deandoasele o sumă de. nume, de fiinti 

sînt luate în limbă ca neutre. Aşa în nemțeșie femeea 

să zice das Ii) (la neutru)! 

Asti foarte puline nume de obiccte-sint neutre. 

$ 111. Limba romină a păstrat neutrul “gramatical, 

„de şi l-a apropiat în formă de mase.“si fomenine. Su- 

flxul uri (ure—ora) e propriu neutrului, de și l-a îm- . 

prumutat prin analogie unele femenine : mărfuri, erburi, 
. . 

blănuri. “ | a. 

Ş 112. In darea genului la nume e grei de a găsi 

0tăosuna ratiunea logică ; adesa :7or na gi amalicală a 

influențat asupra genului, Ex: popă, paşă, pupă, sluiă, 

“catană (soldat). :Inj alesul, a ptecumpănit la formarea 

pluralui popi, papi ; ; tot prin acest fapt să explică -aco- 

anodarea de -formă.a cuviritelor nor, sor, în noră, soră. 

Omul s-a condus după închipuire (fantazie). „Cuvintele 

de obiecte, cari. „purtati cu sine-si “întălesul de putese, 

energie, tărie; deci de, producător. ai primit genul Mass 

șie, și grație, și prin estensiune de produs ai'-ptimit 

genul femenin, : Așa! numele de urbori sint masculine, 

numele de fructe din contra“ femenine, dar nu în. mod 

„constant, aşa : pară, 2arzară sint femenine ; bostan, ar 

„uz, 2ănios, pepene, castravete sint masculine; Iar: măr. e 

neutru. | ” ' 

[i 

" <ulin ; Iar acele cari arătau totdeauna friumiisețe, gingă-
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Aceste raporturi produze prin inchipnire să deosebese * 

de la popor la popor. Așa latinii dădea genul femenin 

la numele de arbori, iar neutru la numele de lructe. 

Limba Romină a căutat a potrivi pe cit s-a putut: 
2 

genul cu forma. 

$:113. Avem două mijloace dea cunoaşte genul 

cuvintelor: terminațiunea și înțelesul, 

„ a). Terminaţiunea. 

-& 114. Cuvintele terminate în dc, a, ce, isiut feme- 

nine, parle masculine, nici unul netu, 

femenine - casă, cafez, para, Luni. 
“masculine popă, paşă, Sterea, „Luca, Costeşti. 

SI 115 Cuvintele terminate în u. întreg, jumătăţit si 

consoană sint masculine și neutre, aici unul femenin. 

mase, socru, cuseru, boii, leii, domn, ban, etc.: 
neutre teatru, pupitru, cutii, scaun, pod. 

S16 Cuvintele terminate în- e sint “cele mai multe 

femenine,- parte masculine și vre.o 2.—3 neutre, 

femenine vedere, putere, moare, cinste, vreme, ete, : 
masculine frate, şerpe, părete, burete, 
neute nume, cleşte, pîntece. 

„La cea ne ajută și intrebuințarea avticululuă numeral, 

- a, 0, “doi, două, Ex: 

un popă — doi popi ' un burete — doi bureţt 
o casă  — ouă case  o'carte :-—— două cărţi 

un teatru— două teatre un cleşte — două cleşte 

un socru — doi soeri' un nume — două nume 

Totuși e greă a sti fără greș genul unui! cuvint, lu= 

  

 



îndu-ne numai «după. terminațiune, Xe rămine, ca mai 

bun al doilea mijloc. ÎN , 

„b). Imțălesul. * 

$ 117, Sint masculine numele : 

a). de persoane ca: Tudoy, Vlad. : ” . 

b). de arbori ca: măr, păr, cireș. | 

“c€). de popoare: Bomîn, Turc, Ungur, Rus." : 

d). luni: Januer, Ferruar etc, 
' . 

Ols. Numele acestea de luni amintesc” nume de zei 
* vechi sati împărați; Januarie: (Ianus), Marte (Mars), Iulie 

(Iulius Cezar), „August (Octavian August), Apor Septembre, 
Octombre, Noembre, Decembre; însamnă a T-a, a S-a, a 9-a 

, Și a 10-a lună, cînd anul noii începea de la 1 Mart; Po- * 

porul Romîn are aceste nume pentru luni: Glienar, Flue- 
rar, Mărţişor, Prier, Florea, -Cireşar, Cuptor, Crusteo:, ” 
Răpeiune, Brumă, Brumav, îndrea, 

e). de vinturi 3. crirăț zefir, Austria. | 

» "0. de litere: una, unu, un bun =, 

$ 118. Sint femenine numele: -. . n | 
a). de fiinti feimeeşti: Tinea Ileana. 

e b). de zile și anotimpuri - : Li, Marti, rară, toamnă. 

Obs. 3 Xuraele zilelor pomenesc de- zel: Lumi (Apolon),. 
Marţi (Marte), Miercuri, (Mercurius), Joi (Jupiter), Vi- 

, meri (Venus), Simbătă (Er. Sabbaton), Duminică (ziua, 
-. D-lui, dies dominica). 

-$ 119.: Numele de fructe sint cele. mai multe feme- 

„nine, dar sint și masculine și neutre : 

„Pen,  zaâvzară, persică, poamă. * 

mase, -boslan; harbuz, 2cimos, pepene, sir gre 

neutr. măr, 
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Lă 

Tot aza numele geografice sint nasc. și feinenine. Prutul, 

Siretul, Craiova, Piata, Zanzibar, Sudanul cte. 

„Numele de moncte ca și numele ejiicone mu sint: nici 

o dată neutre : . 

leii, para, franc, galbăn; Şerpe,, tulpe, broască. * 
4 . 

4 

, ” Deosebirea genurilor. . 

$ 120. Avem 3 mijloace pentru a „deosebi “genul. la 

“ainu , 

„ a). Dăm' nume deosebite pentru masculin și femenin, 

ca în: | - . 

barbat —femee - loă —racă.. Lerlece —oae „Jrate—soviă 
cal ——iapă  tap —capră motan —mâţcă băet —fată., 

. . —Scr . ” — — e „ * porc _—scroufă cocoș Jtină jpopă preuteasă 5 

” ÎN b). "Cind în limbă avem același cuvint pentru a arăta. 

specia nu sezul Pinţii, adăugiim cuvintele Bărkat, femez. 

priviyhitoar ea bărbat, priighitaar eu fenice. 

„Aceste: cuvinte: sint epicene (comune). Ele, pot avea 

cind “forma masculină, cînd cea femenină, Ex: . 

bupsue, puzgan, ebure, culpe, crap știucă, ris etc. 

c). prin schimbare de* terminațiune, adică moțiune. 

putem formă ast-tel : “ 

1).  Femenine din masculine. - E 

a OCUSCrU — Cuseră us — ursoaică 
* * dom. — doamnă Jtus —— husoaică 

mire  — mireasă  . .. Domîn — omîncă 
" împărat— împărăteasă  Franţuz— Frantușcă * 
„_SOCrU * — SOCrĂ prună. 

Ps domu  —— domhiță „ 20Fzar  — zarzară 
călugăr— călugăriță p. 

  

 



- să 

. . — TI — 

2).  Masculine „lin femenine, 

giscă—gînsac, rață—răţotă, vrabie—ţrăbioiii, 

«Nume cu donă genuri. ' 

$ 121, Sinto sumă de cuvinte, ce aii două genuri 

adesa cu înțeles deosebit. Aşa un bas, doi pași mase. 

cînd vorbim de pasul omului, dar. un pas, două pasuri 

neutru, cind vorbim de trecătoarea prin munți. 

Cimp (un cîmp, două cimpuri) neutru, dar. şi câmp 

mase. în zicerea : « (ua'cîmpii. > a 

Cap (un cap, doi capt) mase. cind arată pe cel ce stă. * 

în frunte (capul oştiril); dar e şi neutru (tn cup, două 

capete) cînd să referă la epul omu si. capu, tind a- 

rată promontoriă. 

Dulap—dulapi (scinduri), dulapuri (de ținut lucruri). 

Cot (un cot, doi coți) mase. arată măsură; (două 

coate). neutru, arată încheetura la brat, şi coturi neutru 

arată indoitura la ape, ' 

Corn mase, un copac ce face coarne ; la plural coarize * 

(de ia coarnă) arată fruptul cornului, cum, și coarnele 

animalelor; dar conuri (neutru) arată nişte „chifle. 

Ochii (pl. ochi) mase. arată ochii omului ; pl. ochiuri 

neutru, mincare făcută cu oi dar și loc mlăștinos; | care * 

chifteşte într-una. 

Zmăi, pl. m. ză (fiinţă din poveste) 'zmee (cu care 

să joacă băetil). . i , 

- Faptă și fat pl. fapte şi fapturi, 

Cuc. pl. m. cutcă (paseri) pl. n. cucuri (joc de minge) 

3 

.



  

CAP. N. 

Numărul 

192. Numărul e proprietatea ce au numele comune 

de a arăta prin o schimbare de terminaţiune za sai 

N
.
 

a 
mut multe per SUGE, Ex: Aa 

s, masă , Pl, mese 
S. comn : PL. domni 
Ș. carte PL. cărți 
Ș. drum Pl. drumuri 

; In Rominește avem 2 numere : singuritul și înnulfitul. 

“In singurii stă un nume, cind ne spune 0 singură ființă, 

sai o adunătură de indivizi luați ca un tot. Ex : ao, 

0 femee, o cireudlă. 

"In înmultit- stă un nume cînd ne spune mai multe fi- 

îmţi. Ex: ocmeni, fetei, cirezi. , 

$ 123. Terminaţiunile proprii singuritului sint acestea: 

ai 
ani ; u, în socru ; j ă, în boz; apoi toate consoanele pre- 

cum urmează : 

„în d, bumb; în c, dor; în d, bold; înf, puf; în'g, jug 

in hi; stuh; în 3, peri; în î,. cal; în m, pom; în n, alun; 

în p, strop;' în 7, car; în s, as; în $, cires; în t. dat în” 

7, puț; în e, zîre; in a, lux; în 2, orez, 

“Cum vedem n-avem cuvinte. la singurit cu își o, 

n pură; ea, în stea; d,:in casă; e, în frateji, în zi, 

“Forme ca casî, mas? sint populare, nu literare, iar cu. 

0 găsim în cuvinte străine ca : Congo. Pe lingă aceasta 

sunetele palatale ce, șe, nu le putem scrie singure, ci cu 

vocale. De ex: deciiz (seu), fercliă ('TEpv), giulgIă (uBAu), 

$ 124. Pentru înmulțit din contra terminațiunile șint 
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numai vocalice. Asa avem e, i, care predomină ; din a=. 

„este i convine mai mult masculinelor. e femeninelor și 

ncutrelor, cari mai ait şi po wi. Ex 

"popă, domn, frate | cusă, ladă, stog, senin, moufă. 
poi. domni, frați | cuse, lăzi, stoguri, semne, mănfuri.. 

$ 195.  Defectivele de munăr. Fiind dat că avem două 

nuraere ar urna, că toate cuvintele din limbă să le aibă 

pe amindouă. Din contra în gratii vedem că unele cu- 

- inte ati numai singuritul, altele numai inmulțitul. Aceste 

nume să zic rlefectire de monăr. 

$ 126. Să iau numai „în singurit. substantivele. « care 

” arată. 

a). Nume. materiale, metale și metaloizi ăi carqint, o- 

rigeu, hidrogen, puciousă; linte, ore. 

b). Arome: tămie, 2mirnă, sfintul mir. 

c). Diferite stări sufleteşti : “modestie, cinste, rușine, co- 

pilărie, 

. d). Tirguri și ape: Craioea, Piatra, Bistrița, Prut.. ” 

$ 126. Să iai numai în -pluăral substantivele urmă- 

toare : pantaloni, îtari, operți, cioarecă, încuri, mucuri, 

foarfeci, ițe, zori, cilți, icre, lătări, dulceți, București, 

Ploești, ete. În genere multe din aceste cuvinte să referă 

„la obiecte ce sint alcătuite din 2 bucăţi, ca ifaii, izmene, 

nucări. E 

$ 126. Formele acestea nu sint statornice; ci le luăm: 

în vorbire cind -in singurit cind în înmulțit, fără a 

schimba înțălesul. Aşa zicem dă-mi: o dulceaţă şi dulceți; 

zicem fragi mai mult de cit Jragă, fuszole mai mult de cit 

fasolă ;. pantalonul și pantaloni, izniana şi izmenele. Tot 

aşa Bucureș ştiul și Iașul ; apoi tinerețele și tinereța ;bă- 

irînețele și Lătrîneța. 
- 
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(sus), Joseni (jos), Predeal (pe deal). 
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$ 127. Multe cuvinte îşi schimbă înțălesul la înmul- 
țit, Asa: . 

, carie — cărui (a om cînd să îngrașă), 
sare —» săruri (sorturi de sare), 
Frig — fripuri (boală). | 

, apă — ape (riurl), : 
lapte — „apți (la peşte). 
sînge — sîngiuri (cruzime). ” 

, “bueată— bucate (griîii şi miel) « ete. 

$ 128. Gramatica istorică. Numele de sate și tirguri, 

cari ai forma pluralului s să explică că-și trag numele 

"de la vechiul lor proprielar. | 

Ex: Plotuneștii sat în jud. Falciă, își trage numele 
de la Stan Plotuu, ce a trăit pe la 1440; - Bovileştii, sat 

în jud. Neamţ, i isi trage numele dela Jon Bor ilă, boer de 

pe la 1360; (rugeștii de la Ion Gug boer in, 1540. Lucrul 

s-a petrecut asa : „Boeri ca Plotun, Borilă, si Guy. ai 

_fost împroprietăriți de cutare sati cutare domn şi li s-a. 

"dat cite o moșie. Locul era pustiii la început. Boerul 

„cu moșia și-a făcut casă, Megieţii ai zis întilii : hai la 

casa lui Borilă, a lui Plotun, sai a lui Gug. După 

moartea acestora rămin urmașii, cărora li s-ă zis Borileșty, 

Plotuneștă si Guggesti și locuitorii de pe acea.vreme cind. 

ziceai: hai la Plotunești, aveaii mai mult: în vedere pe . 

proprietari, urmașii lui Plotun. Cu trecere «de vreme s-a 

sehimbat înțălesul ; numele posesorului a trecut, drept. 

numele pozedatului, și, ne-am trezit azi cu atițea nume 

de sate și tirguri în plural, de și spun singuritul. 

Tot asa sate ca Deleni (d cal), Văleni (vale), Suscak.. 
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0 CAP, XI 

-Cazurile.- 

$ 129, In vorbire cuvintele staii legate între ele. 

Cind zic “clomn, doamne numesc nişte ființi mase: sai fe- 

“menine, în singurit sait înmulţit; căcă doamne. arată plu- 

valul femenin. Cind însă rostim : cînele nostru a mușcat 

- cînele vecinulul,—vedem că aică vorbim de un -raport 
„între doi cîui, al nostru și al vecinului, că adică.unul a 

“mușcat pe celalalt. Să numesc cazari diferitele forme ce ' 

ia- cuvintul pentru-a arăta aceste. raporturi din frază... 

$ 130. In Romineşte n-avem fornie deosebite pentru. - 
exprimarea. fie-cărui raport; zicem dar că sint mai pu- 
tine forme'de caz de cit înțălesuzi sati raporturi. - 

| - Aşa în propozitia + de sus: cînele arată două raporturi, 

- cel activ și cel pasiv, Tot așa : «Daţi Cezarului cele ce 
“sînt ale Cezar alui, aică supt forma Cezarului: arătăm 2 

. raporturi (cel atributiv si cel indirect). In fraza aceasta: - 

Fraţilor, să lăsăm fraţilor noştri cele ce sint ale frați- 

lor; fraţilor arată 3 raporturi. , 

$ 131. Deosebim dar aceste cazuri. ca raport sintactie : 

1), N ominativul, arată raportul activ, de subiect. 

- Săiracul cere pine, Vierul' sapă via 

2) ue zatirarl arati raportul, pasiv, de obiect. 

- Miluiţi pe săracul ; tocmeşte. vie ul nostru 

3), “Genativul” arată “raportul. de atributiv. (poseaiv, 

origină): Teaku] săraculuy e ticălos; purtarea, vierului e rea. - 
4). Dativul arată raportul indirect dintre 2 persoane 

„prin lucru: ii
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Dai pomană săvaculuă ;. spun zievului să săpe. 

5)... Vocativul arată adresă, şi nu întră între rapor- 

turile” sintactice ale. propozițiunii. 

Tacii-ţi gura, scracule. 
- "Sărace de tine, ţine-ţi gura. 

$ 182. Cazul drept şi oblie. Aceste raporturi. de caz 

să pot reduce ia 2 forme: una pentru nominativ-acu- 

zativ, ce-o numim cazul drept, alta pentru gen.-dativ. 

cazul oblic. Singure acestea le cunoaștem în Morfologie, - 

La acestea adăogim şi zocaticul, de și nu-l ai toate . 

cuvintele ca formă. deosebită, ma! ales cele ce aii ter- 

minațiunea &, u, e. Ex: frate (n. voc, ), casă (n. Yo), 

dar ere (văr); doamne (domn), . soro (soră) ete. 

$ 132 bis. Cuvintele terminale în a ati două forme 

Ja vocativ: Doamne, Domnule. Adesa însă în compu- - 

nere întrebuințăm nominativul tot aşa de bine ca și vo- 
cativul: Iubite prietene şi Iubitul mică prieten. Nci zicem: 

. Sfinte Dumnezeule ca vocativ, ceea ce grecii zic cu no- 

minativul o diyhios o theos. 

„dAcuzatirul adeza ia prepoziția pre, GQ mai ales cind 

abicctul pr opoziţiuniă, mi-i cunoscut, 

văd pe mama, văd petata - 
văd pe rață si pe cumnata 

Obs, Ta textele vechi (tipăriturr)” găsim o sumă de pro- 
pozițiuni fără pre:. Și. scoase Adam.om din rari. Această 
construcțiune departe de a fi o caracteristică a limbii vechi . 
xomînești, din contra e o: -ioflueuţă a limbi slavone, - scrisă 

la: noi în țară. pină cătră: 1660, și care nu obișnuia a- piino 

pie înaintea acuzativului, În docurafnte şi diferite acte „scrise 

chiar în slavonește. găsim pre, În fraza. slavonă, construită 
după fraza” romînească, - Să  
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$ 133. Nu toate raporturile posibile dintre cuvinte 

în frază le putem arăta prin lorme de caz. Limba Ro- 

mină fuheşte mai mult calea perifrastică. - Asa cazurile 

nu pot exprima raportul de foc, de timp, de cauză, de 

seu, de mod etc. ci astăzi le exprimăm prin locuţiuni 

<azuale formate din o prepozițiune cu substanticul în 

acuzatie. Une-ori alternează o formă pentru alta. Ex: 

Domnul țării Mullorei şi Domn « toată țara Moldovei, 
sait peste toată fara Moldovei 

Du-te drucului si Du-te la dracu. 
Stăi locului si Stăi pe loc, 

Dar nu putem zice de cit:: | 

Omul din oyrudă, om de carte, treaba de azi n-o isa 

-pe mine, om de pricină, tată de măritat, ete. « 

In toate aceste construcțiuni numele stă în cazul acu- . 
zativului; cunoaștem aceste după pronumele personale, 

căci numai ele ne dai. formă deosebită lu acuzativ față 

de nominativ. Ex: Fă, pe mine; tu, pe tine; să, pe sine. 

$ 18%.  Ols.. In limbile vechi existaii mai multe ca- 
zaă, Latina avea şăse ; alte limbi (ca Slavona) posedaii 

“caza! locativ şi instrumental. Latina dădea ablativului o 
bogată întrebuințare; nu mai puţin genetiruluă şi dativului, 
"Pierzindu-să în romineşte dezinenţele cazuale s-a înlocuit 
cazurile simple priu (ocuțiuni cazuale, cunoscute nonă și 

“eupt numele de «deerbiale sai expresiuni aduerkiale, 

$ 185 Morfologie avem dar numai acâste cazuri: 
e, a N Mase, - „_ Fem, - | 

. s. Jos drept Domnul, fratele - Mama, Sora 
:3. 4Cazul oblic Dotnului, fratelui Mamei, Surorii -... 
 ÎVocativ - Domnule, (frate) * (Mamă, Soră) 

J JCaz drept. Domnii,. fraţii . ... Mamele, Surorile. . 
I-A Caz oblic [. : 
a Vocatinl + „Domailor, » fraţilor  Mamelor, Surorilor
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E Ea Neutru 

„ [Cazul drept Podul, numele 
S. 1Caznl. oblice. Podului, numelui 

|Vocativul Podule, nume 

PI, (Caz drept: Podurile, numele 
 ACaz oblic [ podurilor, numelor 

Vocatiri 

DEPRINDERE 

(Din Amintiri de LI. Creangă). 

„=: D-apoi lui Trăsnea, săracul, ce-i păţia sufletul cu 

gramatica ! O dată îmi zise el plin de măhnire : 

„— Ştelăneseule,. (căcă aşa -mă numiam la Folticeni), 

„astăzi nu mai merg la școală, că nu ştii tabla, și vrei 

să învăţ pe mini la gramatică. Mă rog ție, hai cu mine 

la cimp spre Folticenii Vechi ; vom învăța impreună sait 

cite unul ; eii la gramatică și tu ce-i vrea: apoi mii 

asculta, să vedem „nu s-ar prinde și de capul mieit ceva. 

Las că nici la celelalte nu prea pot învăţa, cu slova. 

asta nouă care a eşit ; insă aturisita: de gramatică îmi 

„scoate peri albi, trăsnit-o' ar: fi s-o trăsneaseăi. ! Par-e că 

"al ce. face cu dinsa la biserică-? Dar dacă să. cere! . ... 

_ Am s-o Yaă și ei din capăt, și poate cu tine, care al 

„trecut pe la părintele Duhu, să mă pot desluși pa. 

.Fiind-că la Follicenii Vechi era ceva mingiere pentru 

mine, mă potrivesc lui 'Trăsnea și ne ducem împreună, 
„Și era un ger uscat prin luna lui Noembre. și bătea.un 

vîntișor subțire în ziua aceea, de-ți frigea obrazul. Cum 

ajungem. la cîmp, 'Trăsnea să tologeşte pe- un hat: şi în- 

- cepe la gramatică din capăt, întrebarea și riispunsul întîi, | 

   



  
- orbi! şi "de'a serie. bine într-o limbă, 

„pentru copii, de să joacă, cu dinsele, de ușoare ce sint, 
Insă ce folos! peste Trăsnea n-a dat- asemenea noroc ... 
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Intrebară, Ce este gramatica. romînă 7. ei 
Răspuns. Gramatica romină este arta, ce ne învaţă a vorbi 

şi a serie o limbă corectă, 

lar în altă ediţie : i 

— Gramatica este o învățătură, ce ne arată modul de a; 

Asta-i asta ; din ceaslov şi psaltire, și acele bălmujite 
Tăă ca vai de cle, să treci-la gramatică, și încă ce gra- 
matică : nu ca aceste de acum, pozderie. de gramatici : 
unele «raţionale» altele «dezvoltate» şi ticsite de <com-. 
-plimente> cari,. trebue spus fără - compliment, i esplică.. 
pină ce nu să mai înțelege nimică ; adică, făcute anume . 

..7 

să umble într-ales... EI, păcătosul, aitaţi-vă, ce fel de 

- [eee .- 

gramatică trebuia să învețe :: «arta, corect într'o limbă 0 
silabă. numim un sunet deplin, simplu, „sati compus cu: 
una din consune, sait și cu mai multe consunc, care 
însă să să pronunțe cu o scoatere de voace». Iar în altă 
ediţie: «Prin silabă intelegem rostirea unci părți de cu- 
vint ș. e. Io. - : 
EI, i! deacum drege-ti «voaceă> și descurcă-te, întăi 
Trăsne, dacă poli. lar la a treia pagină. îndată la altă 
năzbutie: ” 

Intrabare, Cite părţi are gramatica romînă ? 
Răspuns. Gramatică romînă are patru părti, care sînt: 

:*1), Etimologia, 2) Sintaxa, 3) Ortografia și 4)- Prosoiia. 
Xntrebare, Ce ne învaţă fie-care din părțile“ aceste ? 
Respuns. 1). Etimologia ne învaţă a cunoaște părţile 

vorbii, adică analisul gramatical, - 
- 2), Sintaxa ng învaţă a lega părţile vorbii după 

A „firea limbii noastre, adică sintzsul gramatical, 

--
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A 3).. Ortografia ne învaţă a scrie bine, adie după 

regulele gramaticil. 
| 4). Prosodia ne învaţă a accentua cilabele şi a 
-le rosti după firea cuvintelor și scopul ce-l avem 

în vorbire. - 

„Apoi: mi-ţi- i, ni-vi-li, me-te-il-o, ne-ve-i-le. 

Și alte isnoave hăzoase ca aceste. Mai pune la soco- 

teălă că și Trăsnea era înaintat în vristă, bucher de. 

frunte şi timp în feliul său; că profesorul, care şi el 

să mira cum a ajuns profesor, zicea : «Luaţi de ici pină 

ici», cum mi să pare că să mai face pe une locuri și 

astăzi, și poate că nu veți aduce bănat nici grama- 

ticului, nici “profesorului, nici lui T'răsnea ; ci întimplă- 

rii, care a făcut pe oameni asa cum sint: ori cuțite de 

olel ori de tinichea... Ș-apoi gindiți că “Trăsnea. citea in- 

treharea și răspunsul, fie-care pe rind, rar și lămurit, 

ca să să poată înțelege ceva ?, 

— Nu aşa, necredincrosilor, ci Iată cum : Ce. este gra- 

matica, romină, este..., ce este, este .. este arta..:, nu arta; 

artea „.„ arten ... ce... ce... cene învaţă, învață... învață. 

_ce ne învaţă: a vorbi ... bi... bi... ce ne învaţă: ae co 

este, este... este «iata, uite dracu ; ; nu arala, arlea ce 

ne. învată.., ce este, este ... și tot aşa dondănind: foarte 

răpede. Dilbiit și fară pic de cugetare, pină la <a scrie 

într'o limbă corect rar ajungea, sermanul ! Și “după ce 

turba de cap hat bine, mă striga să-l ascult, că ştie. 

Luam ei cartea din mina lui şi-l întrebam : Ce este - 

gramatica, măi Trăsnea ? iar. e! închizind ochil răspun- 
dea iute, iute și mornăit, cuim cer calicii la pod : 

-— Ce este gramatica râmină, este ... ce este, este ... 

și celelalte după obicei, 'schimonosind cuvintele și in-  
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drugindu-le fără nici o noimă, de-i v venea să-i, „plinşi de 
mă. ML. . 

— Nu așa mnăă 'Prăsne. | ! 
— Dar cum? - NE . 
— Nu mai zice romină, și spune numai răspunsul; 

ce ai cu întrebarea ? -Și să și. opintea el într'o privire 

să răspundă bine, dar degeaba ; să încurca și Mal, rău, 

începea a olta şi-i venea să-și spargă capul. 

— Mal lasă-mă o leacă, zicâa el năcăjit; și cind te- 

oii striga să vii ar să mă asculți : şi de n-oiit şti nici 

atunci; apoi dracul: să mă cie! Da ; gramatica. să zicem. .. 

că n-o înțeleg și s-o lăsiim la o parte; arta, asemine; 

corect, tiji. D-apoi <romină, este... ce... ne învață a 

vorbi 'și a serie intr-o limbă», parcă-s cuvinte rominești; 

ce naiba ! Numai, și aici trebue să fie ceva |... <a vorbi 

"și a serie bine într-o limbi» indeăcit lucru! Cum să 

scrii bine într-o limbă 2 ...» Poate cu limba ; mai știi 

păcatul ? Pe semne că noi, cum s-ar prinde, las că de 

„scris talpa gizteiș dar apoi și de vorbit. să vede, că -. 

vorbim pogan şi răii de tot; nu romineşte, ci-țărăneste .. 

Doamne, Doamne ! învățat mai trebue să fie şi acel care 

face gramalici!: Insă si-n gramatică staii cit și văd, că 

masa tot masă,. casa toi. casă si boul tot boii să zice, 

cum le știa ei de la mama. Poate celelalte bizdigănii. ; ; 

«rostitură, arta, corect, pronunte, analisul, sintesul, pro- 

sodiu, ortografia, sintaxa, etimologia, concrete, abstracte, 

conjunctive : mi, Ti, îmi, 5 vi, li; me, le, îl, o; ne, ve, 

i, le> şi altele. de s sama acestora să fie mai romineste... 

şi noi „prostimea, habar n-avem de dinsele 1. Noroc mare, 

că nu ne pune să le și cintăm,. c-ar fi și mai rău de 

capul nostru cel hodorogit ! De cit țăran, mal bine să



. — 88 — 

- mori! Hai, du-te, Ștefineseule, că. m-apuc de în 

vătat ... ” i 

CAP. XU. 

ARTICULUL 

$ 137. Prin articul cuvintul capătă un ințăles hotărit, 

Cine axe carte, are parte (fără articul). 
Am găsit o carte; mi-am găsit cartea (cu articul), 

Un cuvint hotărit ne spune genul, specia și individul; 

pentru aceasta ne servim și de alte cuvinte de cit arti- 

culul. Ex: 

Omul propune şi Dumnezeii dispune (genul) 
Picior de popă şi om de treabă (specia); 

„Omul acesta n-a greșit întru nimic (inâividul), 

- Articulul 7-să pune în urma masculinelor în & și d 

(socrul, tatăl), le după masc. în e: șerpele.. - 

Ş. . Tată cum să deelină articulul substantiral, 

Masculin - Femenin 

Singurit Plural “Sing. Plural - 

C. dr, (cuscru)? (şerpe)le (cuseri)? (şerpi)? (carte) (cărți)le 
C. obl. (cuseru)laă „(cascri)lor (cărţi) (cărţi)lor 
Vocat. (eusciu)le . . 

Ş 139. Articulul substantival e enclitic, de oare ce tot- 

deauna stă alipit la urma cuvintelor Ex: moartea, carul, 

mirele, binele, susul, josul. La numele proprii si pune 

înainte, mama la cazul oblic : lui Ioan, luă tata, lui Vodă, 

luă D-zeii,- dar domnului, împăratului. 

$ 138. Articulul Substautival. Adevăratul articul - 

în oiuineșie este le, pentru mase.;-a pentru femenine. . 
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5-8 1410.. Articulul 'substantival derivă din pronumele - 

i demonstrativ latin iile, illa, ilud. -Limbă lâtină n-avea! - 
| articul ; în vorbirea latină dominus însemna și în domn 

| și” don. Cind însă căutaii a preciza sensul unui cu- | 

| vint că întrebuințat numele în unire eri demânstrativul E 
| e Ei Aa Di 

„ doniinus ille = iloinnul,. tocmai cum  rominul . nostru * 
„zice-cea căciulă, cel Ungureanu, cei Ducii si ceă răi ete. 

In rostirea latină ille n-avea tonul, și fiind pus în 

urma substantivultii s-a scurtat, nepăstrindu-să în ro- 

-minâşte de cit silaba ultimă; de aceea articulul nostru 

e o frințură din demoristrativul latin, anume : 

- [ din ilura-llu-/- - e 

a le din îlle (elle) - cle-le aa Di 
oma d din Wa: (ella)-la-a “ 

„d din îlli (ellii-i 
le din illae-(cllae) ele-le. . 

a : "lor din illorum (elloruni) loru-lor, E 

"Mat grele de. explicat sint formele luă. si ă (vechii. ci), 

” ce nu- corespund formelor latinești, ci unor r protolipe po- 

pulare illui, ilaei... , * 

Ş 141. Articulul substantial s s-a alipit la utima sub 

stantivelor din timpurile ecle mai vechi, chiar de la-ori- 

sina graiului nostru. Din cauză aceasta în rostiie cuvintele” - 

prezintă nepotriviri între forma articulată și nearticulată. =“ 

„a) La mase. și neutre în e si u întreg anticulul s să ali- 

„pește de;a dreptul. . ” : 

Socrul, cuscrul fi atele —lot asa mase, tată- tatăl, (ar). 

La cele cu îi jumătate, să intregeşte. cind să ărticu- 
; 

lează: - - . “ o. 

boit-boul ; leă-leul ; amăă-2măul.
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“La cele “cu terminația consonantică, forma articulată 

ne-a păstrat pe vechea terminaţiune  : 'om-oinul ; dorun- 

domnul. - Observăm aici, că formele din grai: cara cu bol, 

îi mînca din. gavdu Răzoaei, sînt forme articulate, că: 

pătate prin căderea articulului /, rămaz ca consoani, 

finală. Tot așa numele proprii Radu, Neagu, ce să ar-_ 

ticulaii în limbele vechi Radul, Buiul, Oncnul. * 

"b) La mase. şi femeninele în &, să clide terminatia, 

față cu articulul : 

"INC + a= masa. 

c). La femeninele in ee şi a, forma articulată ne-a 

păstrat vechea formă nearticulat, Așa 

Stea-steauu. Aici. Steaua vine din steauă +a, ca şi 

masă-a. Prin căderea generală a grupului uă s-a ajuns 

“la stea (pop. ste), vergea, cățea. 

lar cuvintele în & au căpătat forma articulată” prin - 

analogie: para-paraua. Nu s-a zis nici v dată paravă + 

Cuvintele în «, fiind cele mai multe 'Turceşti, aii intrat, 

în graiii din sula a XVl-a în coace şi s-ait dat în vor= 

bire după cele în ea, unde tot care tonul.. -: 

1 Forma steauă din stellam să esplică foneticezte ; dar 
Ziuă din diem, s-a căpătat prin analogie. 

d). La femeninele în e articulul .a formează diftong 

cu terminația : cartea, partea, moartea. Cind e îi prece- 

_dâL de vocala palatală i să elide în scriere, de și rostirea. 

îl dă. valoarea unui > ; aşa Rtoria (rostit Istoria), acuta 

ţia (rostit avuliia), - - . Da 

In genere explicarea, formelor de azi articulate .ne-o 

dă limba veche romîncască, în care tormele nearticu- 
- 

. 

. 

 



  

„ale eraii în mare parte altele de cit cele de azi. „Asa 

să rostea : 

inu omu ciustitu e căutalu, 
Oamenii cinstiți sînt rari. 

- Apol femenine în ză erat mai multe; să rostea că- 

feuuă, steauă ; tocmai ca azi piuă, rouă, ziuă ete. 
$ 142 Articulul pronominal. In rominește este acesta 

„al, ai, a, ale, ce-l punem înaintea posesirelor, genelizului şi 

aenevaleloy orulinale. 

„Ale tale dintru ale tale 
_aI noştri bat pe qi roșii. 
"a mea una şi cu a fa una fac două, 
Ce-i ul iei nu-i a? făt. 
dle. turnului umbre ; 
Napoleon al treilea 

$ 143. Sânlai mai multe explicațiuni asupra acestei 

forme ; a) că ar fi o prescurtare din demonstrativul ăla, 

"ata (?); ) că vine din prepoziţia a și articulul substantival 

„lea; c) că. vine tot din demonsirativul latin dar: în- 

tvebuinţat, prepus ; asa din Tun, rostit ela, apoi aj, 

prin păstrarea părţii intiia ; deci un fenomen cu totul 

- opus, formării art. substantival. Demonstrativul suta pus 

la urma cuvintelor a dat/;.loLel pusinainte a dat al; 

„asa illun, eat —ellu mieu-al miei. 

“In grităti aul. pronoininal s-a redus la a, a mică G-a. 

ea), ce mică (s-a zici), a mea (e me), a noastre(s-a noastre). 

„8 144, Avticulul adiectival. Tot în faneţiune de ar- 
ticul să ia. și pron demonstrativ ref, cei, cea, cel»; forme 

simple faţă .cu acel, acea, cum le găsim şi în combpu- 

„ sele celce; ceice; De . ordinar art. adiectival stă înaintea. 

. adiectivului, cînd acesta-i după nume; a



„ Mexandru cel Bun (Alexandre le Bon), Stefan “cel 

fave (Ettiene le grand). - 

- Ca el putem arăta ideea substantivală prin adiectiv - 

“sai alt cuvint: Cei buni, Cei făiă prihană.. Cei din urmă, 
“Intoarcerea celor 10 mii ; Cei de demult, cei de faţă. 

Ş 145. lată formele de caz a art. adiectiral. 

Mase, - Fe. 

" Caz drept, cel blind. „Cea blindă” . e 
Caz oblic, celui. blind __ Celei blinde 

Pl. Pl. 

Caz drept, eri blinzi Cele blinâe 
Caz oblic, celor blinzi - Celor -blinde 

Ş 146. In limba veche să făcca uz bogat de acostar- - 

tical, tocmai cum și azi face graiul. In poezia popurană 

găsim, adesa forme cu cel: 

lar cel Ungurean. : | E 
“Și cu cel V rmncean a | 
Mări, să sfătviră . - - 
Ca să mi-l omoare * -. - DR 

„Pe cel Moldovan | . 
(Oior ița) * i. 

ii “Tocmal ca și vorba de azi: 

dă-mi “cea căciută. 

Ca “e compus din eccu- -iluu. — , 

“ Observare. In graiul Muntenese ni să. arată o. partică- 

Jaritate în întrebuințarea arliculului adiectival; în loc de: 

Dinul cel mare,. ci rostesc. omul ăl mavele, adecă ar- -. 

ticuleazză adiectivul şi. cu art: substantival, după ce are 

deja pe cel adiectival. —Formele muntenești a art. a- 

diectival sint. dd, ăi, clu, ălor : —u, ale, ci (ali) ălop: 

aceste forme nu sint literare. i A i  
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$ 147. Avticulul numeral. Numeralul cardinal a, o 

are funcțiunea și de articul, “şi determină pe nume în- '* 
tr-un mod general ; de aică rolul de articul nehotărit. 

De pildă : I-au biet om, î-o biată femee, 

Asa lehăeșe ai? ocomeni ;— 

Unele femei îs mai vrednice... 
Tată formele de caz. 

Mas. | = Femi 
Caz drept un băiat | o fată (bărată) 
Caz oblic unui băiat "unei fete (băiate) 

$ 147 bis. Articulul numeral să pune cind să vorbeste 

de obiecte nehotărite, d. e. Aarso casă, nu spunem ce 

fel de casă-i, nici undei.” Acest atticul vine din nume 

ralul latin aa, ce avea sens hotărit.  Uias însemna 

unul singur, dar si un oare-care, cutare... Asa latinul 

cînd zicea : aderit una mulier lepida=va îi o femee . _ 

frumoasă, za nu mal însemna aa singură, ei lOCmal 

ca rominescul 0, arătînd specia, 

$ 148. Avticulul partitiv. Cu articulul numeral în 

plural arătăm adesa numai o parte din ființele, ce repre- 

zintă numele ; ai? oaneni, 1 unele femei ; unor femei Ia + 

şede usit cîndu-s îs prea împodobite. Aici arătăm numai - 

“ câteva femei, nu ne referim la toate. | 

Cu niște arătăm mai bine ideca partitivă (ca france- - 

 zul „des). Ex : De . a 

nişte “tălhari aă întrat în casă 
“Aceşti: oameni sînt niște: tălhari - 

, — Tribunalul a condemnat: nişte tălhari - - y. 
” Fu 'omorit' de nişte tălhari . 

-3 149.: «Znirebuinţar ea avticulului. . In cele” mai vea N 

„texte, care” le „avem, găsim articolul alipit la nume, ba 

Pa a . .



„chiar într-o întrebuințare mai bogată, mai ales cu numele 

proprii. Un nume propriu prin sine însuşi spune de un 

anumit individ ; av trebui să nu mal primească articu= 

Jul. Ciăsim totusi termeni proprii articulați; Bovitescul, 

Ipciteseul ; în Sehiopu, Maria, avem forma articulată, 
populară, cu /: dispărut.— 

Adesa lăsăm articulul în vorbire ; 

Aza în“ fraza : "Toţi al casei eraii în picioare, și slugi | 

şi stăpînă ; aici facem 0 cnitinerațiune de pănrți.— 

Cazurile cind nu să întrebuintază articulul sint acestea : 

a), Cind numele e în cocatie : - Buna ziua, prietene ; dar, 

„te rog, Domnule şi Doamne. 

b) In adrese, titluri și anunțuri, Cusă de vinzare. AiCi 

neavind propozitie, substantivul nu ce nici subiect, nici 

obiect. și n-are nevoe de determinativ. 

€). In ziceri ca acestea: a ajuns opinea- elădică ; a-șă 

hate joc, moare de foame. Observind de aproape vedea 

că in aceste ziceri substantivele și-ait schimbat fangţiu- 

nea. Așa în opincu « ajuns clădică. Vlădică spune O 

calitate ; în a-şi bate joc avem a tace cu 0 formă ver-. 

pală compusă, mai ales că în această zicere, ca. în 

multe altele, vedem spiritul analitie al Rominului, „de 

“a exprima ideea abstractă pe termeni concreți. 

„În a-şi bate joc de el ideea verbală e in a-și dute 
joc, jar obiectul e de el de și joc e obiectul lui Date.— 

In fine in ziceri ca om de inimă, aici inimă nu mai e 

substantiv, ci un adiectiv sau adeerbial: Această formă e - 

„des întrebuințată în rominește, care nu poate zice de. cit 

| casă de jier | 
EN E „stofă de lină aq 
sa Om cui sc cade, pemce. ta locul gi,  
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CAP. XIII, 

DECLINARILE 

$ 150. Deosebim în Romineste declinările după: ge= 

tri, de oare ce ideea de gen a predomnit asupra ter- 

minaţiunii. 

Avem declinare : masculină, femenină și neutră 
Obseveari, Multe cuvinte ncavind un gen anumit 

inerg pe două declinăni. Așa un partid și o partidă ; 

un grup.si o grupă, un periul si o periodă ; un metod 

și o metodă ; tot așa progiam-ă ; problem-ă, sistem-ă, , ? a , ? 

cete. ; 

$ 151. Declinările le pute reduce la două: tipuri, de 

care ce neutrele merg la singurit articulat ca masculinele, 

la înmulțit ca femeninele. = 

Tipul [. Masculine şi neutre. 

Sing. Nearticulat. 

Caz, dr... un cumătru, „teatru, şerpo, drum, tată 
Caz. oblic unui > » » » 2 
"Vocaliv - cumătre ». pn 

plural. 

" Caz, drept cumătri, teatre, şenpi, dr umari, taţi 
Ce A i Caz oblic : - a _a ». a 

Vocattiv n n» ps o 

Singurit articulat 
, 

Caz drept, cumătrul, teatrul, şerpele, drumul, talăl 
Caz obiic, cumătraluy, teatrului, şerpelui drumului, tatălui 

» Vocativ, - cumătrule, teatrule,- (gerzo), « drumule (tată)



| - Ploal 

caz drept, cumiătrii, teatrele, șerpii, drumurile, taţii, 

caz oblic/ cumătrilor, teatrelor, serpilor, drumurilor taţilor. 
vocatir | - i ! 

Tip. II (femenine) 

Sina. nearticulat. 

Caz drept. O casi, ladă, carte, steu, zi. 
Caz oblie, Unei case; lăzi, cărţi, stele, zile. 

. Yocatir. Casă! ladă ! carte ! stea 

| | Plural, - 

"Caz drept unele case, lăzi; cărţi, stele, zile. 
- Caz oblic: [o _ a 

Vocatir. (unor case, lăzi, cărți, stele, zile. 

Sing. articulat. - 

Caz drept, Casa, lada, cartea, steaua, ziua, : 
Caz oblic. Casei, lăzii, cărţii, stelei, zilei. 
Vocativ, (casă, Iadă, „carte, stea, zi). 

- Plural 

Caz ărept. Casele, lăzile, cărțile, stelele, „zilele; 

| Caz ohlie, (cum, lăzilor,: e cărților, stelelor, zilelor, 

$ 153. Deprinderi, Ca cunătru. să declin: Soon. | 

“_cuseru, jugastru, lup. cal, texii-- copac, .rîs, cercel, om, - - - 

băiat, drag, negru ete, 

Ca șerpe să: declină : rege, părinte, frate, cîne, ginere; * 

: mire, pește, „Dărele, dinte, pepene, cărbune, soare, „burete, | 

dulce, dute; ete. a a 

Ca teatr au i drun : să declină : „eăpăsr u, lucra, fere- -. 
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dei, ferăstrăii, deget, fitior, semn, glad, eoll, „răebokiă 

cîrlig etc. A 

Ca casă să declină fată, masă, ja, capră, Yapă, pal. 

mă, boală, geană, rază, giscă, albă ete. a 

Ca ladă să declină: fulcă, zacă, furcă, țară, groapă, 

scară, pungă, oară, aripă, lungă, biserică ete. 

Ca stea să declină : curea, saltea, „beltea, giubea, ca-: 

fea, tergea, cafenea, ete. 

Ca para să declină, basma, ocă, sarma, mahala, tara. 

tabla, hazna, haraba, halva, dara. - » ' 

Ca carte să declină, Jume, mare, “floare, moarte, bute, * 

nădejde, 'vale, ciuste, onoare. ete, ! 

$ 154. Observind mai de aproape iată asemănările. 

In declinare la multe cuvinte a influențat forma; dar: 

și înțălesul și-a avut rolul săit. In:forma nearticulată, 

mase. și ncutrele aă o singură formă. pentru singurit şi 

alta peutru înmulţit ; aici dar declinarea să reduce la 

formarea phovalului. * Femeninele ne, oferă. "două forme 

Ia singurit, din care Ja cazul oblic e de ordinar e sau î,. 

tocmai aşa cum avem şi la plural; o. „casă—unei “case 

—nişte case ; o ladă—unei lizi—niște JăzI.—Luind cu- 

vintele în forma. articulată. lucrul e şi mal limpede. Ar 

ticulul neutru fiind cel masculin la singurit, neutrele să. 

declină tocmal ca masculinele ; ;-iar la plural fiind le, nu 

e nici: o deosebire. între neutre şi femenine. - 

$ 155. In declinarea :unui cuvînt” avem “de observat 

schimbările ce. sufere tulpina, căci o dată cu schimba- 

rea. terminaţiunii și iulpina, ș să modifică. . 
o. 

- * ”



-1). Vocalele. 5 a A 

a trece în e Şi d:: masă- mese. (prin mease). Cadă-căzi. 

, dar raci, cat, „raci, Jragi, Paşti.» 

& trece în e: măr, mere, căpăstru-căpestre, văr-vere, 

» 0 trece în oa: nepot-nepoate; om-oame, vechiii în loe 

de omule, oameni. os-oase ; dar. oră, ore. 

î trece în î: cână- vine, vnt-cinte formă populară,” tinăr- 

tinere. 

a şi ea în e: Yarnă-erne,. tarbă-exburi ; creastă-crestel 

. ceapă-cepe. , . 
| „_„oa'în 0: toartă-torți:; coadă-coză —oae-oi, ploae—ploy. 

. 1 

2). Consoane. 

. „Aici: ne interesază numai, consoana,:care termină, cu- 
vintul, saii care precede terminaţiunea.: brad și vacă, | 
lată schimbările ce le sufer : a 

a) Labialele d. p.m. f. v, să păstrează neschimbate 
în scris, de şi graiul moldovenesc le schimbă. Bob-bobi 
(m. boghi), bumb- Dumă (m. bunghi) ; “fap-țapi ((ak);— 
pom-ponmă (poni), potone-pometuri, stup-stupi (stu) ; — 
cofă-tofe-cofiță (m. : cohi ță) — cofotil-cofăel ; pleșuu-ple- 
pi (m. pleșușă) ; orav- “orar. | 

: "b) dentalele d. î. s. să schimbă înainte. de în,z, ţ, 
Nu 8, iar cind erminațiunea A e, rămin neschimbate : : 

“0oadă- coade-cozi A toartă- to: ți-toarte :. bucată-lucăţi- n 
N „Bucate ; casă-case- -căşă 7 (moldoveneste) “Tot așa st devine 

şt: poteste, Potești, * . 

„c) Velalele Ca, Ge să schimbă în palătale C, e gi; 
crac-craci (npan-pawt), sărac-săr ace-tăraci ; dr ug-drugi , 

, " (ApBr-ApSun) moșneag-moșnege=moșnegi. .* * , 

 



d). 2 să schimbă în j: : ziteaz-vilez ze-uileji ; treaa-treji, ” 

„har buz-harbuji. Tocmai” ca pe, j -perji-perje. 

e) înainte: de î dispare: copil-copiă ; rale- răy ; „cal- 

cat; cale-căi ; dar 'bacal-baculă ; - hamal:hamală ; dascal- 

«dasculi, însă colonel-colonei ; a | 

"In grai Be di pentru «ui, cu a dispărut ca. în 

au cutii, întitit, călciiă, ete. 

e In cuvinte ca- cireș, cîrnaț, arțar, pruu, mâînz, Luz, ler- 

minațiunile să „păstrează :  cireşe-cireși ; cârnaţi, arțari, * 

prună prune, inînsă, uzură. 

„8.156, Declinațiunea cu ouă cazuri. Sistemul nostru " 

de a declina nu-i cel latinesc, și cu toate că limba romi-. 

nească a pistrat cel putin pentru femenine două forme | 

la singurit (o casă, unci case), totuși. e departe de a ne 

„da bogăția: de forme a declinatiunii latine. In trecerea 

de la graiul latin la cel romîn s-a făcut o simplificare ; 

„a) scai contopit declinările, b) s-aii redus cazurile, Cauza, 
"e lesne de înţăles. Căzind terminaţiunile s-au adus con-, 

fuziune între cazuri așa că pentru a înlocui Mexiunile s-a 

"recurs la prepoziții, şi anume la:de, ad,'per, cum și 

găsini : liber de Petrom, în loc de lider Petri, tocmai ca 

în romineşte în vechile texte : La mănăstire de Bis- - 

trița; la.mijloc de Țarigrad, saii ca în proverbul : le mij=, 

+ Joc de masă şi la colț de țură... Prepoziţia ad arată ra- 

portul de dativ, cum îl găsim in calcă a popă, miroasă: 

a fum, dar ază a trecut la genetiv, răminind pentru da- 

tiv prepoziţia la: orbesc oamenilor 'și la oameni. lar Per 

devenit pre prin metateză, e semnul, caracteristic al acu- 

zativului cu' nume, proprii. | . 

Din această, confuziune de cazuri, cuvintul n-a putut
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si arăte de cit raportul de număr Și gen, “cel . de caz 

văminind pe sama prepoziţiunilor. 

S-aii avut aceste două forme de caz.: una născută, 

din nominatir, si alta din acuzatie ; cea din nominativ 

arată cazul subiect, cea din acuzativ, reprezintind și 

cele lalte cazuri ca genetir, dativ și ablatie, arată cazut 

regii. (obiect). 

N, —dominug domini 
v domine domini 
Gen. . domini dominorum 
D. domino - dominis, 

Ac,  . dominum dominos 

Abhl. domino dominis 

Din aceste forme au. rămas Non. și „deuz, atit la. sin-. 

gurit cil și la înmulţit. 

N. domno " domni 
Ac,  domu6 (nazalisat)  domno 

Schimbindu-să apol o final aton în u, lesne s-a con- 

fundat cele 3 forme domno în una domnu, şi așa s-au 

'redus' la două forme: domnu pentru întreg. singurit (caz: 

subiect şi regim.) şi domni pentru întreg înmulțit” (caz 

subiect şi regim.) . - 7 

'Tot aşa. şi la femenine. 

N. Casa . Casae 
YV, .. Casa: Casae. 
G. Casae  . Casarum e 

"DD. Casag' -  Casis ” 
* Ac, * Casam Casas . 

Ăbl. Casa | Casis. 

a
 
i
c
 
n
 

a
 
a



  
      

” Dar arem nime-nimene (nemo-neminem) - 
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Din aceste 12 forme ai riimas nuniai Nom. şi „Acuz, 
.. 

N. Case — Cazi 
; . “ 

Ac, Casă — „Case 

Forma case de la Nom. Sing. azi a ajuns genetic, și 
s-a contopit cu forma cdse: de ' la plual (acuz), cind 
urma acestei declinări .cu 2. cazuri s-a -perdut în romi- 
nește. Forma casi (mold. căși prin analogie) s-a păstrat 
la cite-va cuvinte coadă-cozi- coade, și e tot asa de ve- 
che ca și case, 

$ 157. Astăzi n-avem urme de existența acestei dedli- 
naţiuni cu două cazuri, presupusă -că a. fost în toate lim- , 
bile romanice ; dar ni. să păstrează. în o. sumă de cu 
vinte forma noininativului latin, pe cină cea de la aACUZ, : 
a pierit; aceasta mai ales la cuvintele „imparisilabe. din 
lalinaşte. 

om -(homo- hominera) “unei “(luraen- „lutateein) 
„«lrâc.. (Ataco-draconem) _ împărat (imperator-orem) * 

leit (leo-leonem) - “dor (dolor-dolorem), - 
“Sor. 7. (5oror Sorbrem) , jude (judex-judicem)i.. 

sînge danie egt neta) 

„: Şerpea -Șerpete (Serpens-serpentem) a 
„ 0aspe şi oaspete. (hospes-hospitem), | 

€ să fait azi una drept alta, pe cînd în vechime trebue: 
să fi insemnat una cazul subiect, alta cazul regim: Forme ! 
duple mal. găsim în : 

«pupe (a: pureci) și pielă, . 
: - Poarec.(Şoarec) şi: şoarece (ni. 'civarcâ) 

- „ut  pintee, (a spinteca) și pintece a 
ferec (a fereca) și -ferice
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Tocmai ca în fraiţuzeşte, unde găsim 

Sire (Senior) și Seigneur (Seniorera) 
pastre (pastor) și, pasteu (pastorem) , 
Chantre (cantor) şi ehanteut (eantatorem) . 

pcelinarea Numelor proprii 

$ 158. In regulă generală numele proprii să declin 

ca şi cele comune, cu deosebire numele de persoane băr- 

bătești 

a Bing. - , Plural, 

Caz drept Prutul, Craiora, Ilușit, Rusaliile 
Caz .oblic Prutul, Craiorei, [ușilor Rusaliilor 

- Voe.. . .. Prutule, Crăioro, Iuși zi Iluşilor, Rusalil. 

Caz drept, Ion, Vasile, Radu, Luca, Duca 

Caz oblic. „lui Ton, lui Vasile, lui Radu, lui Luca (n) 
i îs - lui Duca (Ducăi) - 

. . 
ie 

159; Acest mod de declinare a “numelor de persoane 

potasiu 6'0 particularitate, ce în grai să extinde şi 

la cite-va. nume.comune cu înțăles propriu ; din contra 

o.samă din masculinele in merg ca femeninile, prin 

“analogie de formă. * o: - 

. 

, - Asa. Ve odă, Dumnezeă, tată, popă fac la caz .oblic : * 

, Copiii lui! Vodă Cuza; roagă-te luă D- ze ; ; i-am. spus lut 

-tată-tăi, (şi tatei) ; nepot” lui popa.- -Dan (vechii, nepot 

- popii lui Dan), dar Piciorul. popii. 

„a In, textele- vezhi găsim. și-la. famenine articularea pre- 

pusă: ci Baieei, et Mariei, că Ciolpăneasei. faţă cu 
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Casute ci, Anicăă “după « care s-a luat și măsculinele î în” 
: Ducăi, (moartea Ducăi vodă). Duminica. „Tomei, faţă 

cu simbăta lui Lazăr, 

Obseruare: În textele vechi romînești găsim * moulte ne-'., 
potriviri în modul de articulare „Și declinare' la numele pro- 
pril şi la cele comuns cu înțăles propriu, Asa: fată-taţi. dar 
tatei pentru caz oblig sing. : tatăl şi tată, tatălui, tatei: 
şi lur fata. 'Tatey căpătat prin. analogie după manei. 

“Dep inderi. Să să aleagă substantivele din . “urmkitoa=" 
„rea bucată de lectură, să să spună genul, cazul şi de-. 
clinarea fie cărui cuvînt, Pc 

. . 

Caracteristica Mitropolitului Dosoftei, 

Acest Dosoftei mitropolitul” nu cra om prost de felul, 
Jul ;'eara neam de mazil prea învăţat ; multe limbi ştia, 
Elinește, Latinește, Slatonește şi alte. Adine din cărți 
ştia, și deplin călugăr și cucernic şi blind ca:un “miel: 
în țara noastră pre acele vremi nu să afla om ca acela. 
După ce aii mers la Jolefa, îl punea cratul Sobietki de | 
să îmbrăca cu veșmintele cele scumpe și odoarele Mitro-. 

„poliei ţării noastre ȘI slujia liturghie la zile mari. şi lor-. 
dan. la Bobotează cu. ţeremonie după. obicetul țării. noa- i 
sire şi să mira Craiul şi toți domnii Leșeşti și lăuda fru-. 

e 

moasa țeremonie, co. era în biserica țări noastre.
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CAP. XIV: 

- ADIEOTIVUL 

. $ 160. Să numeşte adicctie (adjectetuu = cate să d- 
dauză) cuvintul care adaugă la: ideca unci “ființi 0 cali- | 

tate, căutînd a-l determina. Cind zicem cer albasti- 1 CU- 

vintul albastru determină, înțelesul cuvintulni cer. 

"$ 161," Determinarea să face nu nuriai prin calitate, 

ci și prin alte stări, ca posesiuni, ccintitutea ete. Ex: 

Om bun ; omul miei ; ; doi oameni. 

Avem dar 3 soiuri de adiectire a) calificative, be can- 

titative, e) determinative. | 

„Calitatea o arătăm prin . cuvinte, ce numesc „însuşiri 

materiale sait su/leteşti:.roș, alb, negru, verde, (de coloare), 

gros, subțire, rotund, (de formă), aspru, neted, luciu, (de 

suprafaţă), dulce, amar, acru, (de gust),. încet, 'tare,. ră- 

- guşit, amorțit, pe nas, din, cap, (de auz), bun, -răă, destepi, 

"obraznic, (sufleteşti). a A . 

Cantitatea să arată prin ? nainte ale : Doi păr + și cinci 

“cîrlan. | a a: 

„Determinarea 0, , arțttim prin pronumele. posesie, de 

monstratiee s și nehotărite ; „Cașa mea, "această, casă, fie-care 

icasă, a | N 

" Ş 162, Între. adtectiv. și “substantiv nu e deosebire de 

„cit de funcțiune. Substantivul să ia în vorbire ca deter- 

" minat, adiectivul ca determinant. Amiîndouă clasele. de 

CEI 

"cuvinte numesc ființa prin însușiri, izvorite din acțiuni ; - 
"dar substantivul numeşte ființa prin o acțiune: luată ca 

” caracteristică, iar adiectivul prin o ăcţiune ca întimplă-
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oare, care arată starea fiinţiă dinte" un moment dat, Ex: 
un mitucitor (eubsL.) | va om muncitor. (adj) 
un lucru solid (adrect.) un solid (subst.) 

--- “un om haraie! (ediect.) - Mărnicul bate pe leneş. 
* 

n această funcțiune. rind. pe rind poate. fi și. substan- 
tizul și adiceticul, . ” 

* 
d 

„ detey minate, , - determinati. : . 
cap de om „om cu cap (calitate: sufletească) - 
lînă tigae stofă de Iînă. (calit... materială) 

“Grădină frumoasă. "pomul din grădină (det. de loc) 
"oaple frumoasă - a plecat de ci noapte (det. de n) 

"Ca deteriminalive pot A participii, „ger idile, pn 0- 
numele, adecrăele, ete.. De pilda : CRC 
“om. ieno) ocit, om most beat, "om silitor, am văzut, pe 
maica plin gînd, “casa noastră, vorbă ceca, regimentul 13, 
treaba de azi n-o lăsa pe. mâne, ete. Sa - 

$ 163. Dintre determinative adieetivele, participiile și 
= promunele variază în formă peniru a arăta genul, nu 

mărul și cazul ; pe” cind gerundiul: și ddrerbul aii. forma 
fă 

$ 164, pecliuarea adtectivelor, să. face intocmai ca a 
substantivelor, cu care merg totdeauna împreună. La a- 

„dicctive n-avem -gen neutru, ci numai: maseuiliri + “Și ! feo 
nenin. a i - a o. . ă a. 

Terminaţiunea masculinelor- e uşi consoană ; iar. pen- 
- tru feminine « își e. Ex: | IDR 
LADEN Ie ” , o 

Pa „ne gr u, alb, vătan, slăbinoy g. 
hcagră, ală, Hălană, slăbănoagă. : 

“Cina însă: îndinte: de.-u 'era: vocală î i, la 'femeniti: să 
i i (t. mau 

dirt în loc dă: i 
. + - 

ț.: 
, . 

.
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vii, — vie (ei). | vechăit — veche (rechtă) 
"„ verziă—rerzie (terziă) | născător-— născătoare 
i. | (niiscătoriă) (născătore) 

Obs. Grei, rău fac ferm. grea, rea (mold. ră), Sar pu 
i titel-—mitiiică prin întrebuințarea sufixclor diminutire el, 

ică (munteneşte ea), supțirel—supţirică (munt. supțirea). 

” Or-Oare vine din sufixul latin ortus-a-um ; cu el s-a 

format în rominește toate adiectivele verbale, şi: apoi 

substantivele verbale. | 
$ 165. - Pe lingă adiectivele cu două terminaţiuni, măi , 

sînt cele cu o terminaţiune, care e-l e pentru mase. și fem. 

verde, tute, moale, tare, (foarte), mare, dulce, jumătate, 

rece, ferbinte, limpede, turbure, cuminte, etc. 

"$ 166. „Adiectivele formează pluralul suferind aceleaşi, 
'schimbări în tulpină ca” și substantivele. Așa să schimbă 

. e în ea negru—neagră 
o în oa moale—moi. * *: 

a a în d calare—călări. 
, „ăn e răii—rele, 

Apoi consoanele cum urmează : ” 

” cerde—rer. 20; mul— muţi; arsa—ar$. 
mic—mică; larg—largi-—large; ; 
viteaz—cileji, etc. 

-$ 167. Adiectivul să declină în unire cu substantivul :* 

. rămine neschimbat cind să află după substantiv, să'de- 

clină cînd stă. înaintea numelui. 
. - 

a) după substantiv __b) înaintea substantivului 

” singurit: . Ie . 

C.dr. omul (cel) bun, “fată bună. bunul om, buna fată 
G. obl. omalui (celur) bun, fete bune, bunului om, bunei fete 
Yoe. oxm(ale) (ee) bun, (fată bună), bunule om, (bnnă fati) 

+ - . 
. Ă LI]
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| “plural IN 

C, dr. danienii buni, fetela bune bunii oameni, bunele fete 

„Qrobi. /oamenilor buni, fetelor bune bunilor oameni, bunelor feto o 

Tot așă adiectivele în e: verde; tare, cuminte, * 

Sing..pomul ț. „de. hucă "verde 
? „pomului nuci verzi ÎN ” 

| PL. pomii verzi nucile L-erzi a. 
„pomilori nucilorj 

$ 168.- Intrebuinţarea şi sintaxa adiectivelor. -. 
In 1. latină adiectivul era mai întrebuințat ca în „TO- 

mineşte; o sumă de adicctive -latine no! le. traducem prin 

perifraze, formate din prepoziție și substantiv: zas de» 

argint (nu argintii), măr de aur (nu auriă): pod de“a-, 

„ramă (un arămos), pat «e fer (un feros), stofă de lină 

“(nu linoasă). Adiectivele aurii, argintii, lînos, spun altă 

"idee, Apoi zicem om fără inimă, temee cum trebue. * 

„$ 169. Acordul adiectivului să face in gen, număr şi 
„caz cu substantivul. | 

. 

e 

, a 

pom înflorit, . pere coapte ELI 
cusulură înjlorită, harbuji copți 

Cind adicctivul să pune după subst, articulate, primeşte 
art. adiectival cel, cea, cei, cele: 

. Alexandru cel bun: copiii. cel harnici; fata ceai frumoasă. 

Cu subst. neutre adiectivele să acoardă punind mase. 

pentru singurit și fem.. pentru înmulţit. i! 

măr copt, înere coapte. „iii 

"Obs. Adrectivele ai numai gen “gramatical, 
stive e 

. 

-$ 170. In propoziție. adiectivul are două întrebuințări 
"ca atr ihut Și ca epitet. 

. . . 
. îi . aa
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In: Vasile e dlind (atribut). 
dă “Miţă blîndă zşirie răi (epitet). 

"Adiectivul atribut spune “de subiect o însușire acce- 

sorie, 'care. arată - firea subiectului ; pe cind 'adicetivul 

epitet specifică intălesul “subiectului pentru a-l putea po- 

trivi verbului. Așa nu toată mâţa 2girie răă, ci numai 
cea blîndă (n inţălesul din proverb), Tot'aşa: zorba 

dulce mult aduce, 'adiect. epitet dulce acomodează pe 

“subiectiil « torbă la verbul aduce mult, 

"6 470 bis, * Adieclivul atiibut 8ă pune în plural cind 

siibreelele sint mai înulte, | 

Lady ligi ul și hiena sint aniiinale, 

AR - Jar cină, subrertele sint. de. gen. deosebit atunci, adiect. 

atribut să. „pune - în „plural masculin : 

: Vasilică” şi Marița sint boluari (nu olnavo). . 

i e *474.-* Acordul ddrectivelor în funcțiiunie de teară, 

O sumă de. adiective să intrebuințază în funcţiune de 

adverb, răminind-în- formă. fixă, Ex: 

Victoria e cistigată, dâr scuinp plătită, 
„Ceea ce: di „făcut e bun făcut (bine făcut). : 

Tot asa adrectivele foai- te şi tăre prin care cxprimăm 

superlativul ; cin” și gata, asembvică, chit (mold. "cfit), ce * 

exprimă modul. - i IE ai : 

' $ 172. Obserrare istorică. - Adiectiv ele sint foarte sim= 
plificate ca formă în romineşte. Nu tot aşa era în 1 la- 

-tină, unde să distirigeaă două tipuri de declinare : 

? 

b bonus-a- -um | boai, bonae, bona 
: bonutm-am: :um | bonos, bonas, bona, 

la cari întraiă şi cele ca niger, nigra, nigr um,
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2). fortis, îs, e | fortes, es, fortia la care intraii și cele 
fortem, em, e | fortes, es, fortia * ca celeber-—celebiem. 

"Int din graiul latin aceste două. tipuri s “ai redus! la 

unul. | " A : 

Adiectivele în e păstrează formele tipului al IL; așa: 

tare (talis) foarte (fortis, dar nu toate, căci tipul 1 a 

precumpănit. Apoi prin căderea terminaţiunilor formele 

de gen. s-a simplificat, și așa din bonus (m) domn (n) 

am avut bun, iar din tona bonă. 

  

Se - CAP. XV, , 

Comparaţiunea. adicctivelor.: a 

Ş: 173. Un adiectiv spune :o calitate;. dar calitatea. 

asta nu' ni să prezintă in aceeaşi. măsură la. toate fiin- 

țile.” Cind zicem casă mare; fată mare, băiat „cinic ex- |. 

primăm în mod' pozitie niște însușiri despre casă, fată: 

şi băiat dar nu -facem nici o comparaţiune între ele. 

"$ 174. Comparativul. “Comparaţiunea începe îndată. 

ce vedem nepotriviri între însuşirile a două fiinţi. Să sta-.. 

bilesc aceste trei raporturi : de egalitate, de superioritate 
și de inferioritate, toate proprii. gradului comparativ, 

E a); Comparativul de egalitate îl exprimăm prin adver- 

bul modal așa „—ca ; tot atît de— ca și i; întocmai ca Fi 

  
" Viorica e tot atit de frumoasă ca și Florica, 

Bălatul mieă e întocmai ca şi al tăi. , 

b) Cormparativul de inferioritate. Şi super ioritate îl, ex- | 

„primăm în același fel, prin adyerbul. cantitativ mat pus | 

înaintea adiectivulur; Yar în parieaa doua punem, ca, de LL 
. 

+  
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„Ziua de azi e jiai frumoasă (urit) de cît cea de eri, 

„ Pentru a exprima în/erioritatea (sait negativul) avem 
două căi + saii punem pe puţin înaintea, adiectivului, sati 

„punem .pe mai inainte, de adiectivul cu sens peiorativ. Ex: 
: 

Ion este pă puțin frumos.de cît “Toăer, şi 
„om on este mai urit de cît Toader. 

Intre fie-care adicctiv am putea stabili raporturi de 
contrast: bun-—răă; call—frig; deștept—prost;. harnic— 
leneş; uscat —umed; frumos—urit; gras—slab; ş gros=-sub- 
țire, Fie care din aceste adiective spun acelasă lucru . 
răi insamnă mai, puţin bun; vece, mai, puțin cald; urit, 
ma puțin fr umos,. În acest fapt stă explicarea pentru 
ce limba le construeşte în acelasi fel. Superioritatea sati 
inferioritatea stă în firea adiectivului - ; adverbul nai nu. 
ce de cit, măreşte deosebirea în sus sa în jos, 

Ş 175. Superlativul. Pentru a exprima cele mai mici 
nuanţe de comparaţie ne servim de conjuneția și cu 
ințăles cantitativ, sai de adverbul mult. Voind a com- 
para între dinșii pe: Vasile, Tom Tănasă, Gheorghe Și 
Toade» vom zice : ! 
„vi 

“Vasile e mai harnic de cit Ion : 
Tanasă e și (mult) mai harnic de cit. Vasile 
„Gheorghe e şi mai harnic de cit 'Tănasă. 
Toader e încă şi nai harnic de cit Gheorghe. 

“deci 'Țoader e cel mai harnic dintre toți (Gheorghe, 
Tăna să, "Vasile și Ion). 

" Aşa ajungem la superlativ, în care “termenul de com- 
păraţie să facă între o persoană faţă cu. nial multe, în cazul - 
de, “faţă patru. Acest superlativ si numeşte, relativ, adică 
că însuşirea superioară din 'Toadei- e numai! “față” cu cel 

. . 
. *



  . 
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. patru inși. „Superlatival relativ. să exprimă prin demon- 
strativul cel, cca, ci, cele. pus înaintea comparativului.: 

: Cind dăm afară din minte ori ce idee „de comparaţi= 
ane și voim a exprima că subiectul posedă o calitate 
în grad mare, întrebuinţăm expresiunile tare, foarte, mult, 

"prea, peste măsură, de-a totului tot, si atunci avem .Su- 
perlativul absolut, ' 

Țiganul e tare lăudăros, foarte lăudăros, peste măsură * 
«de lăudăros; podul. era cu totul și” cu totul (peste lot, dea 
totului tot), de aramă; E ou mult superioară altora. 

176. Gramatica istorică. Limba latină exprima 
cOmparalivul și superlativul prin sufixe alăturate la tul- 

“pina cuvintului. Aşa din sapient(em) să forma sapientior, 
sapientissimus. Acestea eraii comparative sintetice ; limba 
romină n-a păstrat nici o urmă din ele. ! ” 

Alăturea cu acest fel de formare al comparativelor; 
exista şi altul analitic, des întrebuințat in graiul latin ; 
să zicea magis îdoneum, maxime dubius. Limba romînă 

„a păstrat acest "mod de a construi comparativul, căci 
mai vine din magis ; iar superlativul relativ l-a format , 
singură în cursul dezvoltării sale ; aceasta din cauză că 
limba, latină nici nu cunoştea ce-i superlativul relativ, 
ne-avind de cit o' singură formă pentru superlativ. Cind 

"Nol zicem : cîntecele cele mai frumoase înţelegem tot un 
comparatie, dar faţă cu mai mulţi termeni de comparație, 
pe cari putem să nu- i mai exprimăm ; latinul zicea. însă 

 carmina pulcherrima. , ” 
$ 177. Aditctive ca zii, mort nu să compară. Ex- 

pieşitinea mai wiort” are înțălesul de aproape mort, Tot 
_a$a adiectivele aderărat, superior, inferi 107, auteri ior, Do- 
- sterior, ! interior, „ezierior, ultim, peniltim, ectrem, su> 

 



—— Al 
. 

"prem nu să „compară, căci în ele să cuprinde ideea de. 
comparaţiune. . - 

Ole. Poporul nostru obișnueşte a exprima superlativul 
prin repeţirea adiectivului + 

Ileana Cosizana ; 
„si era frumoașă frumoasă. cozi: 

la soare” te "puteai uita, iar la dînsa ba“, 

DEPRINDERE 

Era o şcoală de fete intrun sat Unguresc. iata 

" profesoară. sii năcăjea foc. pe bietele fete, că nu pu- 
«teau urni din loc cu învăţătura, Treceaii septăminile. 

treceaii lunile, fără să facă cel mare spor cu cartea. 

Fetele nu știa bine rominește și le venea tare greii cu 

cartea rominească.. Numai .una cra mai deşteaptă și pu- 

tea să să țină de profesoară cu lecţiile, și dragă doamne 

era și monitoare pe celelalte. Mergea cum mergea cu 

" cetitul, dar la gramatică însă cra grei de poznă. Nimic,, 

da de loc nimic nu pricepeail. , 

Era lecțiunea despre gen. , 

"Profesoara scoate o elevă la lectie. . Știi, tu, Ionescu, de 
- 

'ce gen e cuvintul cuțit? Fata luindu-și o ţinută ginditoare, : 

cum sta cu degetul arătător la timple, tot: gindea de ce 

gen. să fie cuțitul. <Cuţitul, cuțitul; apoi cu cuțitul um- . 
. blă. și: bărbatul şi femeea,. trebue să fie eterogen». 

„— Dar scaun de ce gen? 
— Apot' și pe scaun şăde şi bărbat și lemee, e tot e 

terogen. 

„— Dar sobă de ce gen e? 

—- Sobă, sobă ; oare de ce gen să fie? Cu soba nu 

umbli de cit femeea ; ea o vărueşte, ea o curăţă, Soba, 

e dar de gen femenin. ! . e
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„— Bine, fată ; pe mine să știți că aveţi să=mi anali- 
zați cimilitura asta : curălușă unsă pe supt pământ dusă; 
și anume fiecare -vorbă ce parte de cuvint este ; cine 
va şti îi voiu pune notă bună. 

Vine clasul de a doua zi. Profesoara ciitră sfirșitul cla-. 
sului incepe a întreba lecţiunea dată de eri. 
— la spune tu Soltană, ce parte de cuvint e cw ălușă. 
— Substantiv, Doamnă. 

— Binedar unsă ce parte de cuvint, spune tu, Frăsină, - 
„— Stă fata ; să gindeste, să gindeşte, întrun târzii 

zice : substantiv, Doamnă. | . 
— Cum substantiv ? Ia sama bine ? Vezi ce spune ? 

"Pe cînd iii lrăminta mintea cu aflarea răspunsului - 
potrivit, nicăjită fata respunde: «apoi, avză-l focul pe a- 
acela: care a uns curălușa, că dacă n-o ungea, era sub- 

stantir, și doamna îmi punea notă bună, 

CAP XVI 

AXumeralul | - 

„8 178. Ntumeralul este o vorbă prin care arătăm Mato 

“mărul sait cantitatea şi șirul. 

“Plecatam nouă din Vaslui | 
„Și.cu sergentul zece. 

ay 
"Doi (frant și cinci cirlani ; Alexandru fatită Cuza. 

“$ 179, - Numeralul e cel: mai abstract dintre cuvinte; 
“căci nimie nu-i corespunde real în .natură. Cind zic casă . 

mă pot duce cu. mintea la imagina reală a unei case, 

"ce are o anumită formă ; ; cînd zic însă opt nu-mi pot 

rechema ni o imagine „reală, „ce să-mi. Spue . de opt. 
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Ideea de- număr o căpătm | prin” mijlocirea. lucrurilor. 

Lucrurile cad sub simțurile noastre, nu numerele ; de 
aceea în vorbire nică nu întrebuințăm, numerele singure, 

ci în unire cu numele de ființi și lucruri: a popă, doi 

jidani, Trei-Erarhi, patru Erangheliști, şepte gâște pol- 

.cotite, ' opt fericiri, zece poronci, ete. Numai în calculul 

matematic facem uz de numere singure în abstract : de 

'2 ori 2 fac 4; 3 din 9rimin 6; Bșicu5 fac 8; 8 

“în 12 întră de 4 ori; 
$ 180. Numeralele sint de 2 soiuri, cardinale și ordi- . 

nale (numeri cardinales et ordinales). . 

„Să numese numere cardinale. pentru că ele sint baza 

tuturor celorlalte forme de număr ; -decă . numere car- 

dinale ar însămna numere fundamentale. ar ordinalele 

arată șirul ce ocupă o ființă faţă cu altele, - 

1). Nameralele cardinale. - 

Ş 181. Numerele de la 1 la 10. Numerele dela 1 
la 10 vin direct din latinește : unu-o (unus, a), doi-două 

(duo), trei (tres), patru (quatuor), cinci (quinque), şese 

(sexfem]), șepte (septem), opt (octo), nouă (novem), zece 

(decem). 

Din aceste numere, an şi dol ai și lemeninul 0, două 

și să declină. A 

Caz. ăi. un, -0,':-. unul, 'uva, 
„Caz oblic. unui, „unei, unuia, -uneia, 

tocat ca şi latinescul unusea-unum (Ș.) i 
ună, unde, una. (0). 

E greii :de explicat femeninul o din ana ; unii îl fac . 

a deriva din allam (Gr. „Crelu).
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Doi are şi forma femeninului două ; în compus însă 
“găsim și caz oblice amândoi—amîndouă—amândurr ora. 

$ 182. Numerele de la 10—20 nu să formează după, 
sistema latină, ci gtisim asemănări între albaneză şi sla- 
vonă. Asa: ! 

un spre zece, doi spre zece, trcă spre zece, patru U- -spre= a 
- zece, nouă spre zece, ne amintes se pe dea-ua- -deseat, pete 
na-deseat, tri-na-deseat al Slavonilor, cum și pe nye- 
mbe-dyeta al Albanezilor. Formele latinești erai zndecim, 
«uodecim, ce aă:dat .onze, douze la Francezi. - 

$ 183. Numerele de le 20 la 100'să formează după 
- Sisteina zecimală, Larim zecile ca unităţi și prin nume= 
rele de la 1 la 10. adăugate : la zeci. arătăm decadele : : 

rat rominească ; să pun unităţile înaintea: zecilor fără 
altă legătură : op zeci, nouă zeci ; îndată ce însă voim 
a' arăta unităţile dintre decade, legăm unimea de zeci! 

„prin și: două zecă și unul (una), cinet seci și do! (două). 
Obs... Nume!e latinești a decadelor s-aii pterdut în romi- 

macedonean .arem iinghiți==viginti, Francezii ai şi sistemul 
zigesimal, adică Tai 'pe 20 ca unitate şi formează numere: 
uatre-ringts (de 4 oră 20) singurul întrebuințat azi, ală- 
turea de siz vingi (120), sept vingts (140), hat cingis (460), 
(Quinze ringts 4300). 

$ 184. Numerele de la: sută în sus să formează asa: 
0 sută” unul (una), două sute donă zeci și două (doi); . 

"adică conjuetia- și să pune numai înaintea unităţilor. 

“Toate numerele. sint compise, afară de sută, mie, milion. -. 

„Sută e slavonul Siăto (sto), Yar “nu latinescul cent ” 
| (cent, (r). Mie din. latinescul milia ; să declin ca feime- 

- minele: o imicz—unei mii—zece Mă Milion și, miliard 

"două zeci, trei zeci, patru zeci. Această formațiune e cu-. 

„meşte, ca ziginti, triginta, septuaginta. Numai în graiul. --
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„ Sint cuvinte.nouă. Zero e cuvînt arab, şi'nu era cunos- 
cut Latinilor.  - . 

$ 185. Avtiță istorică. Strămoșii noștri aii întrebuințat. 
sute de ani slovele cirilice în loc de cifre, Xlodul de a 

“însemna numerele era dar cu totul deosebit. Iată siovele: 

„vechi ca cifre: 
A=L, B=2, r==3, A=4,E=—5, 3=6, 57, n, 09, 

i==10, n=20, 4==30, M=40, 11==50, 32=60, 02270, n=80, 
4==90, pz=100,. c=200, 'r==300, y==100, (p==500, y= 
600, y'=100, w=S00, tţ==900, za:=1000, „ 

Aceasta a durat pînă cătră 1770 cînd a început întrebu- 
inţarea cifrelor ; dar greşeli multe găsim în notarea: cifre- 

"lor. Aşa găsim scris 181 drept 1801 (sawa), 189 drept 
1809 (zawa); tot așa 11,21, 31,41, 51, 61, 71, 81,91, 

drept 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 luîndu-să după. 
însemnarea veche: ai, fi, ri, Ai; Ei, 3i, si, Hi, si: totașa 
1841 drept 1814 (zawpi), 1891 arept 1819 (gawai), In- 

“trebuinţarea lui zero (0) a dat mult de lucru pină cînd 
s-a ştiut adevărata cale în scrierea lui în coloane, Aşa aa. . 
reprezintă pe 1001, xpa pe 100,001, Xaa pe 1,000,001 ete.. 

$ 186. Numerele mehotărite spun ca cantitatea ne-. | 
hotărită ; la aceasta, ne servesc o sumă de alte cuvinte, 
care nu sint numerale, ci pronume.. Ca nehotărit numeral . 
avem pe: 2re-0 doi, bei, vre-o două trei, şi de urdinar: 
ori ce numeral compus cu particula vre-o (eri din 'velis). 
Celelalte cuvinte ce arată cantitate nehotărită sint a-- 
diectire ; ca  Mult—multă ; mnulţi—multe— multor(ă) 

i „puţin-ă, puțini-e, apoi puțiiatel-ică, puțintei-ele.. 
„câteva, vre-o cîle-va, vre o cîți-va; la care adiogăm și po- 
„pularele o leacă de, o ţiră, niţel, niţică. 'Tot aici punem 
„Și pe ceza, tot, nimic, unii, nică unul, nimene, ce-s pro— 
nume nehotărite, i
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2). „Mumeralele ordinalu, . 

$ 187. Pormaţiunea, numerelor ordinale, Limba TO=. 
mină a părăsit moda latină de a exprima, ordinalele ; și 
le-a format ca, singură din cardinale. Aşa din cardinalul 
«oi s-a format al doilea prin o dublă articulare ; al ar- 
ticulul pronominal și le art. substantival ; tot asa din 

„două a doua (două-+-a). 

Din trei al treilea — a treia . 
>> patru al patrulea — a patra 
>» „Zece al zecelea — a zecea - 

Formele de azi a! patrulea sint nouă ; în limba veche 
u să zicea al patrul, al optul, ca. cuserul, omul 3 mal apol. 

fiind că numeralele articulate cu le erai mai multe. ai 
tras după ele pe acestea și le-a dat articulul le: al! 
optule, ca al șesele, Forma al şeptele e mai veche, far & 
ce-l avem.azi e adaus pe, urmă, ca particulă determi- 
nativă, tocmal ca în acestui, acestuia, acestei(d). E 

$ 188.. Numeralul fufâă nu-i format de la au, 
care ar fi dat după analogie al anulea, ci-i păstrat din 
latinescul antanius=care. stă înainte (ante prep.).. Din 

„antanius a eşit întîi, sai cun să rostoşte în Moldova 
2utăă, ” a | 

Ş. 189. Intrebuințave ca ordinalelor. Adesa întrehu- 
saţna cardinalele pentru ordinale, mai ales în calendar : 
1892 rostim o muie opt sute „ouă zeci şi doi; nu al o mie 
opi sute nouă zeci și doilea, cum numărau Jatinii, Zicem 
întiiă AMaii, dar în două Mai, Serbătoarea de 10 Mai; 
inoaptea e 11 Februare. - ” 

Ordinalele le luăm și în funcţiune de adverbial. Ex: 
Intrebat fiind „Demosten ce-l mai interesant pentru
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discurs, el.a răspuns: întâi acțiunea; "al doilea acţiu- 

nea; al treilea tot acțiunea, 

Noi .nu putem zice ca Fi rancejii Carol doisprezece 

(Charles douze). ci al doisprezecelea. 

$ 190. Nume de numeral. Cu numeralele facem mare * 

uz în Matematică : cu cardinalele și ordinalele exprimăm. * 

toate operațiunile aritmeticei : 

a) adunarea unul și cu anul fac doi 
b) scăderea  . doi din patru rămin doi 

"c) înmulțirea de două ori două fac patru 
d) împărţirea ciuci în zece merge de două ori 

" e) distributivele cite doi, cite zece, cite nouă . 
t) repetiţiunea a doua oară, a suta oară. i 

Apoi formiim verbe: doi, a îndoi ; sută, a însuli, din 

*-a căror. participii avem numeralele cantitative fudoit, în- 

- “trei, “sai “neologismele duplu, triplu, simplu (unul). 

“* Apoi avem. substantivele partitive, unime, doime între-.. 

„buinţate ca numere fracționare : o doine 1], o zecime lo 

o treime 1/,. De observat aice -că în -rominește sufixul 

ime- axată cantitatea nu partea : Voerime, prostime, figă- 

ime. Supl expresiunea Sfinta-, “Treime să înțeleg 3 fețe 

D-zeeşti ; în Matematecă însă expresiunea unime, doime,. 

treime arată, o parle din întreg, aşa că o Îrcime (1/5) e a 

treia parte din întreg, 3 întregi. o - 

$ 191. Numerale-apelative. Supt numerale apelative 

înțălegem cuvintele cari azi sint substantive sait adiec- 

tive, dar vin dintr'un numeral latin sat străin ; ; ideea 
de număr s-a pierdut. 

In Primărară, văr primar, primărie, primar nol avem 

- numeralul ordinal latin prinzts-a-um ; ca ordinal s-a în- 

locuit cu întiiă (antaneus). In anțărț (anul al treilea)
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"averii pe tertiis (al. treilea), In miezul Păresii (prominţat” 
: şi Păreţil) ce cade la mijlocul postului mare, avem pe 
2 . Quad agessima=al 40-lea (vechii. Păreasemi). . 

! Bir e Ung. byr=unul (și Turcesc). „ - 

Percă în: făină. pertă e rusăscul perti=cea. întita. 

Soo e rusăscul toroc, luat” de la greci tesaraconta= 40. 

. În romineşte însă are 2 înțălesuri: zi: de 'soroc ==. 

zi de termen ; și să mă: plingi pe la soroace,. . 

Trelin în cal tr ctin=—de irci ani. 

„noatin în mici noatin==de 9 luni: . RI 

“tert € slavon — mezu din mezu- Piresit_ e medius, 

pol în poloboc=junătate. de: bute. e 
| 2. * "Potaici să referă popularul: santasia = 66 (joc: de -. 

pi cărti) ete, Ă e - 

      

  
_ DEPRINDERE 

.- 
pe

 

„-„ Povestea nnimereloe 

i Intrebare... O! Diece, prea'nvălate 

IN „_ Care'nveţi la şcoală carte 
Spune, spune ce e unul ? 

„Răspuns, Unu fiul Mari ești ai 

” Care în ceriii locuești E - 
- - Și pe noi.ne stăpinești. - 

  

- Intrebare. O! Diece, prea'nvăţate 

” Care'nveţi la şcoală carte 
| „ Spuie, spune ce sint 122 - 

Răspuns,  Doisprezece-s Apostoli, 

| -Unsprezece-îs Stihii, - 

. 
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Ze poruncă Dunmnezeești, 

Nouă cete îngerezti, 

Opt mile-a Domnului, 
Septe taine creşlineşti, 

Șese crini ai Precistei, 

Cinci rănele Dorinului, 

Ce-s spre folos omului 

Prin darul botezului, 

Patru sfinți Evangheliști, 

Tei sfinți Patrierşi 

„Două table-a lui Moisi 
Unu fiul Mari ești 

„Care în ccriii locueşti . 
Și pe noi ne stăipînești. 

CAP, XVII. 
PRONUMELE. . 

$ 192. . Cu pronumele 1i0i ne servim în vorbire pen- 

tru a numi lucrurile pe o cale nai generală, fără a ne 

referi la natura acelui lucru, ci dea arăta că e aproape 

saii departe de noi, sait cum stă faţă cu noi în vorbire, 

etc. Pr onumele dar ne duce spre numele aderărai al m 

crulă, , 

Cînd zicem Acesta'e vinovatul, noi știm de cine vor- 

bim, că-i Jon sai Pasile, dar nu-i mai spunem numele, - 

"că-l avem supt ochi, sai : 

Jidovii acuza pe lisus că s-a făcut pe sine ful lui P 

D-zeii; adus înaintea. lui Pilat și întrebat .de este fiul lui 

D-zeit el a respuns : Tu zici. Aici el să referă la Isus, 

şi tu la Pilat.. ”
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$ 193. Funcțiunea pronumelui. Pronumele îndepli- 

neşte un îndoit rol. Cind in vorbire numim cu el ființa 

și arătăm fie pozițiunea în spațiu, fie persouna 'discui-- 

sului, întrebarea sai relațiunea atunci el să ja ca un 

_substantiv, putind fi subiectul propozițiunii : 

Să spună celalalt; asta-i asta, mii bădică ; Nu-mi pasă. 

Fi sint cel ce sînt, Cine vorbește ? Ei. Care acolo? 
"Cind însă ne servim cu el spre a deterniina pe un 

nume, va fi adiectie ca funcțiune : | 

„Avi Carol I, din mila lui D- zeu și vointa naţională, 

rege al Romîniei. | | 

Calul nostru ; casa aceasta a ars astă noapte. 

In vorbire le luim după voe cind-ca substantive cind 

ca adiective, De pildă: . 

Ale. tale dintru ale tale, ție aducem de toate și pentru 

toate (subst.). . 

„Vitele tale sint furate din vitele zuele. (adiecix): 
” 

- 

[). Pronumele Personale. 

$ 194. Pronumele personale ne spun persoanele dia- 

logului : ucel caie vorbește și acel care ascultă, „cit pri- 

veşte acel despre care să vorbește el nică o dată nu poate 

lua parte la vorbă, căci puteni vorbi despre: au om, un 

ducr 1, 0 idee, despre ceva trecut, ziitor, real sai închi= 

puit. Nu sînt dar de cit 2 persoane. Pron. de persoana 

a III e un demonstratie. aa | 

$ 195. Declinarea pron.. personale. Pronumele per- 

sonale: ne-aii conservat nai multe forme de caz de € cit 

substantivele. Tată declinarea lor: 
N
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" Forma tonică 

Pers, |. Pers. IL. 

Ă Singurit 

Caz, subiect. Ei (io-ego) tu (tu) 
"+ Regim. dir. pe mine (mene) pe tine (tene) 

„Reg. ind. mie (mihi). ție (tibi) 
- Vocativ tu, (tu). 

o | Plural ” | i 
Caz, subiect. f.., PE Regim. dir. (Xoi (nos) voi (sos) | 

Teg. ind. „nouă (nobis) vouă (vobis) _ 
Vocativ 7 Yo (vos), 

$ 196. Persoana a 3-a. Drept vorbind in convor- 
"bire numai 2 persoane să cunosc, Limba: latină nică 
n-avea formă pentru persoana a 3-a; ea intrebuința pe 
demonstrativele is (acesta), il le (acela). Din demonstra- 

-tivul ille s- a format în romineşte pe de o parle artieu- 
Jul (4, le) "pe de alta pron. de a 3- -a persoană (e). 

Tată declinarea lui. 

Forma tonică 

Sing. O Pur. Ie 
N. el, ea că ele 

"(G. - alura că a lor 
D. lut ei lor , 
Ac. poel peen  . .peei,pe ele. 

'$ 197. * Pronumele reflexiv. Cind. în frază voim a 
arăta că. „persoana. din obiect este și subiectul acţiunii, 
să înlocuește- pronumele personal prin altul, numit re- 
flexie care arată tot o dată subiectul și obiectul. 

Ab trebui să avem cite. un pronume reflexiv pentru 
- ! fie-care persoană ; dar noi n-avem în rominește de cit 

pentru + a 3-a persoană. . a. -.
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„ Pentru persoana I şi II . ne. servim cu formele perso= 
i nale din acuzativ : mă, te. Ex: mă teii, te tai, să tac. 

; dată declinarea pron. neezie, „cu forme comune Sing: 

: Și înmulțituclu, : - 

| | For ma tonică, 

a „- Reg. drept pe sine, 
| i i Reg. ind, - șie. a 

$ 198. Pe lingă acestea; "mai găsim și alte forme 

1" mat'scurte și atone. Tată-le : 

„Forma atonă 

  

.Dativ 
Sing, Plar, | | | 

„e UE reflexiv |. II. IN reflexiv. EI 

îmi ÎȚI ÎL Îşi ne să le îşi 
combo și -ne  -vă le O —și 

Mio ţi-e și ne-  Y- le- Oşi-: 
ema e oțel ogie pie pie iși. 

- a Acuzativ | 
. “m, fi - m, f, , 

mă te îl;o să. ne. vă îi, le să 
-mă' "-te 0 «să  -ne “vă '2i,-le să 
m te-, lips neo pa e Tele e 

mi-. osti lo o=: s- pi te i Hs. 

„$ 199, Intrebnințarea pronumelui. In Romineşte n-a=. 

- sem” nevoe de a- întrebuința pronumele pentru a-arăta -. 

| = * persoana verbului; aceașta din cauză că avem termi- : 

| i] națiuni : zăz, zezi, zede, ecdem, tedeți, căd, * - | 

| „.. $ 200. Formele scurte, ali o întrebuințare. :pleonastică, .. 

| proprie limbii Romine.. Ex Pînea noastră .cea de toate 

- 3 zilele dă-ne-o nonă astăzi, si Me iartă nouă greșelele 
noaştre; - , e 
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Mie mi-i tare frică.—Cum văd ţie ţi-i răă;— Vouă 

vi-l foame sau nu? 
Numai dativul și acuzativul aă forme tone, ce stati 

totdeauna pe lingă verbul din propozitiune ; de aici.nu- 

mele de pronume conjunctite, Ex. Scoală-te și te î- 
bracă ; luîndu-mi ziua bună, m-am dus; dar mite pă- 

nă-mi-te :—Pe ciobani legatu-mi-aă ; mi l-a bătut. 
$ 201. Pronumele să, pe sine are trei întrebuințări : 

a) Arată pasicul : Vacile să tae la căsăpie ; copacul us- 

cat să tae și în foc să aruncă.—b) reflezicul: mă uit 

pe mine însumi de ocupat ce sînt ; mă plec, mă joc, mă 

mir, mă gîndesc. €) veciprocul : să sfădese ca ţiganii :— . 

Iubiţi-vă unii pe clții, ca într-un gînd să mărturisit, 

Ca pasiv să arată că subiectul sufere lucrarea făcută de 

alții ; ca reyleriv arată că obiectul e tot odată și subi-. 

ect ; ca reciproc arată că rînd pe rind e subiect și obiect. 
$ 202. Acuzativul tonic primește tot deauna prepo- 

ziția pe (pre). Pre Tatiil, pre Fiul și pre Duhul Sînt. 

Tot cu acuzalivul să construcște ori ce prepoziţie: Ce 

ai iu.cu mine, dacă eii n-am cu tine; E răi a zice: 

Ce ai tu cu eă, dacă eă n-am cu tu. După pronume 

“știm că și la substantive tot cu acuzativul să construese. 

prepoziţiile, afară, de: înaintea, deasupra ; îndintea luă 

„D-zei și a oamenilor ; deasupra tuturora etc, 

"$-208. Pr. personale n-ati formă proprie de gehetiv ; 

în schimb însă arătăm raporțul posesiv al genetivului 

prin pr. posesive: al miei, a ta, a lor; adesa chiar cu 

formele atone de dativ: din parte-mi (fi, î), ce înlocuese 
aici posesivele (mea, te, lu). 

$ 204. Pentru pers, III avem și dînsul, dinsa, dinșii 

și dîusele, ce să obișnuese mai ales în caz. acuz. nu-l
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cred pe dinsul; mă tem de dinsul. Tot asa întrînsul, în- 
trînsa; printrînsul, printrînsa, în loc de în dusul, i 
prin dânsul, 

$ 205. Schimbul dintre pr. personale și reflexive. 
In graiii adesa întrebuințăim reflexivul pentru pers. III; 
mai ales în locuţiuni și unde voim a arăta un raport 
mai strins cu subiectul ; Cine are bani cu sine (cu din- 
sul) să-i dea spre pază; Lyoistul nu trăieşte de cât peu- 
tru sine (pentru dînsul) ; luat lucrul în sine Ansuși nu-i 
răi (sub. nehotărit). 

" Reflex. sine schimbă mat des cu dinsul, rar cu el. 
$ 206. Pr. personale compuse. Pron. personale și re- 

fosive să intărese prin pronumele însumi, însămă : şi . 
„să declină asa: ' 

Eu îusuni-însămi noi înșine-însene 
tu însuţi, însăţi - - vol înșiră-insevă 
el, însuși, ea însăşi - ei însuși, ele însele. 
pe sine însuși, - însăşi pe sine înseși. 

Pron, Iusunmi îl găsim în dîusul, printrîusul ; el e for- 
mat din însu, îusă și pron. de dativ aton ii, fii, şi—ne, - 

„ le. ce să scrii unit. Forma fusu, însă o găsim în 
un îns, o însă (0 persoană), 

In graiit pronumele s-a redus la: “însuși - pentru cite“ 
trele persoanele : ei însuși, tu însuşi, el însuși; trebue 
de respins această 'scriere, | 

$ 207. Vocatival nu-l ai persoanele 1 si III. In dia- 
log adresa n-o putem avea de cit faţă cu persoană a a ll-a 
lu, toi, . . : 

"In graiul familiar „avem şi alte adrese, ce ne arată și | 
“genul: măi (bărb.), fa şi fă (fem.) ; apoi turcescul i 2 
întrebuințat în Moldova.
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"$ 208. Termenii de reverență. In adresele noâstre 

faţă cu oainenii întrebuințim o mulţime de cuvinte. Aşa 
| stăpinul strigă sluga pe nume: Ioane, 'Ioadere: Sluga 

să adresază stăpinului cu: Bocrule, Cucoane, Jupîne — 

- Egali între sine își zic Dumnea-la. “Adresa cu fu arată 

intimitate și e proprie graiului familiar ; iar Rominul 

zice tueș la acela care tu-ște pe toată lumea. 

Tată formele pronumelui de politeță : - - 

Caz drept. Dumnea-ta, li, că, lor. 
"- Caz oblic.- Dumictale sale; Dumnea-coastră, lui, că, dor.l 

„ dumilov-sale. Pentru Vodă avem pe : Măria-ta, Sire. Mu- 
estate, pentru popă avem pe S/inția- voastră ă Inalt Prea- 
Sfinția-voastră, cucernice etc. 

“Obseneare.. la rată. există * cele mai variate, forme 
auda mata, matali, mnătălucă, ete, 

$ 209. Pluralul de majestate; noi, voi, In actele ofi- 
ciale întrebuințium adesa noi în loc deeă: Noi Carol 

1, Regele Romîniei. De- ordinar slujbaşii superiori aă în- . 

trebuințat cc dintăi acest ok pentru ada mai mare. 

„autoritate puterii lor. A urmat de aici că în adresă tre-“ 

buia să li să zică co? în loc de tu, rămas ca “adresă nu- 

„mal pentru D-zeit: tu, Doamne, ție, Doamne. 

£ 210. Observare istorică. In limba veche sii găseşte - 

„Dă, vă, li pentru caz drept plural ; azi numai vă s-a 

pista pe cind nă, lă (nos, 108), s-au înlocuit prin ne, 

„16, li. . 

|  orimele pe. mine, pe tie, pe sine mai "vechiu mene,.. 

tene, sene sint latinești, dar nu să ştie bine ce-i-acel e. 

' Formele îmi, îţi. îi, îşi sint nouă și născute în mo- 

„au urmiitor : Acum, 300 de. ani, pronumele personale
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atone să puneaii tot deauna în urma verbului: zăizu-nt 

de treburi, toemal” ca în poezia populară. | 

Țucu-ți-gura, Lugoșaniă 
Țucu-ţi ochii s-o sprinceană 

Formele vi, ți, și, î, nu stăteaii singure, ci tot dea- 
una în urm unui cuvint: cându-nă, facă facu-ți; ca în 

imperativul de azi, tacăți guru ; cîndu-mt văz, Acoastă 

constructiune a adus slăbirea lui î și reducerea la 2, 

fi și i ; Incepindu-să apoi a să întrebuința înaintea ver- 

bului și în capul propoziției, formele atoneși enclitice tre- 

buiaii să aibă un razem pentru a să pronunta și astfel 

s-a dezvoltat acel î, îi, îA, își, îl, tocmai ca și la ver- 

bul « £ unde avem îs în loc de su (3), îi fațădee,i. i 

si vei, îH pentru veţi. 

In munţii Moldovei și.azi incă să păstrează această ă 

„particularitate veche în forma reflexivă' duplă: si-a du- 

su-m-am (Creangă, II, 23), deci mă ducu-mă, cum și 

vorba : las că mi te-oi potcori-te că. - 

[I. Pronumele şi: adiectivele posesive. 

$ 211. Posesivele arată un raport de proprietate în- 

„. tre cele trei persoane a vorbirii şi obiectul ce le apar- 

ţine. După functiune ele sint adiective. Cind zicem: omul 

mieii arătăm că este o legătură de- posesiune între “per- 

soana cre vorbeşte şi omul (bărbat), Deci miei determină. 

„pe omul, şi în acelaș timp e adiectivul pronumelui per- 

sonal mă.. La fie care persoană corespunde un adicoliv 

poses iv, mă nică ;- te-tăă ; să-săă. 

„$ 212. lată formele posesivulu, comune - tuturor, ca- 
zutiloe Da „a | a



Un singur proprietar - Mai mulți proprietari 

Mase. |. II. IL LL JI 
mică, tăi săă |: __ nostru, vostru | 

mea, ta sa noastră, voastră 
miei tăi săi "nostri, voştri 
mele, tale, sale 

„. c-lul ci 

| noastre, voastre 

| lor 

$ 213. Posesivul arată patru raporturi : 

2) între un proprietar şi o posesiune: casa meu, ta, « sc; 

lucrul aici, Zăă, săi, 

b) între un proprietar și mai multe posesiuni: Casele 

inele, tale, sale, 

c) între mai mulți proprietari și o posesiune: Calul 

nostru, vostru, lor; casa noastră, voastră, lor. | 

d) între mai mulţi proprietari și mai multe posesiuni : . 

Caii noștri, voştri, lor ; casele noastre, voastre, lor. | 

In toate aceste raporturi 'posesivul să acordă cu nu- | 

mele ce-l precede, şi care arată posesiunea, iar nu .cu- 

posesorul. În șapca mea, mea să acordă în gen, număr. şi 

caz cu șapea, nu cu posesorul, fie barbat saii femee. 

$ 214. Pentru persoana a Ill-a avem 2 forme : săi, 

lui; săă stă in legătură cu reflexivul să; ui e pron. -: 

personal luă. Intrebuințarea lor e deosebită ; Dacă în .: 

fraza : tata s-a dus în tîrg să aducă jucării pentru mă! 

tuşica şi pentru băetul ei, am pune Văetul săi. nu s-ar 

şti acule bietul, - 
- Observare. Posesivul n-are plural pentru pers. 10; să 

întrebuințază lo de la personale :. Și s-a odihnit Dacă + 

în ziua « şeplea de lucrurile sale Fă dar ceia ce ua zice. 

veuă să faceți, faceți, dar faptele lor să nu faceţi. Cei - 

vechi puneaii aici să: oamenii să se îngrijască de lu- 

crul sati (nu lor). Copiii sint cea mai scumpă avere a.
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părinților săi (nu lor) ; de atunci s-a păstrat Dumilore 
sale în loc de Daumnilor-lor: 

$ 215. Posesivele cind staii singure, s-aii determină 
un nume nearticulat primesc articulul pronominal al, a, 
«i, ale : o vorbi de a ta face mult; unde-i esteal tăă 
nume ? unde-i a ta fală 2— Dar, bine cuvinlată fie împă- - 
rățiea ta. i 

La aceasta fac esceplie numele de înrudire : tată-măeii, 
sorat-mer, mă-sa: mă-ta, nerâstă- med; matușă-sa. ete; 

Adesa în acest caz posesivele arată raportul cazului 
oblic — par'că-i atereu tută-tăii (lat-to) ; — asta-i moșia. 
moșu-miciă. Sa cunoaşte mai bine la: cite-va cuvinte, cari 
ai forme speciale pentru cazul oblic : ” 

o tată-tatâni- mei 3 mamă-mîni- -ta, mătel, măsei. 
„“Prate-frăţine-miră ; Soră-Surori-mea, și soru-sel (sor-sei), . 

Obsercure.. |n grajii în loc de mică, fă, săă avem 
mio, to, so: de cul bunicu-mie-; frate- to s-a ales ua. 

: răi ; „„HOȘU- 50 e mare. și ture. 

_irot așa în graiit formele al, ai, a, ale s-au redus la 
a, ceea ce nu trebue primit în scris. , 

$ 216. Gramatica istorică. Mieii vine de » 2neus prin . 
mieo-myeit (pop. net) tăii, săă vin din tu, suum rostite . 

"ca 00, soo-apoi to. so. “De aici. a venit tă, . să, la care. 
„s-a alipit prin. analogie & ă pentru singurit, i pentru in- 

mulțit ; mea, ta, sa nu vin direct din formele mea, tua, 
sua; de la ele's-a format “pluralul niele, tale, sale, după 
analogia femeninelor ca iergea-te gele ; nostru, vostru vin 

„din nostr Mih vostru lo. vestrum),
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II. Pronume demonstrative. 

8 217. Demonstrativele ne arată că obiectele despre 

care vorbim sint față cu noi saii aproape sati departe: 

Ziua aceasta a fost nefericită pentru mine; acea de 

amâne mu știi ce-a mai aduce. 

a) Demonstrative de aproape sint: acest, cost, ăst, ast, 

ist, cestalali, acestași, | 

b) Demonstrative de departe sint : acela, celu, ăla, ceala, 

celalalt, aceiași. . 

$ 218. Formele demonstrativelor sint cele mai bogate 

și variate în graiii; după ele se cunoaste adesa pronunta 

locală. Unii zic ista, alții ăsta ; unii: ceiu, alţii dia etc. 

Iată cum să declină demonstrativele : 

"Mase. Da Lemn. 

e Sing, 

„Caz drept. acest [a] acel [a] această [2], acea, aceca, 

Caz oblic, acestui [a] acelui [a] acestei [a], acele (a] 

Plural. Plural. 

Caz dreşt, aceşti [a] acer [a]. acsste [a], acele [a) 

Caz oblic. acestor [a] acelor [a] acestor [a], acelor [a] 

" "Pot asa să declină şi popularul : âst [a], ăl ţa] ; aste [a]; 

a [aia] şi compusul cestalalt, celalali, ceilalți, celelalte. 

$ 219. Adverbe denionstative a avem de timp, de loc 

şi de mod: | 

aică, încoace, încoa; acolo, colo, încolo (loc); acu, a- 

tunci, adineaoră, (timp) așa, astfel, atit, atare (mod). * _ 

Adevăratele adverbe sint mai toate de origină pro- 

nominală.
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$ 220. Gramatica istorică. Noi mostenim demonstrati- 

xvul din latineşte. Limba, latină avea 4 pronume demon- 

strative : îs, ea, id (acel, ucea) ; hic, haec, hoc (acesta 

de lingă mine), iste îsta istud (ăsta de lingă tine) și ile, 

illa, ilhul (ăla de lingă e). In Romineste nu s-a pă- 
strat toate. Is s-a plerdut ; din hie avem numai i, din 

luă, si făcui ; iar din hac [7] avem a din "acestuia, ace- 

duia ;—Din îste şi ille avem toate toate formele noastre. 

Poporul latin pentru a întări arătarea a părăsit ca- 

lea simplă și le-a compus cu adverbul demonstrativ 

ecce (iacă) : ecce istuiu, ecce îllum şi ast fel avem azi acest, 

acel din rece istuin, ecce illum  [ekistu-ckilu ; acestu, 

acelu] : Aceste sint azi formele literare. Din formele 

simple ist, illum s-a format est, [ist] şi el (pron. per- 

sonal) ; apoi ca prociitice: ast (din astăzi,. astfel), a 

(articul pronominal) ; lar cestelalt, celalalt vine din cest, 

cel [ecce istum, ecce illun] si alelt. vechiii pentru' altul, 

și păstrat în a/ultăsară, alaltaeri. 
4 

IV. Pronume conjunctive sati relative, - 
. 

$ 221. Pronumele conjunctive servesc a uni termenii 
“din frază. Omul care să prea laudă nu face multe pu- 

vale. Aici care leagă pe verbul să prea laudă la numele 

omul, ca un -atributiv, ca așa numele omul specificat 

prin acţiunea lui să prea laudă să convină predicatului - 

nu făce multe parale. Tot odată să numesc şi “relative 

fiind că să raportă la un nume, ce le zace înainte şi 

care este antecedentul săi. Aşa - omul e antecedentul lui - 

<are, 

Care să poate” referi și la un demonstrativ, cind ideea 
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din frază e esprimată în mod general: Ex. Cel ce i 

în anînă o carte trebue să știe ce este cavica. eea ce ție : 

nu-ți place alia nu face. Cele te spun păgîniă s sînt blas--. 

feme contra Dumnezeirii. 

$ 222. Pron. conjunctiv să declină, cum urmează : 

Sing, m. f. 

Caz drept care [le]. care [o], cine, ce 
Caz oble cărui [a], cărei [a], cui 

"Caz drept cari [earii], care [earile] 
Caz oblic căror [a] 

.'$ 223. Formele relativului rominese nu vin din rela= 

tivul latin qui; quae, quod, ci din qitulis (qualem-cale-ca- . 

70). Formele cărui, cărei sînt formate prin analogie după 

acestui, acestei ; tot aşa forma cari de la plural. Pronu- 

mele cine vine din quemie, cui e forma dativului de la. | 
qui, cui; iar ce de la guid—le-ce. 

$ 224. Pronumele conjunztive pot fi absolute, cînd 

n-ai antecedent : Absolut să ia totdeauna cine. Cine să 

scoală mai dimineaţă mai departe ajunge; Care și ce: 

- sînt mai mult relative, căci au antecedent: Lucrul ce 

s-a întîmplat ; omul care « venit; dar cine mă. iubește: 

să a crucea și: să cină după mine. “Să zice însă și : câte- 
lacrimă am vărsat—făceam o fintini'ri sat : care cun mă. 
vede mntreală. E 

„_$ 925. Pronume conjunetire compuse, să iai ca meho= 

rost: oricine, orice, vericare, ori şi cine din relativele - 

care, cine, ce și verbele ori, veri (velis). 

$ 226. „deerde relative compuse : oră cînd, ori. aude 

n cum, Pe.cînd, unde, cum, le putem inlocui cu pro= 

ame 'relative (în care, din care) ; In țara, unde-s. 0a= 
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aneniă orbi cel cu un ochiă împpănătește (unde==în care ; 
Pe zvemea cînd af fost le mine, ci nu eram acasă (cînd 
=în care). Jot timpul cât um vorbit cu el n-a . zis ni 
mic răă de tine (cât=în care). | | 

$ 227. Intreluințarea velaticului.. Pronumele conjunc- 
tiv să acordă în gen si număr cu antecedentul -săii, de 

“si are o singură formă (care, ce): 
Omul, cere l-ai văzut, e un văr deal mei 

  

> de care ţi-am vorbit eri, a murit 
>. pe care l-aă protejat s-a ales un răi 
> în care te- al încrezut, te-a înșelat 

„> dela care ai “așteptat multe n- -a făcut nimic. 

Cînd relativul e în caz oblic primeste arliculul pro- 
nominal al, ce să acordă cu numele; ce arată lucrul 

„posedat, - | 
A cni lumânare nu s-a stînge de vînt la Paşti, e bună 

de leac ;.aică a să referă la lumânare, nu la cui, căci 
„zicem şi: ale cui sint casele acestea? ai cui sînt acești 

| copii? Si răspunde «le noastre (în grai s-a noust»: 0),— 
ai moșu-mieii (în grafit ce moșunto). 

i 

| 

! 

V. Pronume Interogative. 

$ 228. Cu pron. interogative intrebium în “propozi- , 
țiune spre: a afla, subiectul, verbul, obiectul și deteriină: 
zile, prin întrebările : cine 2 ce? cure ? cît? ce fel de? 
"Formele Interogativului sint aceleași ca și a pr. „con= - 
junctiv. . - 

Cu cine intrehiim subiectul (persoana) Cine-i Ionescu! 2 
| „Cu ce întrebăm subiectul (pers, și lucrari), verbul și 
i Obiectul, 
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„Le-i i asta 2? — obrăznicie —Ce face ou ? seric ;— Ce 

scrie Ion ?—tema la Istorie. 

Cu case întrebăm subiectul (pers. și lucruri, dar cu în- 

țăles mai special. Cine « Țeștelit pupitrul ? — Ion. Care 

Ion 2—Jon a Tudorii. 

"Cu cit întrebăm determinativele : cît « plouat eri 2— 

toată ziua. 

Cu ce fel de sau cum întrebăm atributul : Ce fel de 

"om e lon 2—iute, ” 

Ş 228. Interogativele care, ce, cine să declină ca și re- 

lativele fiind acelaş cuvint, dar capătă înțăles deosebit 
. 

după tonul ce-i dăm. _ 

Cit are aceste forme: 

S. Pi, 

Caz arept - cît, câtă cîți, cite 

Caz oblie Câtui, cîtei cîtor > 

$ 229. „Adeevbe Interogatie sînt acestea : unde; tucolro,, 

când, cînd, cât, cum: Ex, In cotro și unde ? 

. Alergi așa -Xute ? 

“Obsercare. Unde vine din latinescul wide cu înţăles de 

unde ; în colo e compus din în - contra- ubi (in-cot- -0) 

„vechii în cătră-uă, cînd (quando—cîndir), cil (quantumm), 

cu (quomodo). 

VI. Pronume și adiective nehotărite 
N 

“$ 230. Prin ele arătăm persoana sait lucrul intr-un. 

mod general şi nehotăril. - 

„A „fost azi cineva pe lu mine, și n-a. spus ceva lare. 

interesant, „Acel cineva adusese restea de la alt ciuera.   

P
a
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$ 231. Pr. nehotărite sint acestea: 

vue care, oare cine, oaie ce, 
vaveșicare, pareşicine, oareșice, "un. oarecare 
fie care, Ție cine, fie ce 
ori care, ori cine, ori ce 
oviși cure, ori și cine ori și ce. 
vericare vericine verice, vre-un, tico. 
[fiteşeare, Jiteş, cine Jiteș ce) . 
[festicare, festicene, zeștice) 
iiseare, neștine, niște 
niscarera şi niscaita, , 
curete, cânera, ceva Și ceva (pop). ! 
tot ; cubave, alt, ninene [a] 
nici nu, nimie 
nare cîte (vechii 

$ 232. 'Toate acestea sint formate din relativele care, — . 
„cine, ce, și din particulele fie, ori, teră şi mes, ce sint 

forme verbale ; fie de la-a fi (fiat conjunctiv pers. 3); 

ori, teri, cai de la a voi (velis-voeşti); za şi oare din 

(volet): iar nes din nescio==nu știi : nescare (hescio qua- 

„dem) ; nişte (nescio quid) nestine (nescio quem. ne) Cu „ 

tare (ecce talem)==atare, tare. 

ANimene și Nime (nemo-neminem) ai fost odată una 

cazul Subiect nime, și alla cazul regim (imens), toc- 

mai ca pieptene, nu me-numene ; oaspe-oaspate. 

$ 233. Nehotăritele un, alt, tot. 

a) Un e mumeral, articul numeral, pronume $ și adiectiv 

neliotărit. lată formule de caz: 

: Ss, | NR | pl, . 

"Caz drept un (anul), 0. (una). unii—unele. 

Caz oblic. ouă (a), unei (a): unor (a).
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In î am un lea 
, Şi am să-l beii—e zen al ; 

In: tot un boii și-0 belea e articul numeral; e pron. 
şi adiccliv mehotăvât în : Conjogaţi un verb oare care. 

_b) alt, i | 

Ş. PL 
Caz drept alt (altul) altă 2 (la) alți (alte (e)? 
Caz oblic altui (a) altei (a) altor (a) 

c) Tot. . 

Caz drept tot, toată toţi, toate -: 
Caz oblie (n-are) tuturor (a). 

Tor: are -multe înțălesuri: a) e adiecliv cînd arată în- 

tregul. 
Toată viala omului e plină de nădufuri. 
b) e „pron, nehotărit : toată paserea pe limba ei piere. 

Tot omul 'să laude pe Doinnul 
c) e adverb cu înțăles modal (repetiţie) tot: drăguș 

„da căiuș, i 
d) Substantiv când se articulează : am perdut fot? - 

afarii de cinste. 

- Obs. Ca Substantiv totăl are caz oblic totălt, în de-a- 
totului tot. - 

$ 934. Adrerbele mehotărtte : oricând, oricît, ori unde, 
fe “unde; 3 fie cînd; micăiurea, odinioară, o dată, altfel, 
-aleun, ec, alhundera etc. 

DEPRINDERE 

„(Povestea lui Citea). 

“Era: o dată o babă şi un moșneag. Ei trăiaii drept 

dragul, că de și erai bătrini par'că tot luna de miere 
era pentru el. Mai aveati ei şi-o fală frumoasă fru=. 
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moasă cozi; că, dă, nici mosnegii nu fusese uriți în vre= . 

mile lor. De unde pină unde .să îndrăgosti de fată un 
bulgar, cu numele de Citea ; avea bulgarul nostru gră- 

dinărie mare ; Zarzavaturile le vindea la tirg şi nu du- 

cea nici odată lipsă de parale. Căuta acum omul nostru 

să fure inima fetei ; dar nu-i mergea așa cum gindea el. 

! "Azi.0 vorbă, mine două, baba cam incepuse a să in- 

dupleca că n-ar îi rău ca bulgarul să ia fata. Sice da- 

că-l Bulgar ? Mosșneagul nu putea să audă de una ca 
asta ; și urmati multe sfeză în casă din! pricina aceasta. | 

— Ii hotărăsc, lemce hăi, că n-are ce căta bulgăroiul 

ceala in casa noastră. Ci,-eii am o casă de fete să mi-o. 

dai după unul ca.Citea ? Doar numal o fată am; n-am. 

mai multe. Să rămie cel cu ccapa și prajii lui ; a veni şi 

„i eel care-l seris să fie al fetei noastre. Ă 
Baba trebuea să tacă și să inghită, dar de ascultat 

vorbele mosneagului pace ! | 
Ajunsese acum vremea. că Citea pindea cînd nu era! 

moșneagul acasă și hop și el în casă, _ 

.Mosncaaul c-am simţise acestea, dar să facea că nu: 

"ştie ; căuta să prindă pe Citea în casă și să mi-l - tragă .. 

un ferehezăii, știi, de cel bun s să aibă ce pomeni. 

— Șt ce una, babă. . „ 
— Ce babi? răspunse răstit mătuşa ; acum tot babă 

„xezi înaintea ochilor. 
— Ta lasă ; W'apoi eă ce sunt, o moșnegiiie : 

„=. Fost-al leler ce ai lost a 
| Dare rămas-ai lucru prost o. 

Să ştii că disară plec la dram. la-cată mai bine şi-mi 

pune merinde in cea traistă, că drumu-i lung. 

“Baba. pregăti 'de drum ; mosneagul își puse boișorii - 

pa 

| 
|. 
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Ja cărucean şi plec; dar avea în gind să facă un ocol, 

ia, ici în marginea satului, și pe la aprinsul luminărilor | 

să fie înapoi. 

Citea allind de acestea își zise : acum îi timpul să mă. 

duc pe la Smărăndița, acesta era numele fetei. 

— Sărut minule, mătușă. Dar unde-i moş Trohin ? 

— A plecat la drum. 
Atunci s-a mai înveselit inima bulgarului nostru. Dar 

nu apucă să rupă cuvintul bine si iată că să aude gura 

moșneagului pe afară, strigind la boi: 

— Aho! ho! Plăvan ; aho! Buţureanu ! — 

- Baba .zăpăcită apucă pe Citea de umăr, zicindu-i: 

"— Ce-i de făcut acum? | | | 

__— Degrabă, Citea ; sai în grădină, că dacă te-a prin- 
de. aici vai de pielea ta. Și, zup sări Citea în grădina 

cu varză 

„Cînd moşneagul dă să între în casă, aude zupăitul în. 

grădină ;—Ce-i femee ? ce haramuri ai întrat în varză ? 

— Nici una! e Citea'n varză. - a 

"— Ce umbli cu Citea : nu stiti eu cite haramuri de 

vită nu întră să mînince varza ? 
— E Citea'n varză omule! 

— Cite-s? Și răpede lui jărdiea şi amandea în gră-. 
„ dină după Citea. 

Asa a păţit bulgarul nostru ; dar în cele din urmă tot” 

pe-a lui a fost. Baba a înduplecat pe mosneag și nu tre- 

cu multă vreme după aceea, cind lăutarii cîntai la nunta . 

Smărăndiţei cu Bulgarul. Și cîtă “lume n-a fost faţă la 

- 

Lă 

“nuntă! Toţi ciți crai: acolo povesteaii cu plăcere despre 

"păţenia lui Citea al nosiru. -
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CAP, XIX. 

„VERBUL . 

$ 230. Verbul cuprinde cuvintele ce spun acțiuni. | 

„Scolar ul serie tema. Aici acţiunea. de a scrie să referă - 

la ființa scolarul.: . 

Acţiuni propriu zise sint numai cele fizice, ca minînc, . 
merg, cosese, cos, Acestea aii un subiect, ființă sati lucru; 

dar ca verbe avem astăzi o sumă de cuvinte. cari ne. 
spun acțiuni morale, sufletești, deci abstracte şi figurate: 

Poporul rominese' adesa nu poate exprima asemenea 

acţiuni. sufleteşti prin alte vorbe de cit tot prin'cele cu 

înțăles fizic. Ex: 

« pune în gînd = a hotări. 
"să pune în cîrcă == a să sfădi. 

cind dă cu ochii de mine = cind mă vede, ele. 

& 236, Subiect și obiect. La fie care verb există o 

- fiinţă care face acea lucrare, adică un Subiect. 

- Profesorul- explică lecţia ; Vierul sapă cia. 
-. „Aici Profesorul și rierul sînt Subiecte. 

Dar şi verbul poate fi lămurit și hotărit în înţălesul 

său prin alţi termeni, cari arată tinta lucrării, și care să 

“ numeste obiectul verbului.. 

Cind zicem Vierul sapă. via, cuvintul ci specifică se sen= - 

7 zul: general al verbului, a 1 săpa, “arătind că să aplică la 
. 

“anumit obiect, 

“Subiectul spune în propoziţie raportul aelie ; ; obiectul“ 

“Soar ele luminează pămîntul. - a
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$-237. Trauzitive și netrauzitive: Considerind funcţi= 
unea în propozițiune verbului vedem că sint 1) Zrauzi- 

„dice cînd at un obiect divect, 2) net anzitire, cind n-ai. 
obiect direct. Ex: | 

Cind zic : Jon vide, Vusile. mînâncă, verbele „île și 
mînîucă sint „netranzitive, căci nu să construese cu obi- 

"cct direct ; îndată însă devin tranzitive cînd cer obiectul: ' 
“Ion râde” pe Vasile, Ion râde de toată lumea, si Vasile 
-mânâncă cireşe. 

Intre tranzitiv și nttranzitiv e o trecere lesne, de 
oare-ce-l o funcţiune, urmată adesa de o schimbare de 

“înțăles. - 

Ex.: Tata a ajuns la vie (netranz.); 
Eu am ajuns pe Vasile (tranz.); 
li te-am ajuns. (tranz.). - 

| larna vine, vara trece (neutr.). - 
| Şi n-am cu cine petrece (netrans), 

Am petrecut musafirii pină la poartă, (tr.). 
Am trecut riul în not. (tr.), - 

$ 238. - Activ şi pasiv ; refleesiv şi reciproc. Toti în 
propozițiune verbul arată următoarele 4 raporturi : 

a). „Activ, cind subiectul: săvirzeşte lucrarea specilicatii 

prin obiect. Si 

Irabia mălaiii zis cază, 

») pasiz, cind subiectul propoziţiunil sulere lucrarea 
arătată prin verb. Ex - 

- a - 

„Vorba rea lesne să crede.: 

c). reflezie cind subiectul e în același timp și obiectul 

_propozii iunii. | . LT 

A s-a 'lăut de s-a fript.
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d). recipr oc cînd acțiunea să face. de unul asupra al- 

ta : ă îubesc ca" mita cu cinele. - “%
 

$ 239, Pentru toate aceste înțălesuri n-avem de cit 
două forme : actiră şi pronominală. 
- In: Vasile aduce lemne de la pădure ; verbul aduce 
în foi-ma activă. de oare ce acțiunea « e ficată de cubiect 
si obiectul o specilică. e 

Cind la forma activă adăugăm pron. de acuzativ mă, 
te, să, ne, ră, să verbul capătă cind întălesul, ; pasir, cînd 

„cel rejlezie, cînd cel reciproc. EX: 

Taomea mă vorbește de ră. (pasiv); 
Mă țin de răi pe mine (reflexiv). 
-Ae vedem in ce stare sintem (reciproc). 

$ 210. Verbul sufere schim'jări de namiăr, persoană 
timp și mod. 

$ 241. Numărul. Verbul i în rominește are două pante pr 

Singuritul : văzu, răzuși, căzu, 
Dumulţitul + răzurăm, văz urăţi, răzură.. 

La „Numiir să referi. acordul verbului cu subiectul și. - 

cu atributul, a 
$ 242. Persoanele. . Persoana e. forma ce. ia verbul 

ca să artte raportul între subiect și verb. Verbul: are 3 

persoane, ca și pronumele. ” 

ei fac, tu fact, “el face, 
noi facem, roi. faceti, ei fac, 

“In verb persoana - îe-0. arată ; terminațiuieia, Limba 

-Romină a păstrat puţin terminațiunile vechi. 'Termina- 

țiunile de azi sint'adesa căpătate pin analogie. Asa în 

“umblu, î.ă, muţi, ă; terminaţiunile u, î, &, sint nouă; 
„numai m, ţi de-la plural sint resturi din formele vechi,



ş 243.  Obserrare istorică, 'Lerminaţiunile verbale sînt 
-xechi pronume personale. Așa u însamnă ci (vechiul mi), 
i însamnă fu (vechiul si), ă şi € însamnă e] (ti); m în- 
samnă n0i adică eii şi tn (vechiul m[asi]), ţi insamnă 
toi adică el şi tu (vechiul tasi). Pentru pers. III plural 
terminațiunea de azi e saii consoană saii ă; ar însămna ci 
adică acesta și acela (sechrii nati, uti). 

__ Limba Intină e nial aproape de aceste vechi forme: 
laudo, laudas, laudat, laudamus, laudatis, laudanf. 

Cind conjugăm cu pronumele, facem o repetare, de oare-ce 
pronumele ni-l spune -și terminaţiunea,- În 07 facem, 7 
cuprinde înţălesul de not, 

Ş 244. „Analogia. “Din cele spuse la terminatiunile 

personale, vedem că limba romină e departe de a ne 

“păstra nesştirbit formele vechi. Pe lingă schimbirile fo- - 

netice, ce le vedem la pers. 1 și Il plur. m din mas, 

ți din tis, celelalte persoane ai terminațiunile căpătate 

priv analogie. Așa că și ei fac; el și că usucă; eășiei. 

dorm ete; făcurăm, făcurăţi, făcură. Apol timpuri întregi 

să conjugă după altă normă, de cit.aceea ce ar îi eşit 

în urma schimbiărilor fonetice. Aşa azi conjugăm făcu, 

Tăcuși, făcu, ete. ca răzui, răzuși, văzu, în loc de Jeci, 

feceși, feace, feacem, feacet, feaceră, cum era forma veche 

(feci, fecisti, fecit, fecimus, fecistis, fecerunt). 

Prin analogie+să înlesneşte vorbirea și să ajunge la 

principiul comodităţii. 
$ 245. . Timpul. Timpul,e forma ce ia verbul pen- 

“tru a: arăta momentul, în care să petrece acţiunea faţă 

cu actul vorbirii. Lucrarea va fi atunci prezentă, trecută 

saii viitoare, adică contemporană, posterioară sai auteri- 

cară momeniului vorbirii. ă 

$ 140, Prezentul arată că lucrarea. € contemporănă 
cu actul vorbirii, Ex : Ce faci? —minîne lapte. - 
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Ca durată unele acțiuni sînt momentane, altele continue. 

Ex: es, întru, clipesc, Fulgeră sint momentane ; iar șed, 

scrii, vorbesc sint continue. 

Tot în prezent punem faptele din trecut, cînd vorbirea 

noastră e directă, adică caută a aduce faptele din trecut 

ca prezente : numim atunci prezent istorie.» . 

fis-a Domnul ucenicilor săi: Eu sînt Find omului ; 

“cine uscultă de mine, de tatăl miei ascultă. 
In prezent mai punem verbul din propozitiunile, ce 

sint ca murime: Cine «re mintea'ntreagă, 
In cearta altor nu să bagă. 

$ 247. Trecutul arată o lucrare anterioară. momen- 

tului vorbirii. Ex : Cezar venind în Senat și-a dat. ast- 
fel raportul despre expediţia sa la Parţi: am vezi, am 

zăzul, cui încins. 

Ş-248, Viitorul arată că lucrarea e posterioară M0-: 

mentului. vorbirii. Ex 

voii avea, nu voii avea | 
voiă trăi cum voii putea față cu 

am avut de n-am avut- | 
am trăit, cum am patut. 

$ 249. Pe lingă aceste torme de timp mai sint 
o 

alteie, Care ne arată că o lucrare e contemporană, an- 

terioară sait posterioară nu cu momentul vorbirii, ci cu- 

altă lucrare și ea trecută sait viitoare. Aşa cind zicem : 

Mîncasem şi plecasem, se vede, cînd ai venit la noi ; 

acţiunile de a mînca şi a pleca sint anterioare acțiunii 

dea veni: care şi aceasta e anterioară: lui să vede, cei 

- contemporană cu momentul vorbirii. | 

Sai, cînd vor ajunge a casă, cred că și tata va î ve 
nit de la fară. Aici acțiunea ra fi cenit e anterioară 
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acţiunii zor ajunge, care e- posterioară acțiunii cred, ce-i 

“contemporană cu momentul vorbirii. 

Toate aceste: raporturi de timp ni le arată 1 vecutul și 

viitorul, prin deosebitele ler forme. 

$ 230. “Trecutul are. 5 forme: “Imperteetul, per- 
feetul simplu (aorist), Perfectul compus, Pertectul au- .. 

"terio» simplu și Perfectul anterior compus. 

$ 291.. Imperfectul arată o lucrare trecută ca :cou- . 
temporană altei lucrăvă trecute sait în succesiune. Ex : 

Cînd s-a aprins casa, băteati 7 ceasuri la Mitropolie. | 

(contemporană). - o . 

Cita trăit mama, în fie care zi aie duceam regulat la 
„biserică ; aprindeam luminăni la sfinți, ne închinam pe 

la iicoanc, ascultam. cu evlavie sârviciul leturgiei, și luînd 
nafura ue întoreeam mulțămiţi a casă (succesivă). - 
-$ 151. Pevfectul simplu (aoristul) ne spune de o. 

faptă <a. trecută într-un moment dat și fără repoțire. E. 

des întrebuințat în povestiri : 

„«Prislea ajunse pre tărimul celalal; ; să nitâ cu sfială - 
. în toate părţile, şi cu mare mirare văzu toate lucrurile - 

schimbate. De o cam dată-i fn frică, dar îmbărbătindu-. 

“să apucă pe un drum și merse, pină dete de niște” pala 

turi cu totul și cu totul de aramă, 

8 252, Perfectul compus spune de! o ante trecută. 
Într-un moment nu tocmai hotărti. Am fost pe la noi 

și nu mi-a prea plăcut ceeă. ce am. văzut. 

- Obs. Graiul confundă aceste două “forme, şi lase o îatre- 
buinţare. mai bogată de perfectul compus, lăsînd: pa cel 

“simplu mai mult în puveşti, Aceasta. mal ales în gratul 
moldovenesc, pe cînd cel muntenese din contra intrebain- 
ţează mar mult aoristul. “ - -



  

  
  

— 145 — 

$ 253. Pevfectul anterior spune de o faptă anterioarii 
alter lucrări trecute. Cînd m-am dus la gară, sosise tre- 
nul. cu puțin mai înainte, Aici actiunea sosise e anteri- 
Dară acliunii m-am dus, care și ca este anterioară, 1n0- 
mentului vorbirii. * 
“Peri. anterior are si el două torme : simplă și com- 

pusă : zisesem si am fost zis; din acesiea poporul cu: 
noaște mai mult pe cea compusă. Ex: - 

I-am fost spus să stea binişor; dacă nu m -a: ascultat. * 
cine-i de vină, dacă a mincal calcavura 2 

* $ 251. Viitorul are și el două forme : viitorul absolut 
și viitorul anterior. . IE 

1). Viitorul absolut spune că lucrarea e posterioară, 
„. momentului vorbirii : Vom merge de sară la teatru ; 

2) Viitorul anterior spune că lucrarea e anterioară 
altei lucrări posterioare momentului vorbirii. Ex : 

Mă toli duce la prefeei pe la ceasul unul; cred că 
va fi mîncat pină atuncr. 

IS 255, Ole. Pentru viitor limba ne dă și alte fornie. cari exprimă staree acţiunii din viitor, Aşa a) Viitorul “apropiat și posibil : cît pe ce epa să-l calce trăsura ; : b) ciitorul de necesitute : trebue să fugă din ţară, ca să . scape de închisoare, “fot așa în Francezii avem: Je. tai partir, je dots pa» lir ; mai mult încă Francejil ai și un tb ecut ap opiat : il vient de sortir=a eșit. de curînd, 

$ 256. In soud avem aceste forme de timp. . 

Prezentul răd 
Imperfect . “ vedeam 3 : [port simplu - văzui iu 

Trecutul /Perf, compus “am văzut ! 
Perf. anterior simplu văzusem - 

“(Perf. ant. comp. am fost văzut 

16



. —, lb . 

, . [an să răd, citi vedea -.- 
Viitor absolut voiii vedea ]voiti să văd, oil să 

” văd, era să răd: trebue: 
lei răd. .. 

„ UYiitor anterior vol fi văzut 

$ 257. Modul. Modul e o formă ce ia verbul pentru 

a arăta starea acțiunii ; anume dacă eii vorbitorul o pre 

zint. ca-act, ca hotărîre, ca îndemn, ca poruncă, ca ce- 

" 7ere, ca rugăciune, ca dorință, ca condiţie ele. Ar urma. . 

să avem atitea forme de mod cite sint stările unci acţi- 

uni; dar forme de mod sint mai puţine. Cunoagtem a- 

ceste &: Indicativul, Subjunetivul, Inperaticul şiOptatirul. 

ş 958, Indicativul arată lucrarea ca act hotărât : 'Tata , 
a venit mama vine acuşi ; iar sora-meă va veni în 

curind. ' ! : ” ” 

$ 259. Subjunctivul arată lucrarea ca hotăstre, în- 

demn, dorinţă, (blestemul): să tăcem ș. hal să merg em . 

„la vie ; să-l Ia dracul ete... e 

Ş$ 260. Imperativul arată lucrarea ca ru igpăciune, în- 

Viitorul 4 . , 

| demn cerere, poruncă, încitare ete. “Toate acestea înță- 

lesuri ni-le dă. tonul cu care rostim verbul: Du-te, fă; 

- adă ; zi; dă-mă ; rin, e i 

Os, "0: sumă de verbe n-ai de cit forma de lai impera- 
tiv; cunoaștem: aceste 'verbe supt . numele de defective :, 

"na, hai, haideţi, pas de fă cutare, 0ps, Vlemue, fustă, ete, 

” 8 261. “Optativul arată că ideea de lucrare să atlă 
în mintea vorbitorului ca dorință ; . 

Mărita-m-aş,, mărita, , 
Nu ştiu pe cine-olă lua. “7 . 

Tot supt această tormă arătărh și ideia de condiţie ; 

dar nu. ne-o spune: “direct forma” verbală, “ci conjuncția 

„Dacă, ” i - 
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AŞ merge:si eii cu voi dacă m-ar - ajuta picloarele, Te-a ajuta, numai să fii de treabă. 
De drag ce-mi ești, te- -aş viri și-n sin. 

. 

Os. deea de dorință ne-o arată şi subjunctirul, prin 
vare exprimăm Vlăstămele ; Yar ideea de condiţie ne-o ex- 
primă ori-ce timp punindu- înainte dacă + - 

Dacă „fuci, fă; dară făreai, nimeriai ; ; dacă că să Juci, 
tă; ducă aș fure şi că, ce ar fi? 

$ 262. Dintre moduri numai Indicativul are toate 
“timpurile ; celelalte n-ati de cit unele. Aşa Înper atirul 

„are numai prezentul ; tar sub pjuneticul şi optaticul ai 
prezentul, perfectul și peri. anterior. . i 

Indicatie Imperativ Suljuneliv Optatir 

Prez. fur: fură. să fur. aș fura 
Tmperf, furam — — — 
Perf. 5. furaj [i = 
Perf, C. am furat — să îi furat as fi furat 

» Perfuant, s. lurasem — ' — . 
Perf. ant.c. am fost furat — să fi fost urat aș fi fost furat 

voiii fura . 
| am să lur* . 
era să fur 
trebue să fur - | 

Viit, anter, volti fifurat —., — — 

Viit. absolut 

$ 263. Formele de timp ale subjunctivului şi opta- 
tivulul ne arată nu anterioritatea de „fapt a unei: lucrări 
față cu momentul vorbirii, ci stări de trecut a unor lu- 
crări nesăvirșite. Așa Perf. Subjunctivului : să fi Jur at, 
arată mai mult o condiţie, de oare ce hutărirea ună | 
fapte trecute nesivirșite vine ca o condiţie fată cu pre- 
zentul : ă fi furat; m-ar fi închis. | 

Tot așa şi Ierf. optativului : aș fi :mâncat și cu ochi, . ă e . „ , 
+ 
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| “dar nat s-a putut, Prin aceste forme de timp exprimăm. 

„cele mai coimplexe raporturi între acţiuni fie ca reale, 

„fie ca inchipuie. 

Cab. XX. 

Devivatele verbale. 

$ 264. In legătură cu modurile verbului să pun de. 

„ordinar şi următoarele nume, care sint derivate verbale, 

iar nu urme de conjugare. Aceste derivute sinl : Dirini- 

tirul, Participiul și, Geruudiul, 

€ 965.  Imfinitivul ține şi de verb și de substantive. 

Ca substantie arată acțiunea determinind-o în gen şi nu-: 

măr ; ca cerh arată actiunea în lucrare si-i păstrează. 

rolul de verb în propozitie. De pildă : 

“Toate Puterile în Stat emană de la naţiune. Aici pu- 

terile e inlinitivul substantiv (d putea—putere). 

It poate uenoroti, ducă ra vrea. Aici Iufinitirul are 

funeliunea de verb. de ore ce nenorocit find obiectul 

verbului poate, merge mai departe 'și cere ca obiect pe îl 

persoana suteritoare a actiunii poate nenor ori: | 

$ "265 bis. Infinitivul are două forme: futreagă şi 

scurtată, care corespund la cele două functiuni : Infini- 

tivul cu formă întreagă e substantiv ; Iar cel cu lormă: 

"scurtată e verb. Intre ele e aceastii deosebire : In infi- 

nitivul scurt domină ideea verbală, pe.cind cea nomi- 

nală e pe al doilea plan ; de aceea şi cere după dinsul 

„un obiect Ex: Jlecul începuse a spune lecţiunea, dar e 

Jost oprit pe dată de-a 0 mai continua. Aici lecțiunea Şi 0 

sînt complimentele. "directe: a verbelor spune Și continuc. 

. . - . . 

« : .
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In Infinitival întreg din contra ideea nominală predo- 
mină si cuvintul capătă o mai “mare preciziune. Ex : 
acire, putere, mâncare. here „cadere, ete, sint niște sub- . 

“stantive cu inţăles notărit, căci prin ele nu numim ac- 
iunea generală de «cerea, « putea, «e mânca, e bea, ci 
obicctiunea acțiunii : ca ceva real şi hotărit, 

In propozitie Infinitivul scurt cere obiect, far cel. în- 
treg cere complinire atributivă : 5 

Culegătorii încep « culese Via ; cusutorițu mea ştie 
1 consă eâmeşi naţionale ; Car averea părințască s-a ri- 
sipit toată ; puterea omului stă în voea Domnului ; 

- mincarea de dimincată prieste Dine ; vederea omului 6. 
nai slabă ca a vulturului; am băut bere înăcrită, 

8 2606. Obsereure istorică. Forma întreagă e cea mat 
veche, şi derivă de-a dreptul din latineşte ; ex: lcudure, 
cidere, «udive, dare. Pină în suta a XVII găsim la serii- 
torii noştri infinitivele întregi ca verbe, așa : «pucutu= n-a 
si că u serie începăătura şi “adaosul (Ureche 1647); n-aă 
mai puţut « su/erire, s-aii apucat de tătare «-) balere Și 
i, souire (Best. Logotitul 1660) ; aici s-aii căzut « po- 
menire de averea ui Vasile Vodă (AL. Costin 1600); a lor 
nu le pot oamenii « csedere (1. Neculeea 17-45). Alăturea 
cu aceste urme de scriitori, documetele timpului ne dati 
îptdeseteuce formele scurte, aşa că nu. putem şti timpul cind 
a început a căde silaba re; şi dacă îl găsim în Cronicari 
îl luăm ca un arhaism plăcut lor la, scris, dar pe care 
graiul l-a pierdut de demult, Je din infinitiv. o pronumele. 
reficxiv se, alipit la tulpina Verbul: cun) cana se, 

$ 267... Participiul e un derivat verbal, ce'in grai 
să ia ca un determinânt, “toemai ca ori ce adieeliv. bx: 
Giir nenorocit, fuptă îndeplinită, copil silitor, fată ucu- * 
seultătoare, Pavticipiul o adiectiv cînd determină ; e sub- 
stantiv 'cind e determinat. Ex: sosit de curind ; și sosi- 
tul trecutului. 

-
.
.
 

   



Deosebirea între. adiectiv si participiu 'e că în parlici- 

piu domină înţălesut verbal, ceea ce nu: ni-l dă adiecti- 

_xul. Pentru această s-a şi numit participiu, adică face 

parte din verb. El nu arată raportul de timp, mod 

și persoană, ci numai raportul de gen, mmăr și caz 

'Lerminaţiunile participiului sint 4, tă, or, oare, alipite la 

tulpina verbului plus vocala caracteristică 

lăuda-t, lăuda- tă, zăzu- -; răzu-tă ; născătoră, ficitor-i 
băuudu- ţă, lăuda-te, răzu-ți, răzu-te „ăscătoare, făcătoare. 

“Terminatiunea lo» spune totdeauina vaetirul,. , 

'ominul e șăbdător din fire =: care abdă. ” 
Soarele e datător «le vi ială = „care dă, 

+ 

“fenminaţiunea i, tă spune pasivul cind verbul e. tran- 

zitiv, spune din contra activul cu netranzilivele”: 

„ Cine plouat (pas.), vacă Jătată (act), femee făcută 

(act.), un musafir sosit de curind ae. ), un axion cîntat 

- frumos (pas.), etc. | 

$ 268... Participiul își p: istrează intălesul verbal, 

locmle compuse de conjugare și cere atuncă obiect di- . 

rect. De ex: am văzut şi petrecat aulfe în lumea aceasta. 

"tot aşa și în citeva construcțiuni cu prepoziţiuni unde cere 

obiect: mame s-a apucat de întăţat. oghialul: oile ai, ple- 

"cat lu păscut ; oaspeții s-ait- pus pe, mîucate și pe “băute; 

fug pe într ecutele ; "minincă „pe ne epălrtele ; ; îl bate pe 

“nemîncatele. 

"Obs... Conatrucţiunea aceasta: să asamănă cu supinul la- 
tin, ceea ce aii făcut pe mulţi să vadă în romiuește per-" 
zistenţu supinuiut lati. Jix: (dificile dictu est=este grei 
«de zis; ucu' matura dulciş est gustatu== poama coaptă e 
dulee la gustat: facile intellectu ete e eşor de înţăles ; 
mirabile tisu, ete. 

 



  
  

. 

ina . . o . . 
. 

$ 269. Gerundiul e şi el un adiectiv, ce serveşte ca 
determinant în* propoziţiune, dar cu formă fixă. EL deter- 
mină cînd subiectul * văzîndu-l 2măul “îi zise ; cînd ver- 
bul : s-a dus chinind și hăuilind ; cînd obieiitul : : spane 
stăpinului tăi că ai văzut: pe Marius rătăcind pe ruinele 
Cartaginei. . 

Cierundiul ca determninativ cere după el' un obiect di- 
rect i chiar o subordonată obiectivă, legată totdeauna 
prin ră. Ex: L-am auzit vorbind 'cecu, dar nu ştiu ce ; 
și L-am auzit vorbind că s-a dizolvat Camera și Sena- 
tul și că alegerile viitoare să vor face peste două luni... 

Ol. Că, e pronumele quod, ce să construeşte ca obiect, 
al. verbului în gerundiu ; cu vremea şi-a prerdut' înţălesul 
pronominal şi a rămas 'ca conjucţie subordinătoare a oblec- 
tivelor directe şi în i compunere arată cauza: fiind că, Den 
tru că,, ă - 

CAPEOXNL 

e „: CONJUGARILE e 

$ 270. Unirea tuturor formelor de timp” și mod, de 
număr și persoană ia' numele în gramatică de conju- 
gave. Un verb să conjugă cind la tulpina acelui verb, a= : 
Tătar deosebitele terminaţiuni pentru a. arăta rapor- 
turile” do-fimp, mod, număr și persoană, 

dx: ăd; vezi, vedeți, „răzul, vedeti, răz zusem, vadă. 
Aică prin schimbările ce Ya tulpina : red; răz, văd, “vez, * 
cad cum și prin terminațiunile ce să "alătură : :, fi, ui. 

dă, sei, ă, să exprimă diferitele stări ale acțiunii dea. 
„tedea., 

- 
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$ 271. Vocala cavacteristică. Numim caracteristica 

unui verb zocala, care precede terminațiunea ; de ordinar 

să ia ca normă vocala de la infinitiv: 

mincare, tăiceare (azi tiicere), mergere, venire, utrâre 

(vechii uvire). Aici u, ea, ei, î sint căracteristicele 

verbelor.  Deosebim dar | 

Conjugarea în a: a urmau, a ura, a da, « sta, a luu. 

Conjugarea în ca: rerlea, a şedea, a tăcea, a bea. : 

* Conjugarea în e: « merge, « evede, « pane, re bate, 

"Conjugarea în i:.a reni, a dormi, « uzi, a fugi. 

Conjugarea în î: a uri, a ocărî,u vîri, u chiori. 

1). Ori ce verb merge pe una din aceste conjugări ; ; 

totusi sînt o sumă.de verbe, care merg pe două con- 

jugări și chiar pe trei: a găti și ce găti:; ca îndesa si « 

îndesi ; a adăogi, « culaoge, «e udlăoa ; a îndatora si « 

indatori ; a roi Şi a vrea, etc. ă 

2). Apoi sint asemănări între conjuigări : : aşa după ver- 

bele în « merg o parte din cele în î, u; am, (de la a we, 

ca uram de la a ura) cîr, rîri, zîră, ca ar, ari, ară ele, 

făcu, uși, u. stătui, ușă, u, ca răzul, uși, ue, | 

Verbele în ca și e să asamiănă la multe timpuri ŞI mo- 

duri. Așa : vedeam ca mergeam, răzui ca făcută ; dar noi te- 

dem, voi tediţi si nel mirgem, roi faceţi ; adică cele in ea 

atit mai mult forme slabe în conjugare, iar cele înc aii 

forme tari : vedem și credem. Gralul și aici le-a asemăluit, 

căci să zice noi făcim, toi făciţi, noi mergi duciţi- 

ră, nu diiceți-ră. | 
3). - Verbele în « să ascunănă cu cele în ea cind ina 

întea lui a e un i. Ex: a tăia (pr. făt); e mângtia (pr. 

imîngic)-Să păstrează a după o şi i: a lua, a jloua, : 

"a-să oa. x



  
  

$ 273. Tulpină şi terminațiune. In conjugarea ver- 
belor trebue să luăm samă de schimbările, ce le ia tul- 

pina față cu deosebitele terminaţiuni. Apoi trebue să 

tinem samă de accent, căci influența lui e covirsituare. 

2). Influența tonului asupra tulpinii. 

Ş 274. 'tulpine tonice şi atone. Rolul accentului e 

mare asupra vocalelor din tulpină. In regulă generală 

“vocalele, să slăbese îndată 'ce scapă de supt accent ; 

din contra să mănțin cit stă accentul, bine înțăles dacă 

vocala: din' silaba intonată nu e supusă schimbărilor to- 

nctice. 

1). 'Talpinele cun vocala e îl întunecă în 6, cînd n-ati 

accentul : o E _ 
"aud-—lăud-ăm;  fiofăcin; făt dă; Lăte—ăliră 

2). Tulpinele cu o il schimbă în ue pot — pute : 

roy—ruyăm; dar dorm—dormim, şi cule—culcăm, cuget-— 

cugelăm. (cl. $ 60). 

3). Tulpinele cu c şi i"variază: a ceni și rin — ce 

"neam; celesc, ceti si cil. 

* 

2) Acţiunea terminațiunilor. asupra tulpinii. 

$ 275. 'Terminațiunile să alătură la tulpină nu lără 

să n-aibă vre-o iniluență asupra ci. Supt acțiunea ter- 

minaţiunilor să schimbă cind vocala, „cind consoana... 

1). Termiiațiunile ă, e din tulpină schimbă pe o şie 

în ou și ec: rog — rouă — iocaje ; pot—poate—poută ; 

crod—ereadiă—(creade) crede ; merg— meargă—(mearge) | 

„merge șes —usă—(iasc) ese; ete. . E
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La cileva verbe ca.a ajuns la a,: văd—(veadă) vadă. 

spăl—(speală) spală ; șed (și sez)—(șează) sază si sadă; 

îngel—(îngeală) înșală—înșeale (însele). 

2). 'Perminatiunile i si e schimbă pe ? în îs rînd— 

viuzi—rinde. . , 

Ş, 276, Acţiunea. terminaţiunil isi e asupra consoa- 

nelor e covirșitoare. Asa: " 

1).. Verbele, a cărora tulpină e terninată în velale 
& gp, le schimbă în palatalele ce, spe: fac, taci, face; 
fuc, faci, fuce ; rog, rogi, rouge, dreg, «regi, drege. 

2). Verbele cu tulpina terminată în dentale ds 

le schimbă în £, $ ș, (sunete compus6) supt acțiunea 

lui 2: cred-crezi, dar crede ; pot (pop.) pocii, poți, dar 

poate; cos, coși, dar coase ; tărs, terși, verse. (rearse). 

lar în grupul: sc, devenit st, 3 să schimbă în ș supt 

acțiunea lui e și i 2 crese, crești, crește ; pase, paști, paste. 

:8).* Verbele cu tulpina terminată în 7, 2 fac Să dis- 

pară pe r, n inaintea lui ie spun— spui 3. pupi 

cer—cei ; pini—ţii; ciu—cilj. su —saij ; pier—piei j, par —. 

4), Citeva verbe schimbă. pe «d în g: ucăle :— ucigă 

(|, toaca), purced și paurcey, purceagă. - 

5). Verbul a curge a adăogat pe în tulpină. Avem 

curgînd pentru vechiul curînd. In Ardeal să, zice .și azi 

cură pentru curg gi și prin analogie mere pentru merge. 

6) La verbele, în e aton; ce fac trecutul în sei, tul- 

. pina sufere schimbi: în consoane, Aşa : 

a). Velalâle cs, ps, să clid sai să transformi în labiale pi: 

ung — unsei (pentru uagscă, e , 
torc — torsei (p. toresei). 
zice — zisel (p. zicseă=dizt), ,
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dar frig —-feip-sei (p. frig-sen). * i 
COC -=— cop-sel (p. coc-sel=acori), " 
sug — sup-sei (p. sug-sel). 

b). să elid și dentalele d, z, cum și labiala Vi: 

, ard  — avsei , 
fierb, — ere , 
trimet — trimese 

dar ue — ruperi 

$ 276 bis, Veche « cu tulpina duplicată. Unele verbe 
adaugă sunele nouă în tulpină, chiar la prezent, de și 
duplicarea tulpinii era un semn al formirii trecutului $ 
usuc de la usc-a ; mînîne de la mînc-a. Străinii iati pe 
use ca adevărata tulpină și zice: usueat (lemn uscalj: 
dar-nu toți Hominii ati aceste forme ; Ardelenii Zic” și 

. astăzi: înc, mînci,- mîucă, ca și use, ustă, uscă, și ler i, 
lucri, lucră Comoditatea graiului a cerut aici pe u;-e”, 
mal comod usuci de cit useri, şi luevezi de cit lueri. 1 ol 
aică punem pe: dăd-ui, stăt-ui, singurele verbe, care în 
romineşte ne păstrează formele vechi de reduplicare a 
tulpinei la trecut, și aici formele duplicate să Ja drept. 
cele primitive și poporul „Zice : : dădeam . în loc de dai ; 
am, stătut în-loc de am stat” ele, „.. 

, 3). Schimbări în terminaţie. = 

$ 277. 'Terminaţiunile verbelor ai fost odată pronume 
personale. Schimbările suferite sint foarte multe, și nauă 
în romineşte nu ni-a rămas de cit ze, fi, ca resturi din 
vechile terminațiuni pronominale. : "Toate celelalte sinț 
forme căpătate mai “mult pe calea analog giei. Așa o dată 
terminațiunile” prezentului craă u,i, ă,e, ca în verbul
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ale, afli, află, afle. Cind însă tulpina cra terminată în 

i: a) ă s-a schimbat în e: fiă—jie; viă—eie (vină) ; Iar, 
dacă £ era semisoni, ci s-a schimbat în e si grupul ic îl 

ecriem drepl e: fază (he) tie; moală (moale) moac, 

tocmai ca reche din rechiă, rechle ; ureche din ucachiă, * 

b) î devine'i:: [scriind] seriind, murind (muiind) toemal 

ca creștin din creștin, 

€) u şi i s-a semisonat și chiar s-ait clidat : oio» (ve- 

chit omoru) mol [i] (vechii moin) ; tai (în) (vechii 

tai) ; omori (vechiit omori). Aceasta ca si la nume ; 
. 
dar arlu-ajli, umplu-i ; umblu-i, ca socru-i ; cuseru-i. 

$ 278. Şi vocala caracteristică incă sufere schimbări, 

-datorite cînd consoanei, cind vocalei din terminatiune. 
Asa: a). trece în & urmat liind de ni: lvla/i lăudăm ; 

a 
“urmat de n trece în î: lăudiud si prin o schimbare de 

conjugare : dînd, mergind fugind, 

LD) e devine u în trecut: credere-văzul; putere pului ; 

si prin analogie stătuci. dădui, lăuă, făcuă “ete. 

$ 279. La sufixele ez și ese observăm aceleași schim- 

bari ;. anume e să diltonghoază în ce: urează, bveuscă ; 

La verbele în î avem dse în loe de esec: utrăsc-uraște 

(mold. urăște). Formele munteneşti sint cu: cește :. slu= 

juste, prșaşte ca șase, şapte ; formele literare sint cu e: 

sinjește, cosește, păzeşte, ca şeple, şese, . 

$ 280. Verbe regulate şi neregulate. Studiind schim- 

pările din tulpină faţă cu alăturarea deosebitelor termi- 

națiuni am văzul că sint foarte puţine verbele, a căror 

tulpină să rămie neatinsă. Așa sin verbele, care ai 

în tulpină un grup de consoane terminat cu dis urle, 

tibie, arla, onplea, tonfla, sura, zrârlis mrli, cum și. 

„0 mare parte 'din cele în râ:uwî, ocăt, bori;— 

.



    

* Cele mal multe primese schimBări numai în consoană, 

ca a cîuta, cînți ; sat-numal în vocală omor-omoară-o- 

moare, sati în amindouă de o. dată : ros-rogi-voage. 

La alele schimbările sint si mai mari ; așa:: verere, 

văzuri, vezi, vadl-ă (veadă). Dacă - la acestea punem și” 

unele provenite din analogie, ca schimbări de conjugare: 

la unele timpuri, «cdi si ddete, stătu și 'stete. Vedem că 

deosebirea între verbe regulate şi neregulate e de prisos 

a o mai face. Neregularitatea unui verb stind în schim- 

bările din lulpină, iar nu din terminaţiune, n-am şti 
"unde să ne vprim cu verbele “regulate; și unde să înce- 

pen cu cele neregulate. 

Olserrave. Formele de timp zi mod a unui verb ni le | - 
arată dicţionarul ; Gramatica ne arată numar chipul de. 
conjugare a verbelor, Iu limbile vechi de oare ce să pleacă 
de n formă la înţă-es să admite această deosabire, dar îv. 
limba maternă ea nu-și are locul, Esplicaţiunea variaţiu- 

„niă tulpinei faţă cu terminaţiunea, cum şi” înriurirea ana- 

logiei sint de ajuns pentru gramatică. 

, “ 

231 

Ş 231 . Conjug area vie şi moartă... Nu toate conjugă- - 

rile” sînt de o potrivă de bogate! în verbe : âșa sint pu- 

UNG în e întonat și neintonat faţă cu conjugarea în a 

și i Din acestea cea în i e staționară, pe cînd după cea 

in € tonjugăn ori ce neologisni. Numim rie' conjugarea. 

în a și, Iar moartă conjugarea în e | 

De conjugarea în i ţin 'adovăratele verbe rominezti, 

cum şi cele imprumntate din 1. slavonă; werbele de 
conjugarea în e sint curat latine ; iar cele în a sint! 

de toate soiurile ca origină, ei fiind singura conjugare, | 

care si azi formează cuvinte, ” |
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Aotă. lată o listă lungă de verbe pentru a vedea ra- 

portul dintre conjugări : * 

|. Conjigarea în e întonat: 

a vedea, umplea, plăcea, zăcea, cădea, scădea, sedea, putea, 
încăpea, ţinea. reredea, a bea, a vrea, veținea, deținea, 
susfinea, obținea, întreținea, dispărea mînea răminea, pă- 
rea, durea, mănțiuea. 

ÎI. Conjugarea în e aton. 
a bate, abate combate, dezbate, răzbate, străbate, zbate; 
a duce, aduce, conduce, produce, induce, deduce, întroduce, 
reproduce, educe, traduce, -a face, desface, preface, sa- 
tisrace, reface ; a pune, apune, compune, dispune, depune, 
iipine, supune, prepune, presupune, răpune, propune, su- 
prapune, înterpune, expune, opune, spune, descompitue ; 
a trage, „atrage, contruge, detrage, retrage, subtrage, er 
trage ș a prinde, aprinde, desprinde, deprinde, interprinde, 
suprinide;—a scrie, aschie, descrie, înscrie proscrie, pro- 
serie, subscrie, transcrie.; a zice, a dezice, contrazice, pre- 
zice, rezice, a curge, decurge, recurge, percurge, scurge ; 
—a Pupe, conrugie, întrerupe ; a trimete, sumele, demite 
transmite, vemite, comite, promite, permite, ;—'a tre- 
ce, a petrece; întrece; a vinde, unge, ucide, ţese, funde, 
a toarce, întoarce, destoarce, reîntoarce ; a crede, increde ; 
a tinde, intinde, destinde, pretinde; a teme, şterge, ride, 
suride, suge, stringe, destringe, constriige, stinge, sparge, 
mulge, zmulge, scoate, scoace, coace, răspunde, respinge, 
[yînge, înfringe, răsfringe ; înţălege, începe, reîncepe, des- 
chide, redeschide, evnoaște, recunoaște, ajurpe, rage, rade, 

- purcede pricepe, linge, prelinge, perde, paște, tunde, pă- 
trunde, ninge, naște, merge, învinge, convinge, împun= 
ge, împinge, întinge, atinge, încinge, închide, conchide, 
incepe, geme, frige. fierbe, esclude," drega (vechiii direge), 
distruge, decide, distinge, descrește, descinge, plinge, de- 
Minge, decide, culege, alege, creşte, covespunde cerne, cere > 3 9 Vi , , 2 2. 
aşterne, acsunde, arde, ajunge, înfinge. 

III. Conjugarea în i.* | 
„* Asfinţi, ascuţi,, auzi, anevoi, aminti, acoperi. amăgi, afu- 

. . . * 
«



  

i 

4 [i 

- "eolbăi, curăţi, cloncăni, cobilţăi, cheltui, cosi, ciocni, cîr- 

„ni, înghiţi, învechi, înoi, înrăi, Înăcri, îndulci, închipui, în- 
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risi, asupri, albi, albăstri. alipi, azrârli,' adinci, asurzi, a- 
minti, adăuşi, acri, amurgi. | ' 

“Boci, bilbii, borteli, bodrogăni, bicini, batjocori, bănui, " vombăni, bizii, Dbiigui, boşteri, bătători, boeri, boi'bărbieri, 
bojbăi, bufni, blehui, bleşti, buimăci, bolohăni,, birui, bolti, 
boscoiodi, borti, behăi, bolborosi, ” ' 

Ciopli, cirpi, ciocăni, - ciunti, chinui, chefui, chibzui, 
carnosi, cîrmui, clipi, cuceri, clăntăni, cîrpi, crișni, cirti, 
cuveni, călători, cricni, ctrii, clădi, cercui, cerșători, cetni, 

„cili, cirici, cruși, cruci, convorli, conterti, cirni, cintări, 
erăci, ctupi, călări,:cumpăvi, căsători, compătimi, călugări, 
“ontenis; cărunţi, cronţăi, cloci,: ciurui, clefăi, câsăpi, codi., 
„orei, coviţii, chiti, cinsti, cenătui, clăti, cu minţi. ” 

Descoperi, dojeni, dori, dormi, despărți, dumeri,: dezvăli, dirdii, destăinuii, dezrobi, dezgrădi,. depăgubi, dărui, dez- 
morţi, drăgosti, distribui, dănțiti,  dospi, datori, dobindi, omni, domestici, dupăi, diferi, dăscăli, defini, dobitoci, » ondăni, dovedi, dosi, desnădăjdui, deceni, dezlipi, ' 

Eri, cși, cftinj, . 
„Fugi, feri, fugări, fornăi, filui, flămiazi, făli, feţui, ful- gui, fosni, filfii, fienduri, ferici, fuduli, feşteli, fini, flocăi, * forfoti, fasoli. . a 
Goni, gifui, Shiftui, ghloati, ghiorţăi, gilsii, gîndi, gi- 

aili, gici, grohăi, grămădi, goli, Shiatui, griji, glăsui, găsi, , găzdui, găti, gitui, Singăvi, gustări, gingii, găuri; gelui, 
sozi, greşi, grăbi. * „: . 
„Huli, hori; huidui, horii, hali (mingea), hămăi, hărţui, 

hăţui, horpăi,. hultui, 'hăitui, .borțăi, hirii, hurui, humui, 
„hiidui (de frică), hui, hrăni, hodorogi. hemei. * 

Ispriivi,. iuți, izbi, izbăvi, izgoni, ivi, iubi, izmeni, îs- 
căli, ispiţi, istorisi; iconomisi, izbucni, “izbi, izbuti; icni. 
„“Îmblinzi, * îmbriaci, îmbacăţi, încălzi, împărăţi, împăr- tăşi, impărți, înmulţi,: : înjosi,  împetri, împleti. îndră- . ci, Îndrăgi,. îutări, îmbătrini,, întiucri, înțepeni, încolăci, îndoi, învirti, inșăsi, înfori..îmboboci, întocmi, incolţi, întâl- 

. E]
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mărmuri, îmbogăţi, înriuri, imbulzi , îmbunătăţi, împriete= 

ni, încroţi, îndoi, înveseli, “încâlei,; îns ălui, învăli, îngădui, 

îngrăsi; încuscri, îmbodoli, îmboldi, înlemni, insuşi, împo= 

dobi, înfrăţi, înfrunzi, impuţi, îatipări, întruni, împlini, în- 

vrBjbi, însufleţi, îngurlui, interveni, 

Jeli, jupi, jurui, juli, imătțui, jigni, jefui, jumuli, jertâ, 

jidovi, jălui, | | 

Liinţui, lehăi; lărgi, lungi, licări, linguși, linisti, lim- 

pezi, lenevi, leni, lipi, lipsi, lorbii, luci, iocui, lăţi, lu 

giui, lecui, tihni, limehi, lăcomi, lori, luatrui, 

Mini, minţi, mirui, milui, mistui, milostivi, mânji, mis 

rii, mornăi, mucezi, munci, mușți, mihni, muri, mişăli, 

meni, mări, miirgini, mohoti, moţiii, muţi, morteni, mul- 

țămi, mîntui, molipsi, moleși, mugi, musti, mitui, miţi 

(pop.-Niţi. murdări. 

Nimici, nimeri, nutri, numi, nenoroci, nebuni, neliniști, 

nedumeri, năpăstui, niipusti, netezi, năcăji, nărui, năvăli, 

nămoli, năisipi, noroci, născoei năpirli, nătîngi: ! 

Opri, oploși, ocoli, obloji, orindui, ocirmui, ochi, oferi, 
osîndi, ocroti, o di, osteni, ologi, obrăznici. 

Peri, păli, plănui, porni, poticni, păcătui, pîrli,. posti, 
pîndi, pocăi, păzi, păşi, pescui, poposi, potoli, pregăti, po- 

trisi, pingăni, prăpădi, plizmui, pribegi, prigoni, pirpili, 

plictisi, primeni, povăţui, prăși, prăji,. prăvăli, privi, păl- 

mu , plivi, potrivi, părăsi, pirii, primi, pirjoli, pufui, pocni, 

pumni, pufăii, porunci, podi, „poreeli, pîazui, prinzi, pomeni, 
pardosi, pricinui, plesni, poteovi, piti, pili, ponegri, propo- 

vedui, rosti, plesni, petrui, pizmni, petici. 

" Rugini, roși, răpezi, răeni, răsări, repeţi, răstigni, răistogoli, 
rișni, rîni, răni risipi, r rizălui, zăzbi, rindni, rosti, referi, 
răsti, reuși, rodi, reveni, răcori, rezolvi, răsădi, rispindi, 

rînji, tări, rotunzi. ” 

Sui, simţi,. spoi, socoti, smomi, smoli, stilei, surguui, 

schingini, selinti, stărui, stîrni, surzi, scobi, socoti, scormoli, 

sosi, stricni, suci, sări, sudui, surmeți . sluți, săirăăci, sfirii, 

slăhi, silabisi, stiirpi, apărcui, sirgui, seri, sfinţi, sfă- 

tui, sădi, ailj, sminti,. sniîntîni,  soroci, sori, steli, stropi, 
.



  

spori, stropși, spăvădui, sălășlui, snopi, scolări, scoli, 
(scoală). i 

Șerpui, șopti, şindili, șmichiri, şonţi, ști, șinui, şuru- 
bări, ştrengări, șugui, șănţui, șoselui, 

Tesoui, tuși. trăi, trudi, tocmi, trinti, trăgăni, trăsni, tîr- 
gui, trosni, tăgădui, tirii, ticăi, tivi,tăvăl, triîndăvi, tirani, 
trebui, tipări, tăinui, tuli, cufli, turti, topi, toci, tîngui.: 

1 ae 
Tupăi, ţinti, ţirii, ţișni, ţifi, țicni, țingăni, țănduri, ţin- 
ţii, ţiui, ţirăi, 

Uni 

Vesti, veșteji, vorbi, văcsui, vărui, vătui, văpsi, vămui, 
văcări, vircoli, vremui, slăgui, vislui, vrăjbi, veni, vrăvui, 
virfui, vicoli, "âeli, vintoi. 

„ urgisi, urzi, umbri, urni, urmări, ulmi, umili, 

Zăbovi, zîngăni, zurnăi, zoli, zvircoli, zbozși, zetrci, zbir- 
ci, zbueni, zugrăvi, zbirnii, zidi, zaii, zădărnici, zburli, 
oi, Zimbi, zupăi, zgudui, ete. - 

IV. Verbe în î . 

Amări, piri, tîrî, bori, tobări, zădări, ocări, hotări, izrori, 
ri, posomori, mohori, topori, omori, cobort, viri,. “aobor, 

pogori. 

V). Verde în a. 

- Aplica, arunca, “achita, abuza, afla, acuza, afirma, 
ajula, administra, atacu, asista, ancora,. apara, adora, 
alungă, apuca, astupa, așeza, aplauda, alerga, acorda, ara,;, 

"aiura, arăta, adopta, anunța, afirma, asimila, afara, a- 

bura, Vavicada, burica, beşica, 

compania, aclama, acansu, anexa, aţiţa, aştepta, astimpără, 
aspira, alapta, afunda, alinta, alia, utesta, altera, aranja,. 
asocia, analiza, adresa, aprecia, arenda, amesteca, agita, 
aglomera, alătura, :alsenta, aresta, adapa, ameninţa, 

Blăstăma, Vombarda, băga, balansa, broda, binecuvînta, 
buciuraa, Bifurea, boteza, bucura, - bulbuca, brăzda, băga, 

* Căra, compara, cumpara, cura, căpăta, căuta, „căsca, 
cufanda, crăpa, călca, cînta, cavacteriza, cauza, 'cclebra, * 
cina, conjuras cugeta, curma, constata, er itica, comunica, 

n.



coniisiona, califica, cerceta, calomnia, comanda, coloniza? 
coijuga, colora, complecta, "condemna.. considera, consista» 
cousola,. contraria, calea,” centigrafia, clătina; „creştina, 
continua, cîştiga, -corija, corecta. cîrliga, curba, clasifica; 
concura, cuteza, calcula, considera, conser-ra, capliva, 
certa, cruța, curânta, circulu, colinda, creaţa, chema, „CoN- 
sacra, cita, cutriera, cerea, , canaliza, confirmu, controla, 

“ contocit,. concerlia. 

Dansa, da, dărmaă, "datora, darapana, debarca, dezbrăca, 
descuraja, depărta, desfăta, desfăţa, desmlerda, deșerta, de. ! 
zertu, deștepta, destrama, dieciplina, declara, decreta, de- 
semna, dezeropa, dezastra, depăna, dedica, destina, degenera, 
descorda, deceda, decima, dezola, dezvolta, degera, detrona, 
delibera, dezbina, denatura, decora, desritdăcina, destina, 
“depraza,. -devasta, detnna, descita, deraia, descurca, 
destrăbăla, defăima, demisiona, descâpâţiua, descălta, „dez: 
gropa, dezbara, descâleca, demonstra, diriza, dezcolta, 
disputa, discuta, descifra, deshâma, deviza, deapoia, des- 
cărei, dezarma, 'dormita, domina, "dura, derulya, dresu, 
drota, duplica, dezlega, Jezbina, desfunda, depâna, detașa. 

* Exprima, erta, era, ezamina, educa, emigra, echipa, 
„entuziasma, ezila. edific ca, executa, elibera, electriza, echi- 
libra, exaltu, exista, escdla, emancipa, elimina, erapora, 
elabora, ' 

Fata, fabrica, fărma, falșifica, fereca, fermeca (fărmăca), 
felicita, „funda, furişa, fu meg ga, fuma, fura, funcţiona, friza, 
forfeca,. fărtăca,. furnica, falgera, farma, fluera, flutura, 
frăminta, for fa, „freca, filtra, frecventa, Fur niz za, - frater- 
aia ea, familiariza, fortifica. - . : 
"Graţia, gusta, grada, grapa.. grebla, gudura, garanta, 

gurer n, gratifica, generaliza, gurauţa, glorifea. 
" Hiţîna, holba, hurduca. « ' 
Inventa, întra, isca, impune, Îmbrăca, încălța. înfă- 

tosa, încuraja, încorda, îachinga, închega, interesa, în- 
balsama, întrebuința, “îndrepta, înflăcăra, insulta, îndu- 
pleca, încbnjura, îngreuia, împuşea, împovora, împreuria, 
intimpla, -încînta, îohaţa,, î înjura, injuga, înhama, înconjura, 
încrunta, încurca, * învecina, înainta, împăţina, înjsheba, 

   



      

. Mia 

îmbuca, "îngropa, înţepa, înființa, înfrumuseţa, înlătura, în- - 
„vaţa, îndopa, îndatova, înalţa, împodeca, încredința, în 
*păimiata, împreuha, înfița,: îndrepta, îngîna, îndepărta, 

„înfricoșa, înfona, îndesa, îndura, informa, înfrunta, înşira, 

« întuneca, interaița, înarma, îmbrățoşa, impila, îngimfa, 
imbumba, înfera,. încerca, înfiinţa, - încaia, incuioştiinţa, 
îmbărbăta, încirliga, ingusta, însura, înșăla, înturlucă, în- 
hâța, . . , 

"= Jena, jimba, jura, juca, justifica, judeca, junghia, 
Lucra, lătra, luneca, lumina, legăna, Zimita, „legaliza. 

Vupta, litosypizfia, lăuda, leșina, litera, lasa, loa, la, Iepăda, 
lăerăma, lega, lichida. 

Mînca, mîneca, muşca, mina, "maltrata, “mura, micina. 
muta, modifica, mustra, iterita, motiva, "mărita, măsura, 

„mira, mișcă, meliţa, mobila, mesteca, măsuta, maica, mul” 
" ziplica, micşura, mieuna, menționa, medita, . 

. Număra, noura, nega, nara, naturaliza. 

: Onora, orua, ospăta, organiza, obserea, ordona, acuna; 
„Opera, orienta, obiecta, ofta, obliga. 

Purta, pişca, proecta, publica, profana, prepara, „pro- 
pagu, prefera, proceda, pronunța, proteja, pupa, pica, ple- 
ca, predica, proclaia, poseda, purifica, procura, poza, 

" păpa, primbla, promoca, planta, putrona,-personifica, pa- 
tina, ploua, păstra, prezenta, prescurta, periclita, „perfecționa. 

Tuga, răteza, remarca, răzbuna, rerarsa, rezer Pa,.răscula; 

xăbda, ridica, reforma, ricaliz a, vecapitula, repeta, rescum- 
păra, "rincheza, răsuna, răsturna, reclama, - răgela, ruşina, 
xuguma, repauza, reflecta, vepaia, ruina, raporta, risufia, 

_xesfira, vespecta, regula, rima, riraa, Feconianda, recruta, 
vaționa, refuza, rezema; po - 

Săpa, scăpăta, spinzura, scăpa, sufla, serba, suna, surpa, 
istrimba, schimba, strimta, sacrifica, spera, . sctirma, sta; 
sămăna, supăra, scuipa, sfarma; spala, saruncina, sorijeia; 
Să, spinteca, scărmăna, scutura, spurca, scula, sălta, sece- 

„strica, scuza, seca, simplifica, săruta, striămuta, stiănu- 
ta "'spumega, “spulbera, spinteca, soma, scalda, scurta,. săruta 
seandaliza, „strecura, sigila,: salute, sfleca, sudjuga Sus 

 



penda, sughiţa, suspina, siigeta, striga, „săcelii, specula, „siin- 
boliea, scăpăra, sancţiona. . 

Șchiopăta, ștavipila. şuera, ştirba, şchiopa. 

"Turna, tuna, tulbura. frăda, frau, toca, transporta, 
tura, transfovnu, transfera, arimbiţa, "tortura. triumfa, + 

- triera., 

ina. MN | 
Liz urca, ușura, umbla, urla, ura, urma, ustura, uda, 

umfla, utiliza, uita, usa. ” 
„Vina, vărsa, racciua, valora, vota, vindeca, vătâma, 

vîntura, vizita, cariu, ribra, cisa, viza, 
Zburu, zvinta, zugruma, zbiera, zbuciuma, zâruncina, 

zburdu,.. : 

$ 282. Din cele înșirate urmează că din -0 sumă "de 
2000 verbe, 1000 sint de conjugarea în « ; 300 de con- 
jugarea în i, și restul de 200 sint de conjugarea în î, e 

aton și e tonic; anume vre-o 20 de verbe să termină 
în e tonic, vre-o 150 în e aton şi vre-o 30 în-î. Ra- 
portul merge apoi tot descrescind; pe conjugarea în a 
merge ori ce verb noi, în detrimentul conjugării în ș, 

_care de şi staţionară, dar ne dă adeviratele: verbe ro- 

minești formate din adiectire şi onomatopee. - 

t 

bă 

„> CAP, XXII. » SE 

). “Conjug sarea. activă, 

-$. 283. Un verb; este activ cînd cina arătată prin 
. verb pleacii de la subiectul propozițiunii și să îndreaptă 
cătră un obiect : calul tra ge trăsura.. Aici trage arată 
că acţiunea pleacă de la subiectul 'calul și să îndreciptă 
cătră obiectul propoziţiunir: căruța, 

. 
a
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Ş 284. Forme simple şi compuse. , Limba romină nu 
ne-a păstrat formele simple latinești pentru toate -tim- 
purile și modurile, ci la o sumă de timpuri ne prezintă 
cite două forme, ce stai în luptă : Forma simplă, adevă- 
rata formă de timp și forma! compusă, sai locuțiunea . 
rerbală care spune același raport. de timp, dar prin două 
și chiar trei cuvinte de-o dată. La alte timpuri și moduri 
nu avem de cit forme compuse, adică locuţiuni verbale: | | 
Pentru trecut avem cite două forme : ziscă și an zis; 
zisescn și am fost zis. Pentru viitor âvem numai forme 
compuse : zoiă zice, am să zic; tot așa să zic, aș zice, 
aș fi zis, ete. Numai formele simple sînt supuse conju- 
gării proprii zise, căci numai aici | găsim. exprimat ra- * 
portul dintre acțiune și ființă prin tulpină și terminaţi= 
une: mâncăm; aici tulpina m înc spune ideea generală 

- de a mânca, iar m terminatiune, spune persoana noi (n 
“fiind Tămășița din masi=mus). 

„ In formele compuse din contra nimie din toate a-. 
cestea n-avem. In să fi zis, trecutul subjunctivului, supt 
aceeași tormă arătăm toate. raporturile de număr și per- 
soană şi dacă n-am pune pronumele personal, n-am ști . 
nici persoana, nici numărul: 

. „că, tu, el, ca) 
aia să fi zis, . E a „hol, 0%, ek, -ele f h 2 i Se 

:> Din contra în, voră, vei, va) .. 
> " Zice, vom, veți, vor f 2. 

"numai rolă să, conjugă, iar zice pus în infinitiv e luat ca ! "obiectul - verbului cotă, şi. amindouă; verbele exprimă viitorul, de oare ce în sine verbul voii c onține viitorul, 
obiectul său neputindu-se avea de cit în viitor.
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"$ 284 his. Iată tabloul formelor simple și compuse 

din conjugarea activă: 

“Prez. Imper. Perfect Perf, anter, Viit. absolut Viit. anter. 

Indicativ- fur furam fural și  furasem și vot fura şi voiii fi furat 

. am furat am fost furat am să fur — 

Imperativ fură  — — — — — 

Subjunet. să fur — să fi furat [să fi fost furat] — . — 

Optativ aș fura —  așfifurat [aș fi fost furat] — — 

Infinitiv “a fura — a fi furat (a. fi fost furat] — — 

Participiu  — __ —- furat — — — 

, Gerundiu, furînd —  fiindfurat — — — 3 

In total conjugarea rominească activă ne dă 92 forme, 

din care numai 9 sint simple, Yar 13 compuse ; apoi for- 

mele trecutului, să obișnuesc mai mult cele compuse; . 

Sar cit.- despre, subjunetiv de și e compus ca formă, dar 

ca corlugee ține de indicativ, | 

 $ 285, Forme tari și slabe.. In conjugarea activă și, 

numai la formele simple deosebim două soluri de forme: | 

tari si slabe. „item formă tare, cînd accentul cude pe: 

tulpină ;.din contra avem formă slabă, cînd accentul cade 

„pe terminațiune, Ex: păt, poți, pdate, poată sint forme” 

tari: lar putâm, pati, putecan, putiă, putisem sînt forme .. 

slabe, . căci. terminațiunea e întonată (mai drept. vocala . 

caracteristică). 

Formele slabe sint mai multe şi graiul le.preteră chiar 

acolo unde în limba literară mănținem formele tari: - 

făcâm; 'punem, bătem, pr indăm; ducâm, ductți, în loc de 

făcem, piinem, batem, prindem, diteeni, ditceţi. Aceasta - 

provine din analogie ; numai verbele în e atonaii forme 

tară la :plural, pe cind toate. celelalte verbe ne dă forme 

slabe ; 'și. apol 1850 de verbe aii tras în gratu după ele . : 

pe cele: 150 în.eaton. . -. a 

. 
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„CAP. XXIII, 

“ Formele simple, 
I: Prezentul Indicativalui și al Subjunctivulăi 

a). Forma tare. '. . . 

$ 286. Nu întreg prezentul e tare; la plural pers. 
I și Il aă forme slabe, afară de cele în e aton. Iată 
“cum să conjugă : . a 

verbe: a lăsa, a mutia,: cădea, bate, auzi, omori, 
, Indicativul . 

Verbe in « e tonie e aton "îi  $ ' 
Sg.las, moiă cad dat aud [auz], omor : lași, m0ă cazi baţi cauză omori 

lasă, moae cade bate aude „omoară pl. lăsăm, muem cădem bâtem auzim» omorîm * „ Zăsâţi, mzăaţi cădeți bâteți auziți omoriți 
lasă, moae cad” bat aud omoară [omor]. 

„ Subjunctivul E . 

5. Î.sălas, moiă  săcad  săbat să aud să omor . "2. să lași, moă săcazi : săbafi sădquzi să omori 3.sălese, moae  săcadă săbată săaudă, să omoare -* pl.1.sălasăm, muem să cădem să bâtem să auzim să omorîm 2„să lăsăţi, măați să cădeţi să bâteţi să auziţi să omoriți „" 3.sălese moae -. săcadă săbală să audă să omoare 
Obserrări. 1). Subjunctivul are „aceleași forme ca şi in- dicativul; să deosebește însă în pers. III s. şi plural. Vex- pele în a şi fai ă in pers. III «ing, Indicativ, Xar cele în € şi î, au e. La 'Subjunetiv deandoasele ; cele în ași $ aă 6, Yar cele în e şi iati d. Apor la Subj. :pera. III pl: samănă cu pers, ]II sing. el, ci să-cadă jel, ei să bată; dar eă, ei cad; ei, că bat; că, ci aud, » :
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Si deosebesc verbele a' umplea (conj. în e tonic), a aco- 
peri, descoperi, suferi, cari fac'la subj. sc umple, să a- 
copere, să descopere, să sufere; Yar verbele a curăți, a 

“sprijini, a oferi, a învîrti,: a servi fac. pers. [II în e ca. 
cele în î: să curățe, să sprijine, să întîrte, dar curăță 
şi- sprijină, pe lingă curățește, sprijinește. La aceste adău- 
găm verbele a ploua—plouă, să ploae (munt. să plouă), 

a oa — ouă, să ouă. Tot așa a mîna, amîna ce aii for- 

me comune cu q minea (răminea), O 

mâna a "mânca 

(a) mîră (min) să mirii (mîn) — (ră)milii să (ră)mitii (mîn) 
(a) mîi să mii (ră)mit să (ră)mit Ă 
(a) mînă . sămte(mîne) (rămîne să (ră)mie 
(a) minăm să mînăm (ră)mtnera să (ră)minem 
(a) minaţi să minaţi (ră)mineţi să (ră)mîneţi 
(a) mînă * să mie (mîne), (rămîn să (ră)mie, 

- ŞI), Verbele în ta să deosebesc de. ele în a precedat , 
de o consoană şi să apropie mai mult! de cele. în e. tonice 
cum să și Xa în gratii. Ele ne daii e la pers. ÎI. sing. 
Indie. şi. subj. nu d. Formele vechi eraii cu q pastrat pre- 
tutindenea pe care îl mâănţinem pe alocurea in scris, 

Verbe în a (ura) . Verbe în ta (tăia). 
| forma veche ' formă liter. - (formă mold.) 

m taiu tai A [tar 
uri - teii! tai „tai 
ură aiă tae tai 
urăm | tăiăm tăem - tăiem - 

" urați . tăiaţi tătați * » tăieţi 
ură” taiă tae * tai) 

b). Forma slabă. 

_$ 287. Forma slabă o întilnim numai Ja verbele de 

conjugarea în a, î şi î,:căcă numai ele' primesc sufixele: 

ez și esc (ăsc), cu accentul: pe sufix, iar nu pe tul- 

. 
. -.
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pină. Sufixele ee şi esc (numit și sufiz incoativ) le găsim 

numai la pers. |, II, III sing..și JI plur; pers; |; II plur. 

nu le primesc. 

- Verbe a ospăta, goni, tirî. 

Indicativul 

în « ni. in î- 
S. Î. ospătaz " gonesc - tirăsc 

2. ospătezi goneşti *  tirăşti 
3. ospătează, soneşte lîraşte 

pl.Î. ospătăn _ gonim tirîn 
2. ospătați goniți - târâți e 
3. ospătează .  gonese: tîrăso . 

Subjunctivul 

- S. 1. să ospălez să gonesc să tîrăsc 
2, să ospătezi., să goneşti să tirăști 
3. să ospăleze să gonească să tirască . 

pl.1. să ospătăm să gonim să târîm 
2. să ospătați să goniți  - “să tîriţi 
3. Să ospăteze : să gonească să tîrască 

Ş 288. Sufixele ese și ez sint novă, și la multe verbe 

să “ittuteaz pentru înlesnire în rostire. Dar nu toți 

Rominii le întrebuinţează într-o egală măsură. Aşa chiar 

azi verbele nouă (ncologisme) le rostim în două fe- 

Iuri : aplaud și uplaudez, acord și acordez, corij şi: co- 

rijez ; ca și însemn şi însemnez, - alătur şi alăturez, stă- 

„uiă Și stăruesc, socot și socotesc, încîrt și învârtesc, spri- 

„jin şi sprijinesc; tot. așa lucru şi lucrez, simț şi. sim- 

esc; minț, desparț, curăț, minfesc, despărțesc, și cuă-. 

je etc, 

*“$ 284, O samă de: verbe aii ez în. tulpină, ca: a 7 Bo= 
teza, văteza, necheza, cuteza, rîncheza. - .



N 
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Ele să conjugă dar regulat: | ! 
rătez, rătezi, rătează, rătecăim, rătezaţi, vătează, . 

Sufixul es e grecese și-l gtisim acolo unde a fost greu ' 
a să avea forme tari; aceasta mai ales la verbele de 
origină străină, Să luăm spre pildă verbul asocia, și voni 
vedea cît e de grei n avea forma tar la prezent ; a- 
sociti, faţă cu' asociez. "Tot asa şi cu sufixul ese (ăsc), de 
origină lătină (încoatie), care il găsim și în celalalte limbi 
novolatine; spre pildă de la verbul a eroi e grei a zice 
eroii, ci croesc, | 

Obs. Avem o sumii de verbe rece sai grecizate cu sufixul îi, cari formati moda vorbirii de: salon în seculul trecut: a sfeterisi, metehtrisi, a pliroforisi, a pretenderisi, a mărturisi (vechii a mărturi— mărturie), Azi aii rămas pe sama comediei, anii ict pe colea în graiii ca arhaisme, 

$ 290. Gramatica istorică. Terminaţiunile prezentului 
Indicalivului sint cele latineşti, parte păstrate pe calea 
evoluțiunii fonetice, parte căpătate prin analogie. Ter- 
minațiunile sînt acestea pentru toate verbele.. 

u .. "Sing. 1. u, ii, şi consoană , . ” 2.i - 
Ni 3.ă 
a „*Plur. 1. m 
e 2 ţă A . N 3, ă și consoană , 

- - Terminaţiunile latinești erai din" contra deosebite după * 
conjurări : ÎN A 
Aşa: a E : Lă 

. 
” 

Conj. 1). o, 'as, at, amus, atis, ani, (verb. porto), + 
„ 2). eo, es, et, emus, etis, ent. (verb. debeo). 
38). 0, îs, itămus, 3tis unt, -(rumpo). | ME „€). îo, îs, ît, îmus, âtis, iunt. (audio),



. 
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Pentru persoana I-a sing. o s-a schimbat în 4 sai a, 
căzut cu totul: aonblu (ambilo), port ; la verbele în eo 
şi îo prin acţiunea lui i s-a schimbat consoana din tul- - 
pină : zideo — văz ; audio—auz. , 

Pentru persoana a Il-a a lucrat analogia ; ; erminaţi= 
unile as, es, îs s-aii luat drept îs=i şi apoi 7, verbele 
în î trăgînd după ele pe “toate celelalte ; ; Și așa din por- 
tas, vides, audis, avem porți, vezi, "auzi. . 

Pentru persoana III. formele de azi ă și e să explică 
din at şi et,.It, "i scurt fiind tratat în rostire ca e ; poartă: 
Şi aude, 

La plural din amus a teşit dm prin schimbarea lui d, 
in & înainte de: ; enus (îmus) au datem; îmirs a dat 

"în; urăm, vedem, mergem, fugim ; verbele în ri'ait dat 
îm 2 Urâm, ” ' 

„Din as, pronunțat ate (at) n-a eşit regulat ați al no- 
stru; i din fi e căpătat prin analogia singuritului, gratul 

—ctutină a da pe î ca terminaţiune proprie pers. II atit : 

Ja singurit cit- şi la înmulţit. “Tot așa din elis (îtăs), îtis, . 

a eșit cfi, îți prin analogie în loc -de et[e] şi îtțe]. 

la pers. III influența analogici a fost mare: poartt - 
să explică din -portant, dar văd din vident e căpătat după 
analogia lui rup, auz (Gin rumpunt, audit). 

: In genere așa'cum le avem “azi terminaţiunile sint . 

numai nişte crimpee slabe ale „vechilor dezinențe pro- . 

nominale, care să alăturaă la tulpina verbului. 

dai — do.  -—([dami- 
dai — das  — dasi i 

ha = dat — dati 
Ra dăm — damus— damasi 

IE dați —-dalis — datasi. a 
. dai — dant — dant] . ,



— die — 
. | . . 

-- La subjunetiv s-a întimplat o confuziune de forme. 
Pin căderea consoanelor formele ai rămas aproape ase= 
menea cu ale - indicativului. In latineşte: terminaţiunile - 
subjunctivului erai acestea. | 

1) &m, es, &t, emus, &tis, &nt. 

2) tam, căs, eat, eămus, Gatis, eant. 

| 3) am, ăs, at, âmus, âtis, ant. - 

14) fam, is, iat, iamus, iatis, iant. 
* 

x 

„Din aceste forme nu ni s-a păstrat de cit pers. III! 
singuri: c și ă: să poarte, să cadă ete. Prin urmare 
deosebirea, dintre -Subj. şi Ind. în pers. Illsă esplică prin 
formele latine : : 

. “porta — poartă; poriet , „— (să) poarte 
rumpit — rupe;  rumpat — (să) rupă. 

„Particula să, cu care să compune Subjunctivul avea: 
inainte înțălesul de dacă, și să construca cu prezentul 
Ind: și Subjuuc. (lat. să-se-să), şi avea -ințăles de condi- 
țional : e să greșire ţie: fratele tăi ;—să veți hi îmblinidu ; j 

—să fure ochiul tăii prost. (curat). 

„Mai apoi s-a pierdut senzul de conâiţional și a ajuns să 

exprime. modul lotărîrei : să fac, să mergem, să nori; 

de. şi în o-sumă de cazuri încă are înțălesul condițional : 

îți face numai să vrea; să îl spus şi cit nu mi-ar: fi Si 
ciudă .de ocară, dar așa... 

Notă. Ai la Subjuncetiv alte. forme verbele a fi a a- 

vea; [sînt, ești, este, sînteni, sânteți sânt ;—să fă, să fi, 

să fie ; să fim, să fiţi, să fie. — d, ai, are; Să am, să 

ai, să aibă] iar. a ploua și. a oa fac : : să ploae (munt 

să plouă) și să ouă. - : 

- 

 



II. Imperatival. 

-$ 291. In Hominește sint două forme 'la Imperativ : 
afirmatită ȘI negatiră, 

A). Imperatitul afirmativ să formează parte din Im: 
perativul latinesc, parte din Indizativ.—-Avem şi la irn-. 
perativ forme tari ş slabe. | 

Tari, Slabe: . 
Verbe în ași î lauăă (tu), omoară  ospătează (tu) 

lăudnţi (vol), omoriți ospătaţi (vot) în esii tacă, plingi, fugi, . ocărăşte (tu) » - " tăceţi, plingeţi, fugiţi ocăriţi (voi) 

  

Formele acestea să esplică cum urmează : laudă vine 
din laude ; lăudaţi ne aminteşte pe lăudăte, - forină co- - 

"mună și pentru Indicativ, de oare ce laudătis a.dat lau- 
date ; aici dar ldudaţi e forma de la, Indicativ. — Taci, | tăceți, sînt formele, Indicativului tacis, facătis, ce s-ati | 

d așămănat în rostire cu tace, tacăte, Tot aşa plinge, pliu-: 
geți. Din contra: prinde, vinde ne dait pe latinescul zinde 

- pre(heude, Numai verbele în i ne daii adevăratul Im- 
perativ fugi, fugiți (fugi, Jugile), Pi 
E Imperativele du, dă, fă, zi, vino, adă (ad, adu) rie a-: 

i 
IL 
i 
| 

i 

mintese pe latineştele duc, . zac, die. 
B). Inperaticul negativ. In textele vechi găsim : 

| - Sing. 2. nu lăuda, nt tăcea, nu face, nu fugi, nu ocărt. 
„PL. 2, nu ldudareţi, tăgereți, facereţi, fugireţi, ocărîreță. 
Ele cuprind în sine -Infinitivul scurtat și întreg. Azi. 

: forma*de la plural s-a pierdut și s-a înlocuit cu forma 
de la Indicativ. - i 
nu lăudați, nu tăceţi, nu faceţi: nu fugiţi, nu ocăriţi.' -» 

Ia N | Li 
. Ă 

- 

 



i ai , 

In forma veche vedeni o acumodare, alipind la Inf. 

întreg terminațiunea fi, semnul caracteristice al pers, a, 

de la plural, . Na , 

$ 292.. Formele subjuinclivului ne orvese și la im- + 

- peraliv, pers. 1 pl. și II singular: - ' 

Să laude: el, simplu laude cl. 
Să plângă el, număi ptingă dd, . , 
Să tăcem. Să fugim. E 

. 
. . . 

III. Impertectul.: 

$ 293. Formele imperlectului “rominesc vin regulat 

« „din formele linpertectului latin. EL ne dă humai forme. 

. tube, a : 

verb înc înca inc în în 

S, 1 lăsam cădeam băfeam cuziam oimorum 
, 2 lăsai cădeai * Dăteai auzial 'onorai 

„3 lăsa cădea bătea aria omora. 
PI. ( lăsam -cădeam băteam auziam omoram 

2 lasați cădeaţi Văteaţi: auziați omorați 
"1 lăsa cădeaii băteaii auziali omorat 

Lă - E 

$ 294. Gramatica. istorică. La Imperfect avem aceste 
_terminațiuni 

am, ala? a e 
„am, ati, all a 

Ele nu ne dai- foneticește formele latinești corespun- 

„zătoare : ” 
PE . aha, abas,. abat | 

“abămus abătis, abant, - 

Pi 

ci „sint căpătate mai mult prin' analogie, -.  
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Așa din formele: cantabam, cantabas, cantalut, cantă= „- bant nu eşia foneticeşte de cit cînta, prin câderea con= “soanelor finale. și disparitiunea grupului uă. Dar de tim- puriii analogia a lucrat, mai întiru la pers. III sing, unde in loc de tu cinta S-a zis tu cinta, cum și găsim în cele mai vechi texte. Pentru pers. | şingurit textele ne daă forme fării m: că era, că cînta; iar m e terminaţiunea „pers: de la plural! Pentru pers. III plural poporul pină „azi zice ci cînta, ei era, și forma crai e căpătată pe cale literară, Poporul zice e, -ci 0 (a) venit el, d 0 (a) 2is3.— Formele. noi cântenu, Voi cîntţi presupun 0 schim- . bare de accent: Cantăbamus, Cantăbatis în loc de Can- tabâmus, Cantabătis : lată pe scurt for 
ui în cursul dezvoltării sale. 

mele Imperfectu- . 

latin - arhaic “* vcchiă. literar [și popular] 
- Cuntabum cîntu “cinta  cîntam > + Cantabas cânta Cinlai  cîntai >, “Cuntabat cînta, cinta „cinta, > Cautâbamus. cîntaiu cintam  cîntam. » Du ntâbalis cîntați  cîntaţi cintați > Cantâbant cînla cinta cinta (cînta) 

'.:- Aotă. Pentru esplicarea formelor cf. $ 50 bis, 
. 

. . . 
. 

. 

IV. Pertectul simplu. a 

$ 295. Perfectul simplu prezintă o mare varietate de _ lorme. EI are forme tari.și slabe, + -



— 16 — 

| A. slabe . B: tari 

verbe în « în ea în î în î 

$. L-lăsai  căzui , auzii "omori  arsei 
2 lăsași  căzuşi  cuzişi omori  arseși: 
> lăsă ccizi ruzi rmori arse 

P]. 1 lăsarăm căzurăm ccazirăm omorivrăm arsârănmn 

9 Tăsavăți căsurăți auzirăți omorirăţi arserăți 

3 lăsară  căsuvă  auciră  Omoriră  arseră 

Ş 296. La perfect a lucrat mult analogia, şi fiindu-ne 

dat verbul la 'prezent, nu putem şti sigur cum face Iu 

trecut, de oare ce după aceeași formă merg verbe de con- 

jugări deosebite :: | 

Aceste sint tipurile de conjugare a perfectului. 

Dă 9) B)se se mi șiii 

ași uși seși își își 

[i « „Se pd 

ară ură serăm indiu răni 

arăţi arăţi. serăţi irăți  îrăți 
îră der "ură seră iră 

Tipul 2 (ii) proprii numai verbelor in ea a airas și 

verbe de conjugarea în « și e, ca a da—dădui, a stu— 

stătui, a la—lăui ; u bate—bătui, a fuce—făcul ; « trece: 

—trecui ; a rinde—cîndiă ; a crede—crezui ; a teine—te- 

mi; a începe—începui ; a „cunoaște—cimoscui ; a pri- 

, cepe-—pricepui ; a pierde, a paşte, a naște, a geme, a. 

. crește, cerne, a ceie, a așterne etc. 

După tipul "sei merg și citeva verbe in ea ca a mi 

' ea —măstă,. a păniîniea—r misti. ” | 

Dacă acestea pot fi privite de unii gramatică ca nere=: 

gularităță gramaticale, pentru grală din contra nu sint 

abateri, căci în loc de o formă singulară, ce aveai 

. . : Ă . - +. . 
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unele verbe ca « da, a sta (dedei, stetel), graiul a părăsit 
aceste forme și le-a înlocuit cu unele mai comune, deci 
mai regulate .ca dădu, stătui ; aceasta pentru como- 
ditate. 

$ 297. 'Lerminaliunile perfectului ne duc la cele la- 
tinești, de și multe s-ait căpătat pe calea analogiei. Aşa 
la verbele cu perlectul slab putem tace această ase-. 
mănare: pentru persoana I sing. însemnai, tăcui, emui, 
auzii din formele latinești seguai -(seynati), tacui, genui, 
caudii, (audizi), unde e a căzul încă din atinitatea po- 
pulară. 

Pentru persoana a II. îisemnaşi, tecuși, g , gemuri, auzit, 
din tormele latinești segnasti (simazisti), tucusti (tacuisti), 
emusti (emuisti), audisti (aulivisti), prin sibilarea lui 
* în ș și dispariţiunea lui î ca în ușă-ostiam, teșmtut- 
vestimentu. 

“La pers. III forma însemnă veni din sernucit ajuns la 
seguaci-segnuau- ser/no-însemnă (ef. Ş 50 tris) ; iar tăci, 
semi, auzi ne arată formele latine tucuit, genuit audicit. 

Pers. JI plural cu terminațiunea ră ne arată pe la-. 
tinescul ve din seynare (signaverunt) tacuere (tacuerunt) 
gemuzre şi audirere. Cu vremea prin analogie ră s-a pus 
și la pers. | şi Il plural în locul formelor vechi: noi 
însemnăm, toi înseinnat ; noi taci, zoi tacul ; noi ge- 
înum, 204 gemut ; noi auzim, voi auzit, aşa că azi zi- 
cem : făcurăm, tăcurăți, tăcură. In unele graiuri s-a mers - 
mai ceparte și s-a alipit ră şi la. perf. compus şi chiar 
la prezent :' am zenitără Și sintiră, forme ce nu sint 
literare, | | 

Fonna însemnarăţi în loc de însemnat e căpătată pe 

js ”



— 118 — 

o îndoită cale : înriurirea pers. „a în darea sufixulut ”ă 

și în “acomodarea pers. Il plural cu fi în loc de . 

Formele vechi daii mai corect foneliceşte formele 

latine. 

c . 
Torma lat. lit. -F. lat. pop. Forma veche Lori ma nouă 

tăcui . --tăcni tăciii tăcui 

tacuisti. tacusti tăcuă . tăcuşi 
tăcuit tacut. - tăcu - - tăcu | 
facuimus, tacumus * tăcum tăcurăm 
taeliistis .-  tactiates — tăcut tăcurăţi - 
tactieruut tacuiere tăcură tăcură 

“Os. Analogia a tras după sine o sumă: de verbe lati- 
nești dinducle ui la perfect, Așa zideo-cidi (răzui) ; pasco- 
pati (păseui) ; vendo zendidi (cînd) ; cresco-cieri (eres- 
cui) ; sterno-strazi (așternui), credo-ci edidi. (er ez) ; cer- 
no-crezi (cermt) incipio-inrepi (începui) ; Jaeio _faci (Fă-. 
cu), perdo-perdidi Qber du). 

$ 298. La verbele cu perfectul tare schimbările din 

, tulpină far. sint mari. S din sufixul perleciului e-un di- 

zolvant puternic al consoanelor din uilpină. Asa în ver: 

bele a, căror tulpină să termină cu d, 2 bn cs să elide 

articulaţiunea lor ca greoae față cu «. Așa: 

_ pui=puseă (putn)se)) ; arde-ar(ă)ei ; trimete-trime(i)sel ; 

a 2iceszi(c)zei, a unije-un(g)sei 3 a îm punge-împun(e)sei ; 

—La alte verbe. să “modifică în altă articulare mai co- | 

modă: coe-copsei ; fris-fripsei. - a | 
Din formele latinești :. da, duazisti, duci, duzrămus, 

duzistis, duzer unt, a eşit mai corect dişă, duseşi, duse, 

- dusem, duset, duseră. Formele nouă dusei, duseși, duse, 

- duserăn, duserăfi, duseră sint născute ' prin analogie. : 

a). Forma duse a „născut pe duse, dhiseșt ; ; lar duseră a. 
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născut pe, duseră, duserăți ; b). ace. a cttzul pe + termi- 
. Daţiune in pers. | și II sing. după tendința generală, ce. 
are limba romină de a schimba formele tari în slabe, 

Os. Pe tipul în sef merg 140 de verbe de” conjugata in e şi 2 de “conjugarea in ca ; în cele 140-punem Şi - compusele verbelor nouii sati vechi. Pe tipul in uă merg numai 30 de verbe in e, 20 in -ca şi 3 în a in total 53 de verbe, (cf; $ 281 nota). : i 

V. Pevfeciul auterior. 

$ 299. Pertectul ahterioi are terminaţiunile sei, sei, 
ze, selrălm, se[rătă, sc[ră], ce le alăturiăm la: tulpina per=. 
fectului luată la un loc cu vocala caracteristică. "Poate 
tormele” perfectului anterior sint slabe de var "e ce uceciu 
dul eaule pe termatie (eocula eu ieteristică), “ 

- Verbe : "6 înscrie tulp. pert. însemnă sem 
-a lăceu  tulp. per. făcu - seși 

„„ cere tulp.pert. ceri se. a auzi tulp. perf “auzi se[ră]m 
a omori tulp. pevf. omori seră ți “ "e frige  tulp. perf, fripse _ selră] 

Os. Terminaţiunile porf. “anterior rominese vin din pluş= quamperfectul conjunctivului latinesc, - lucrind "asupra. lor | analogia; Ia nu din formele Indicativului : 

tăcusem (tacuissem' tăcusem (tacuissemus 
tăcuseși -tacuisses tăcuseți " tacuissetis 
dăcuse . tacuisset) + făcuse . tacuissent) . 

Acoleaşt observaţiuni putem face .ca “și In terminafiunile ” perfeotulur; tăcusem (noi) a trecut la sing: tăcusen. (ei); 
3 din tacuissen a căzut” nefiind final, tar _terminaţivoile 
căzină * s'aii redus in graiii la aceste "forme : tăcuse, lăcuse, 
dticuse, tăcusen, ddcuset, “tăcuse. Formele de azi sint căpă a,
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tate prin analogie. lostivea cn făcuseră, făcuseră, bă- 

cuseră e o înriurire a perfectului și e-mail puţin literară. 

VI. Infinitivul. 

-$ 800.  Infinitivul în romineşte are două forine :: fn- 

treuă și scurtă : 

luare, vedere,  mergere, renive, tîrire 
„cdua, a vedea, a merge, a teni, a ti, 

__ Forma întreagă e azi. un adevărat substantiv şi nu= 

mai ea ne păstrează formele latinesti : 

Lat. rogare, videre, credere, fusgire 
om, rugare, vedere, (în). credere, fusyire. 

“Din acestea s-a născut formele. scurte fără se, nu pe 

cale fonetică, ci după principiul că la o diterențiare de 

funcţiune gramaticală a corespunssi 0. „ diterenţiare în 

formă : 

simțire (substantiv) «e simți. (verb) 
mîncare. (subs stăntiv) « a mînca (verb). 

Notă, 1). S-a păstrat ca verb forma intreagă in locuţi= 
unea ; îmi era acum de-a scăpare ; compară zicerea :. par- 

că-i era de-a veni la noi,.dar așa și-a făcut drum că... 
2). Infinitivul scurt să leagă cu prepoziţia de, a; nu- 

"moi după următoarele verbe să pune fără propozițiune : 
zviii face, aș face, pot face, şi să fac, Stii face, să fac; 
n-am cu cine face (să fac) ete. 

_ „VII. Participiul. 

$ 301. Participiul stă în legătură cu tulpina de la. 
trecut, luind la un loc şi vocala caracteristică. El are -  
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torme tari şi slale, Cele slabe ati t, cele tari s, rară î. 

a). Slabe b). Tari 

cărat, răzit, bătit, cauz %, oborit | pus 
tulp. trec, căru, „răsar bătu, usi, obori. | pusle] 

Fac în t următoarele veche cu participiul tare : «rupe 
- pa a suge —supl, sparge — aurit, a zmulge— zu 

(zuls) a econce — sropt, « couee — copt, a Jriye—Jript, 
d întinge— înfipt. | _ 

Formele cu s aii invins pe cele cu £, și s-aii dat la o 
samă de verbe ce aveai tus în atinețte iar nu sus zis 
(dictus), dus (ductus). 

$- 302.  Parlicipiul are o îndoită luneliune : a) este - 
adiectiv și să e declină: 

. casă văruită ; fete văruite cu suliman 
a hosgeay văruit ; păreți vărniți 

cîue plouat ; o bătut de culur ile lumii, 

| b). E verb i în formele compuse, de conjug zare, cind e 
| invariabil : am auzit o reste tristă „pentru tine ; i-am fost 

| zis. o dată să stea. binişoi. 
O'samă de. participii a-zi sint substantive, - 

unt (subst.) de la « unge— us 
tort (subst.) de la «e 'tource— tors 

DE - script (subst) de la « ser ie —scris . 
, -strîmpt (adiecliv) de la « stringe—stîns 

drept adiect.) de la « drege— dres 
înțălept Ladreet.) de la a înțălege—finţăles. 

Si a aici la diferențiare de ințăles-a corespuns diferen- 
tiare de formă. 

$ 308. Limba Romină n-are bu icipind prezent; pe 
care |: -a inlocuit cu ger uudiul ; s-a păstrat numai adiec- 

, ” 

 



tiv ul ferbinte (ferbenten). Participiul prezent epunea toc- 

mai ca gerundiul că adică sfavea ființii continuă de a fi 

în momentul rorbirii, eu totul opus participiului nostru. 

Alt înțăles e cind zicem : «pri ferbinte, și altul în apă 

“feartă, 
$ 304. De la participiu avem formele derivate ale: 

adiectivului. verbal, dela , a . 

nîucăloi, eînător, făcător, crezător, născătoare, comorile 
mîncat,  cînat, jăcQdt, crezut, născut - omorît 

Ele ne spun un “întăles, activ, .pe .cînd sufixul ș, tă, dă 

- mai mult un înțăles pasiv. 

UL. Gerundiul prezent.” 

$ 805. Gerundiul are -terminatiunea fil pentru toate: 

conjugările ; căsînd, răzîud, litiu, auzind, oborind. | 

+ La verbele de conjugarea în i avem și înd pe lingă 

înd : fugind și fugind. “Tot asa cele în ia: apropiinde 

mauind; ca şi verbele « pune—puiă, a spune—spuiă, a 

- Piner—ți=puind (unind), spini (spunînd), tina (ți- - 

nd), . IE . . 

„În aceste verbe. ? din înd-a căzut fală cu îi: . 

ă “uiînd — muind 
„făiinl — tăind - 

“p ocmal ca și i din creștin Ri? „evești (cristian). o? - 

__.$ 800. Jegulă oxtografică.- Vom serie 'cu înd ge-" 

_vunidiile la toate verbele, fără a'lua în samă caraceri- 
stica Inlinitivului. Sa ajuns “la această formă comună 

prin o schimbare: de conjugare, ce ai suferit verbele 

încă” din latinește, . - a  



  

= so, 

" laudando — Idudind 
tacando (tacendo) — tăcind 
crescande. — erescîud ” a 

Aceasta s-a intimplat și cu participiile prezente Jati- 
" nexti, cari din autem, entem toate au dat aut în franceză, 

tot prin: o schimbare de conjugare și - acomodare de 
formă: cimant, finissuut, recerant, ronipaut. 
“Mat mult i încă; formele g gerundiului latin confundindu-să .. 

în graiă cu participiul prezent a făcut să să nască. 
sati numai Gerundiul (în romineşte), sati numai parti- 
cipiul prezent (în franceză). Aşa din laudandum şi lau-* 
duntem a cșit ldudind (romineşte) Touant (franceză). . 

CAP, XXIV, 

Formele compuse. 

$ 307, - Conjugarea rominească a: pierdut putinţa. de 
a ne arăta prin forme -sirple toate nuanțele de timp și * 
mod. Deja limba latină populară începuse să piardă o- 
bişuuința întrebuințării formelor simple; limba romină a 
dus ma! depar te acest obiceiii. Azi o „sumă de moduri 

și timpuri le exprimăm” prin Zocufiuni cer bale, în care nu 
mai. găsim tulpina şi. terminaţiunea, ci cite - două și, trei 
„verbe unite pentru a ne exprima: un anumit timp. De: 
“pildă zise? fată cu am zis, am fost zis, aş fl fost zis. 

$ 308. Formele compuse în conjugare să alcătuese 
cu ajutorăl verbelor auziliare. Ca verbe auxiliare n-avem 
clasă anumită, ci numai unele forme de la verbele a. 
atea (am, aș), a voi (voii) șia fi. - ” 

- Aceste verbe sint. și predicative, pe lingă funcțiunea de - 

.
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auxiliare ; adică regesc obiect. De pildă : am pestă, am 

scoici, am raci (predicativ); am zenit, am căzut, am 

învins (auxiliar). am (în mină, posed) niște scrisori scrise 

(obiect. direct), ca. în latineşte Habeo seriptas litteras; roiu 

(vreaii) moartea ; zoiu să pierd totul (predicativ) ; cor 
asculta, dar nu zoiu spune (auxiliar). , 

tot așa în latinește Habeo amissan sororem unde haleo 
“nu mai însamnă posed pe 0 soră perdută, ci că ei am 

“perdut o soră; deci servește ca auxiliar participiului «- 

„missam, şi începe a înlocui perfectul amissi. „Im fost zis 

şi că (auxiliar), dar n-am fost crezută (predicativ). 
Verbul a fi ca predicativ să construezte cu atribut. 

1). Verbul a avea (habere). 

$ 309% Verbul « deea .îndeplineşte două funcțiuni: 

a) în care ideea de posesiune să mănţine, b) în care s-a 

pierdut: ideea de posesiune, și să alătură la verbe îi de-a 

“ dreptul, fie prin mijlocirea unor particule : am zis ; am 

a zice;:am si zic.; aim de zis. Pentru aceste donii func- 

iuni sînt două: forme ;. fată-le : : - 

că auxiliar -“ca predicativ Latineşte 

Sg an am * Ţhabeo 
i m habes 
SO dat, 9). de - habet şi haberet. 

pl. am. - :  arem :  habemus - 
. Di ați azeți “habetis 
, “at (a, 0). căi : habent) 

La pers. |] sing. am € căpătat prin analogie de la 

pers: [ 'plue; a (habenius); ca și ei eram de la noi erai, 

forma intermediară, e: atem, Și apoi am prin căderea li 

ze, ca în 'civitalem —âctate, juvenen— june.  



  

La pers. "ll ui (habes), cu i semnul destincliv al pers. 
N singular și plural. 

Pers, III sing si plur. că si literar « șI dă (pop. o şi 
«) vin din hebet şi habent, cari ai dat aceeasi formă că. 
Pe cind pentru forma predicativă avem «re ce vine din 
Imperi. Subjunctivului aberet — are. 

Pers. Îl plur. «fi vine din habetis prin aceți, cu su- 
primarea lui re, ca mai sus, 

Din prezentul /abeo a trebuit să rasă ui), ca din 7u- 
zeun—roil, formă ce-o găsinr la subjunctiv să gilă, și 
in sralit pe alocarea supt forma să cizu, să aici, să airă. 

$ 310. Pevfectul compus. Cu prezentul de la verbul 
avea luat ca auxiliar si cu participiul verbului de con- 
jugat, formăm în rominezte perfectul compus. 

au 
ai ' 
a (0 aib.(lăsat, văzut, mers, auzit, ocărit, 
am tă: at, fiert, copt, zis, ete, 
ați 
aă (a, 0). 

Invers : răzul-am ; ; zis «d; ; făcut-aţi, ele, a 

$ aul, Viitovul. Cu prezentul de la a aceu, forma 
predicativă şi cu prezentul subjunctivului formăm viito- 
ru! destul de întrebuințat în grai, mai ales în Moldova. 

am să las avem să lăsim 
al săi la. aveți să lăsaţi 
are să ese „al - să lese 

In aceastii Prmațiune vedem că şi forma „predicativă 
si-a pierdut în graiii înțălesul de a poseda, şi cind zic: 
re să mîncăm dart de a ne gindi la obiectul Yer-



dou 

bulul acem, cum s-a construit propoziținneă, “ exprimăre . 

viitorul acţiunii de «e mînca, . E 

$ 312. Optativul prezent.” 'tot de la verbul a 'aree 

cunoaştem ca auxiliar prezentul condiţionalului (optati- 

vulul), care în unire cu Infinitivul formează în romineşte 

prezentul optatirului. 

“am.[ tiia, lierbe, „coace, : zice, ele, 
ați 

aş |. 
„ai . 

- ap mii isa, vedea, merge, auzi, ocări, 

„Invers : Îcisave-aș ; Iua-te-ar abracul stupi-te-ar 

mițele, | | 

Optativul a are mare înrudire cu viitorul ; deosebirea. 

stă numai în aceea că altfel prezinti “lucrarea în vii- 

tor prin optativ, şi altiel prin viitorul absolut. Constru- 

"irea lor chiar are mari asemănări : caii face și aș face: - 

e în grai luăm lesne o formă una pentru alta. - | | 

318. Formele Optat. nostru sînt „foarte curioase ca. 

, deiate Limba latină pierzind verbului a, ceea înțălesul - 

“de a poseda, a luat de la întimplare forme de unde a. 

„putut şi a alcătuit acest. prezent al Optativuluă din shăr- 

miturile altor timpuri: 

Aş (asi) vine din habuisseiu (pl. q. pert. conj.), din 

care a. eşit că aruse peniru arusem (p. Î. plur) ; din... 

- ăouse prin slăbirea lu e în. s-a a ajuns la aruși—auși— 
AșI- —aş. E | 

AY e luat de la Indicativ în locul vechiului ari. 

„- Ar (vechiii are).vine din Impert. conj. haberet, tocmai 

ca și prezentul Indie, are. , . 

 



  

e
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luaţi de la plural sînt formele  Indicativului „luate 
prin analogie. 

$ 313 bis. In locul acestoi forme relativ nouă, limba, - 
veche rominească cunoștea un prezent al Optativului 
simplu cu terminațiună și toțdeauna precedat de să, care 
azi îl găsim la subjunctiv : a ie 
N , , . - să doriive xi dorniivem - 

- să dormiri să dormireţ 
să dormire să dormive . 

"Forma să dormire vine 'saui din ful ul 17 latin” sau 
din -perf.  sulj. dormi(e)ero sat dormi()erim. Textele 
vechi ne dai urme. . . A o 

și să te ascultare, q/lirei fratele LL 
“Ii să greşire ție fratele tăi, .- 
Deac “Tur: «Pe fu pre mijloc de hotar. 

314. Cu formele a și aș s-a construit perfectul 
compus zi prez. eoriditionalului și de la verbul a ji. * 

am fost am fost . aș fi? am fi 
"allost  ațitost -aifi - ați fi” 

a fost” ati fost . - ap fi ar fi 
Aceste forme sint predicative în construeliuni ca a- 

cestea: am fost en pelu ro și n- -ați fost acasă; Ce bine 
ar [i să reușască partidul nostru ? Ele însă să Xa şi ca - 
auxiliare şi formează : . E 

” a). Trecutul anterior compus, 

an fost 
“ai fost a : 

a lost lăsat. văzut, mers, “copt, 
am lost zis, tălat, auzit, Ocărit. 
ați fost 

„aii fost a
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alcătuit din amfost (peri. compus de.la verbul a fi) și 

pariicipiul verbului de conjugat. 

b). Perfectul optativului . 

ar fi | lăsat, văzut, mers;copi, 
am” fi | zis, tăiat, auzit, ocărit. 

ar i . E ” . 

alcătuit din prez. condițional a verbului a fi (aș fi) și 

participiă. . ” 

„Obs. Formele 'Trecutului anterior de la optativ “sînt - 
" foarte rar întrebuințate... ” : . 

aș fi fost 

ai fi fost]. 
ar fi: fost 
am fi fost lăsat ele. _ . 

ați fi fost] - Ai ” 
ar fi fost : ” 

10. Verbul a -voi. 

"“8 315. Verbul a roi: merge pe două conjugări: « vrea 

si a eoi. Eleste predicativ la toate formele amînduror 

- conjugărilor, alară de prezentul de la a toi, care să ia 

ca auxiliar ; şi anume forma, veche e fără sufixul incoativ 

esc (toesc). 
auxiliar “predicat 1atin. pOp- literar 

- VOiN - 7oese - crea -  volo * : volo 

vei zoești erect volis : . vis 

va voește zrea volet vult. 
VOM voi re. volumus :, volumus 
veţi _zoiți vreți. velitis +. vultis 

. vor V0esc - zreaă volunt..  volunt.



, „Invers : mânca-ror săracii și să zâr sătura, 

  

i 189 — . 

Obs. Votă vine din zolo prin roru—torlut—roliă, ajuns 
în graiă la 07 (07 face);—zeă din relis prin veri—vei (veri 
îl găsim în pronumele nehotărite: zezY care, şi ca cou- 
juncţie disjunctivă reri una, veri alta=ori una, ori alta); 
+a din volet. prin voare—rare—ta (ea cînta din cîntare); 
com din volămus j—reţi din velitis ;—ror din volunt. 

$ 316. Viitorul absolut. Cu roiă și cu Infinitivul for- 
“măm ziitorul absolut. 

voii , 
vei . ă A 

a va. lăsa, vedea, merge, auzi, 
. » _vomf coace, fierbe, ocări, tăia, zice. 

| veți ie 
vor 

Obs. In graiii viitorul sună în două feluri: 

„0ă lăsa , oi lăsa - 
(t-)ei lăsa ÎL lăsa 
((s-)a lăsa . o :lăsa 

om lăsa om. lăsa 
(n-Jeţi lăsa . îți lasa 

or lăsa - - or lasa 
IE : RE Apoi altă formă cu 0 (din ra). şi subjunotirul. 

o să fac 
o să faci 
o să facă 

_ 0-să facem i 
o să faceţi | 
o să facă, 

Notăm vă în grafii forma am să fac arată hotărîrea” pe 
cînd 07 face posibilitatea: las pe mine, cucoane, că am 
să-ți fac, doar mă cunoşti acum cine sînt ;—dă, de fă- - 
cut 0ă face, numai să am cu ce
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$ 317. Viitorul anterior. Cu coiă formim viitorul 
la verbul a ji, luat ca predicativ : 

cit oi fi ş-0ă trăi 
, ochi căprii n-o0f nu tdi. 

in acelas timp să întrebuintază și ca auxiliar și în uni- 

re cu participiul trecut formează viitorul untevior. 

voiu [i 
| „ei fi 

- „vali "| făcut, lăsat, văzul, mers, 
vom. fi auzit, ocării, tăiat, zis. 
veți fi ' 
vor fi 

- 

Invers : fi-zoiă- auzit... 

-$ 318. Forma simplă a viitorului latin s-a pierdut 

“si” nici urmă n-avem de existența lui în romineşte. For= 

me ca. laudalo, dicam, uudiam ai fost înlocuite încă din 

graiul latin prin locuțiuat verbale, e cari 'nu erai. aceleasi 

pe toată suprafăța” Imperiului roman. Cauza este ci prin 

pierderea terminaţiunilor să cohfundase formele și graiul 

"trehula- să deosebească viitorul de celelalte. timpuri. Ex: 

“ dicet să confunda cu dicit, dâcă nu și cu, dicat, - după 

căderea lui t și slăbirea vocalelor. finale. In unele părți 

| „prin Galia), să zicea ego dicere habeo de unde je dir-ai.. 

270 dormire habeoz=je dormir-ai (in- Franceză); în alte: 

părti (prin Dacia) să zicea” ego 'rolo dicere în loc. de 

dicam de unde că. oii zice. La inceput Infinitivul era _ 

un. adevărat „obiect al verbului roi, aşa că ro face 

are aceeași construcțiune ca şi voiu moarica ; ; înțăles care 

il ail şi azi verbele pot si știu ce : și, ele s 3 constmese ca 

. toi.
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“cout face (verb + obiect: == verb în viitor); 
pot face (verb -- obiect verbal). 
ştiu ceti si serie (verb + obiect verbal). 

Ş, 519. Cu viitorul verbului a fi (vota JO) si cu e- 
rundiul formăm un ciitor, ce arată o stare contempo- 
rană cu momentul vorbirii : nu mă «duc așa degrabă că 

9 Îi, dormind i—nu știi ;—ei lasă. c-aștept afară, 
Nolă.. Despre. viitor cf. $ 255, 

Vertul a fi. 

Ş 520, Verbul-« af merită a pante | un studiu doose-. | 
“ vit prin varietatea formelor sale, și -prin bogata sa în- 

irebuințare, EI îndeplineşte două funcțiuni : de predicatio 
si aitziliar, Yar regulele sale sintactice sint deosebite, căci 
tot. deaună să construeşte cu un alribut. . 

„poate va fi dormind încă; E acasă boerul? —daj— poate - 

Di 

Intălesul săi primitiv a: fost de a arăta ex vistența (exc); 
dar limba puind existența pe al doilea plan a întrebuin- - 
tat verbul. d fi ca. copulativ între subiect și abr ibutul săiă, 
De piiaă.: Și minciuna -ă. cor Vă ;.aică nu ne mai intere- 
sază existența” minciunii, ci: trecind peste aceasta ne preo- 
cupăm.de însușirea incătinii că-i covbă.: Cind înțălesul 
de existență predomină, atunci verbul a i e predicativ : 
Era odată cu nică o „dată, că de n-ar fi fost nu s-ar fi 
povestii. 

$ 321. Ca auxiliare întrebuințăm aceste forme ... 
a Perf. compus am fost pentru a fornia Pert. ante- 

ViOr compus : 

” "am fst zis 
- al fost zis ete;
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b). Viitor absolut eoiă fi pentru a forma viitorul au- 

trior. 

voii fi zis 
vei: fi zis ete, 

c) Oplativ prezent aș ji cu care lormăm Perf. vpta- 
tivului IN 

aș fi zis , 

ai fi zis ete. ” 

d) Perf. optat. aș fi fost pentru a fovia Pet. aute- 

rior al Optativului. 

az fi fost zis 

ai fi fost zia etc, 

€) Prezentul Infinitivului a ji cu care formăm Peri. 

Iufinitivului 

A A zis, a fi dres, a fi croit, 

[) Perf. Infinitivului « fi fost pentru a forma Peri. 

anterior al Infinit. . 

a fi fost zis, a [i fost decis, | 

8) Gerundiul fiind cu care formăm Perf. Gerundiu- 

lui. | 

“fiind 2i5, fiind dus etc. 

- h). Prez. “subjunetivului să fiă cu care formăm Perf. 

Subjunctivului. | 

en să fi zis noi să fi zis 
tu să fi 2 "voi, să fl zis 
el să fl zis ei să fl zis 

Verbul e redus la forma  nevariabilă ji în loc de fă 

ii, fie, fim, fiți, Jie, cum le avem la prez. Subjunetivu - 

lui, Care să păstrează aşa numai cînd să construese cu  
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atributul, deci cînd” verbul e copulativ, nu auziliar. De 
pildă : “ ” ” 

Lira Vine să-ă fi spus și luă orb noastră, « că n-avea 5-0 spună la alțil—Să, fin mireusă ; să fiți sănătoși, 

i). Peri. subjunetivulir să ji post, cu care formam Perf. 
“anterior al Subjunctivului , . , 

eii 
a tu Că , , , 

. * el. > pi - să fitost zis » nui 

voi , , 
(3 | ' 

. 
. . , 

$ 392. Gramatica istorică. Formele verbului a fii în. 
romineste, nu ne dai corect formele 'latinesti cores spun- 

E zătoare, ci cele. mai multe sint, căpătate “prin analo- 
gie. și sint formaţiuni | proprii limbii noastre. Verbul «-f 
cuprinde în: sine două, verbe latine esse și fiere=a fi, a 

"fuce (verhul esse cuprinde, și e.2 radicale ; es și fu). 

Pres seutul Tudicaticului.. ne d azi aceste forme, 
, ăsta Subjunctivul . 

sint,-s, îs , sintem => sum sumua sim simus eşti . sînteţi « == es -estis - is sitis”. este, e, i-mi, îl. — sînt-s,îs == est sunt * sit .sinț 

Formele“ acestea, sînt căpătate de la Indicativul şi Sub 
jurictivul latin ;--S și îs vin din sun; e, i, îi Vin "din 

; Sînt din - Sint de la Subjunetiv (pop. Sento). Prin 
cei de la 'sînt avem azi sîntem, sînteți (rostite de 
Munteni Sinten, de Moldoveni sînt) și sînt (că), i 
locul formelor vechii se, sefi” din sinus, silis forme de 

- 
” 13
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la subjunetiv. -Eyti vine din estis de la plural, de la ca- 

re prin analogie s-a căpătat este, vechii iaste. | 

b). Impexfectul ne dă ază alte forme căpătate prin a- 

nalogie. Din 

vechiă modern 

eram "ei era ” eă eram 

eras | tu era . "ta eral 

erat a eșit ei era, el era 

eramus - mot eram no eram 

eratis - voi eraţi . Ă voi erati 

erant el era - ei erai 

c) Infiniticul, vine de la verbul fieri, nu de la esse; 

care a dat pe tre (essere) în Franceză. —De la fo 

„avem prezentul Sulj. :. Să fiii, să fii, să şie (iat), com- 

pus cu conjuncția să (daci i); — Prez. condiționalului aș 

ji; -—Imperativul fii tu. fifi col. , 

'4). Formele de la trecut corespund celor latinești tui=— 

ui; fuseme=fuissem. Totuși formele vechi, a Peri, sim- 

plu erati altele. - | 

arhaice -moderne , latine 

fat . . fut .. fui | 

[foşi) uşi uşi fuisti y 

fu - fu fuit 

fum _ furăm fuissem 

fost furăți fuistis 

fură "fură fuerunt, 

Analogia ne-a dat pe fură, furăţi în loc de fun, fost. 

e) Participiul. fost e căpătat de la pers. Il plural 

(fuistis) de la peri... cu. cari să asemănail: în vechime - 

voi zăzut și văzul ; Limba latină neavind participiu trecut 

limbile neo-latine ai luat forme de la alte verbe așa;  
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Franceza și Italiana de la verbul sfere (Ir. de, It. Stalo) 
iar Spaniola și Portuvheza de la verbul sedere (Sp. ș 
port. zil0) ; numai limba Romină s 

verbului a și, luind pe fost ca participlu, 

-a mărginit în cerea 

$ 323. Tabloul formelor conjugării active. 

Verbul « ceru, 

AM. Indicutirul 

prez. 

ar - 

ară. 

ară 

arăm 

arați 
ară . 

Imperfectul 

are 

arai 

ara 

are 

arați 

ardă 

Pert, simplu 

erui 

arași 
„ard 

ararăm 

ararăți 
arară 

Pert, compue | 

am arat 

al araț 

a arat, 

am arat 

„aţi arat 
ai arat . 

Perf. anterior 

arasein 
araseși 
arase 
arascm 
araseți 
arase 

Perf. ant, 

am fost arat 
al fost arat 
a lost arat 
am. fost arat 
ați fost arat 
aii tost arat 

Viitor absolut | 

voiji ara 
vei ara 
va ara 
vom ard 
veţi aru 
vor aru 

altă formă 

am să ar 
al să ari 

are să are 
avem să ară 

aveți să arafi 
aii să are 

. 

compus 
za
 

altă formă ! 

o să ar 

0 să ari: 
o să are 

o să arcu 

o să arati 
O să are 

altă formă 

oii ara 

ii ara 

a alu 

om al, : 
îti arc 

or alu 

Viitor anterior 

voii! fi arat 
vei fi arat 
va fi arat 
vom fi arat 
veți îi arat 
vor fi arat 

M. Subjunctiv 
" prezent.. 

Si-ar 
ă ari 

să are” 
arăn 

Să arafi 
Să. are 

D
D
 

Fa
c
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. A. Optatie. AM. Infiniti 
- Perfectul * Prezent prezent 

e să' fi arat as ara o: 7 ar ara 
tu să fi arat dara . "a ara 
cl să îi arat - "ar ara: „n 
noi să fi arat amara O. e Perfect 
vol să îi arat aţi are „i a îi are 

e, Să i iat DR Perf, anterior 
Peri. anterior. erfeet _ „er i 

eu să [i fost arat aș li arat ! ali lost atat . 
tu să fi fost arat ai fi arat AM, “ Gerumdiie 
el să fi fost. arat ar fi arat. E prezent, 
noi să fi fost arat am li arat IPS ! 

voi să îi fost arat aţi fi aval co , 
ei să fi fost arat ar fi arat - „„ Perfect 
M, Imperatie, Perf, anterior - find ara/” 

vrezent, af 

ară u a Îi lost arat A. Particip 
arafi vol. ai li fost arat . 7. trecut 
are el si ei ar filostarat ete. arat. 

DEPRINDERE 

Din istoria unui galbăn de V. Alexandri. 

Istoria Zanlirei este foarte interesantă, și trebue să!» 
ţi-o povestesc. ae IN i 

Paruoa. :— Cauti însă, te, „rog, Să fii. mai. scump la. 

„vorbe, pesira” că, vorba” multă Ă sărăcia omului, . . 

* Ualvănul, — N-ai lrică ; mi-0iti face gura pungă. - 

| Tamfiră s-a născut supt șatră, „pe malul! Oltului. unde | 

își întinsese lingurarii corturile, penru ca să petreacă 

vara. Tatăl său era giude şi maică-sa trăgea cu boghii, 

sai căta în oglindă și în talgere cu apă prin curțile bo- 
FI a. , +  
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“rosci, pentru că eră vestită de măfasteă si le spunea la toți norocul, ca și cind ar fi cetiț? pe carte; Ştii scumpa mea, că ligancele sint toat te ghibace în tot S0- iul de vrăjitorii și  descintece de diochiu, de serpe, de dragoste «. e. |. Aceste taine aii fost introduse în tările aceste odată cu venirea tigunilor şi, după părerea mea, ele nu sint altă de cit nişte slabe și proaste rămăsiti a acelei xtiinţi culte, care „era atit de dezvoltată la Ve- Chii Egipteni. 

Toată copilăria sa Tamlira 0 petrecuse î în călătorit din- tr-an tinut intr-altul, oprindu-să cu șetrele vara în a-" propicrea tirgurilor și fara în fundul codrilor, sub bor- dee” de pămint. Acea vreme fu pentru dinsa „0 vreme fericită, căci îndată cum răsărea. soarele, ea ilerga pe cimpi cu ceilalți copii alunzind luturi din lloare în' floa- Te, să rătăcea prin lunci după cules mure, după cuiburi - le paseri, sai culogea lemne verzi de făcut. fuse şi lin- guri la strug. Duminicile să -ducea la horile din sat, să da in serirciob, privia cum giuca ursul după sunetul „» sdacrelii, şi sara, cind să întorcea -la șatră, să aduna, gră- madă ch ceilalți copii pe line gă loc, asculta povesti de la 2n0ș znegi și adormea Yoioasă în cintecele Hlucrelor, Nu a- vea nici O aijă! . Puțin îi păsca că de-abia 6 acope- Tia O cămezuieă ruptă, căci. dacă. i era cald, ea să scălda în Olt, și de- i era frig, ca giuca tananaoa, cintind din gură : . o 

0 para, dă-mi o. „para, : 
Ca să-ţi joc. 0 tanaoa, . 

Nici nu şliea ce sint papucii ; ! ea călca cu picioarele , zoale pe iarba verde, și cind era . ostenită, iată! săii o 
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* . 

- punea într-un desag anina de spinarea unui cal. Fericit 
- 

trata a lost acela pentru Zamfira, dar n-a ţinut mult 

din, păcate. - 
. 

Intr-o zi (abia era atunci Zamtira de septe ani), ut 

dorobunt veni la tatăl ci şi îi porouci să-l urmeze cu 

tiganii la ocirmuire. Îi duze pe toți la Craiova. unde cu 

adevărat îl aştepta o mare nenorocire. Stăpinul lor să- 

răcise, și fiind că era silit să plătească niște datori ce 

avea, el să hotărise a-și vinde robii prin mezal. 

Cind sosi, ziua mezatului, piaţa Ocirmuirei înfăţoși ur 

tabloii vrednice de cele nai crude vremi a barbariel, Ea 

era tiezită de țigani lungiti la pămint cu tigancele și 

cu copiii "lor, plingind împreună și căiniridu-să ca nişte 

adevărali osindili la moarte. "0 mulțime de boieri si de 

negustori umblaaă pintre dinsii călcindu-i în picioare și a- 

rălindu-i cu degetul ca pe niste vite. Unul zicea :— 

Aista face zece galbeni: — Altul răspundea : — Ei. n-ai 

da niciun căuș de făină pe el. — Altul far striza : — 

Vere,-vere, nu te îneurea in negustorii de țigani că-s 

mai bune cele de boi. _— Din toate părțile auziai vaete 

amestecate cu risuri, lovituri de Diciă, tipete, ocări Și 

blăstiimură. - 

- “Kelalul înstirzil eşi din căntălerie în mijlocul ogrăzii 

si răeni în gura mare; Cinci galbeni sălașul ... Cine dă 

mal mult? : . 

Sese, răspunse un boer. 

-Șese și trei parale, zise rizind un casap bogat. 

„Sese și opt parale, adaogă altul. 

Septe galbeni, răcni tar cel dintăiă. | 

In vremea asta, un boer .cu șlic și cu căubote tozil 

«    
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să apropiese de Zamfira, Q apucase de mină și o întor- * 
“cea cind la dreapta, cînd la stinga, măsurin d-o „cu ochi 

- 

din cap pin” în picioare. După aceasta îi poronci să 
umble puţin, să vadă dacă. nu-i „oloagă ; ii cercetă 
dinţii, și să duse degrabă spre telal zicindu-i :. Daii 
zece galbeni pe fata giudelui. -— Telalul strigă îinda- 
tă : Zece galbeni fata” giudelui ! . . cine dă mai mult? 
una, două, trei, hareci! Să-ţi fie de bine, cucoane. . 

Boerul plăti banii și să intoarse la Zamfira ca să o 
ia. Tatăl ei insă și malcă-sa, care auziră tîrguirea, 
să oțeriră ca și cînd le-ar fi trecul un şerpe rece prin 
sin, și să aruncară la picioarele boerului. sărutindu-i . 
poalele antereului, și rugindu-l cu disperare ca să nu-i 
despartă de copila Jor. — Nu te indura de Dol măria 
ta, ziceati sermanii, că n-avem alt copil şi sintem bă- 
trîni ; nu ne lua pe Zamfira, pentru 'numele lui Dumne= - 
zeii slintul ! că ne vupi inima. Vai de noi și denoi!. . 

„Fie-ţi milă, cucoane, că «d-ta eşti boer mare ; ţi-a da 
Maica Precista toate hunătăţile lumii. Să-ti trăiască cu- 
coana şi. copilaşii ca să-i vezi inari ca pe, niște împă- - 
rați. „.. Cumpără-ne si pe noi ca să fim la un loc cu 
Zamiira, și ți-om îi robi la ce: ne-i poronci. . . Zamliro, 

draga tatii şi a mamei, sărută și tu poalele măriei sale 
ca să să îndure de tatăl tăi şi de mă-ta, că măria 
sa îi boer mare şi-i va da Sfintul Hristos tot ee-a dori. . 

Vai de noi! păcătoşii de noi! .. Ol! lasă-ne pe Zam- 

fira. — Și plingeaii nenorocilii de ar fi înduplecat o i- 

nimă de tatar, și să încolăcăaii de picioarele boierului, și Ă 

să trăgea cu minule de păr, Și slringeaii :pe copila lor 

în brale, ca și cînd ar îi vroit să o lacă una cu tru-.
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* pul lor. Boerul însă'ii impinse cu piciorul ca pe nişte 

cini, lovindu-i: cu călcăiul peste -cap, şi” strigă minios + 

duceli-vă la dracu, cloare balțate, că vă pun acuși să vă 
măsoare cu biciul, — Și zicînd. aceste el zmunci pe 

Zamlira dintre, dinşii ca pe o burueană' din pămint. 

'Țiganul să seulă de gios plin de singe şi să puse pep- 

ti dinaintea boerului nemilostiv :'— Dă-mi copila, stri- 

ga el cu glas. desperat, dă-mi copila că mă simt intr-un 

ceas răi dă-mi pe Zamfira, păginule, că-s turbat, îmi 

perd minţile, dă-mi.. , — Nu apucă însă să sfirtască 

și boerul îl izbi cu palma peste ochi. Atunci nenorocitul 

_giude nebuni de tot, . : Intr-o clipală elsă aruncâ'asu- 

“pra boerului. de-l amestecă cu tărina, si luînd în brate 

pe Zanhfira, o sărută de trei ori şi o ridică în sus cu 

gind să-i sfărime capul de o piatră ;' — Mai bine - te-or 

lua' moartă de cit vie! . .răcnea sărmanul părinte în 

durerea sa. : . , 

Citi-va dorobanti să găscaii aproape; ii zmunciră CO- 

pila din mini; iar pe.dinsul îl legară cu picioarele, la" 

, falangă şi începură a-l zdrobi cu bicele. In vremea as- 

ta“stăpinul Zarhfirei să sculă. din colb șchlopătind, ȘI: a- 

“pucind-o de păr, o trase „cu 'deasila' de pe piața” ocirniu- 

„rii, care, răsuna de vaetele tatălui săi şi de bocetele 

una de dragostea şi dezmerdările părinţilor săi! . . 

. . . 

“malcăi sale. Așa biata fată fu despărțită pentru totdea- 
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| CAD, XXV 

"10. Conjugarea 'pronominală. 

$ 521. Supl acest nume nu trebue a ințălege că avem 
o clasă “deozebită de verbe, care să difere in conjugare 
se cele active. In romninește nu există de cit o singură 
onjugare : cret actiră. 

"Ori-ce 'verb e attir, căci spune o acțiune, tăcută de 
, an subiect. In propozițiune însă să pol stabili mal multe 
a raporturi intră cei doi ter meni ih antiteză ; Subiectul şi 
| "sliectul. Verbul va „rămine neschimbat, dar prin intre- 
Şi buințarea pronwmnelor va arătă în co vapori să află, su- 

1 Brectul propozițiunii față cu dinsul. 

  
, Tata pleacă la drum (activ). . - n 

i - Pleacă mortul (act.). 
i Mă plec supt amasi (reflexiv), + 

| huomurile să pleacă de “vint (pasiv). 
a 
Ş 529. Multe verbe, işi schimbă înțălesul cind alătu- 

i răm pronumele lingă dinsele. Aşa : ” 

  

* . 

„uit Și mă căt plec si mă plec 
, , leg şi mă leg. - pling. şi mă pling 

i prind si mu prind, cade și să cade. , 
” aprind și. mă ap ind. joc și mă joc. 

“ Unele verbe a ai: numâăi forna pronominală, - mai. ales 
acele care exprirhă actiuni sufletesti, ca mă mir, mă but 
“cur, ă gîndesc; altele de Şi în formă pronominală, dar 

i "sinl tot ac live: la întăles :* mă zupăr pe tine : m-au mâ- 
nigt pe voi. La acestea putem alătura pe: mă tund, mă 

. ad, „ă bărbie ese, de și acțiunea e făcută de alții. . 
* 

, . . . . 
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Apoi limba romină păstrează o construcţiune a ver- 

belor. cu pronumele de daliv ; ca mi-i sete, mi-i frig, 

îmi pun în bud, îmi pare: rău, îmi șede bine, îmă vine 

în cup, îi triznește în cup, etc, | A 

- $ 325 bis. lorma pronominală să iutilnezte și în la- 

tineşte pe lingă cea pasivă, Aşa: cirgo de cespite se 

levat (în loc de lerutur). lar construcțiunea midi noceo, 

mihi sitis ext, u trecul si în romineşte pe o scară foarte: 

întinsă : mi-i sete, mi-i foame, mi-i son, | 

$ 326. Cu forma pronominală arătăm Pte/lezirul, Pa- 

sirul, Recipracul ; și chiar «etirul, 

A. Reflexivul. - , 

"$ 327. Pentru a arăta reflexivul alăturăm 

a). Pronumele personale de acuzatie la lorma activă 

- si conjugăm la „toate, modurile si timpurile cu verbul 

activ. Ex: , 

Prez. Indie. mă uit uit . 
. te uiţi | uiti 

, să uită SI uită 
- ne vitim ÎN Cu. uxtăm 

. «ră uitati uitati 
"să uită ele, ele. vită etc. etc. 

b). Pronumele personale de dativ la lorma activă. lex: 

îmi amintesc . îmi bat capul 
îtă, aminteşti iti baţi capul 
îsi amintește "își bate capul 
ne amintim ne batem capul 
vă amintiti vă bateli capul 

laţă eu. 

îi amintesc ete, ele. "își bat capul ete. ete.
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"$ 828. Adevărăt pronume rellexiv n-avem de câţ pe 
«i, pentru persoana III ; pentru pers. L şi Il ca să ară- 

“tăm reflexivul intrebuintăm formele personale mă, te, ne, 

ră, care arată un raport strins cu persoana. din subiect. 

Cind zicem”: ea, mă spăl, n-avem conjugare rejlerită, ci 

prin forma pronominală exprimăm rellexivul, adică ac- 

“tiunea de « spăla, ce e fac. că să vesfrinee asupra mer 

și ca să arătium acest raport strins între subiect si obiect, 

„neavind formă retlexivă. pentru persoâna | ne vom mul- 

țăuni cu acuzativul mă, Deci in'e mă spăl, că arată 

activul, mă pasivul, dâr de cure ce ext şi mă privesc 

aceeasi persoană acţiunea să rds/rînge. Dar în că imi 
tul avem numai un mod de a zice rellexiv, senzul tot 

deuuna e pasiv, căci altul mă tunde. 

$ 528 bis. lormele pronominale de dativ erait altele 

în trecut. Să punea tot "deauna pronumele după verb : 

Batu-mă capul; cazu-mă de treburi ; astăzi s-a păsteat 

ici colea construcţia aceasta, mai ales în sădalme și în 

"poeziile populare; Tucu-ță gura, ja Ileană 
„Pucu-ţi ochii, s-o. sprinceană! 

: 

ţi. . 

7 . . ș 

D) Pasivul oc, 

$ 329. Pentru a exprima „pasivul avem mat” multe 
"mijloace. "Verbul nu ne va spune nică %o dati pasivul 

prin terminaţiunile s sale, cum exprima limba latină : aia 

==iubese, anor=mă Tubezte (sint iubit). Din forma pasiv, 

n- -Avem de cit participiul trecut arat, lăudat, văzut, care 
întră în. compunerea formelor verbale + am arâtat, ai 
Îdudat, am văzut. ,
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$ 330. In lipsă de „forme proprii pentru a arăta pasi- 
val noi intrebuințăm aceste 3 căi, * 

2). Forma pronominală. Luăm pronumele reflexiv să 
şi verbul în persoana 'a treia (aizipersonal): Pomul uscat 
să tae-și în foc să aruncă; Copacir să îndoae de vint, 
Omul să încovoae de băfrinețe. * 

Obs. Cei vechi întrebuinţaii întreaga formă pronominală 
"pentru pasiv :' «Nu judecaraţi ca să nu "ză judecați ; ci 
cu ce judecată veţi judeca ' judeca-ră- veți: . 

b). Forma activă. Aici obiectul suferitor îl arătăm 
în propoziţie: vierul sapă via; zezeteul mînă cail. Cu- 
vintele cic și caii, specilică lucrarea sapă şi mînă, spu- 
nind la ce să „aplică, la zie și la cai. - 

€). Forma unipersonală. Luăm verbul in â treia, 
persoană ; îi punen. pronumele personal de acuzativ și ş 
lăsăm subiectul ca, pehotărit : 'Te-a umplut de bogdu- 

" proste; hai că te strigă ; sait arătăm şi subiectul ! Te-a 
chemat director ul în cancelari ie ; l-a pedepsit ministrul cu 
cenzura. 

„$ 331.. Inţălesul pasiv il arătăm și prin propozițiu- 
nile: cu atribut, cind e exprimat printr-un participiu : 
Tula e abătut ; ca şi Fă sînt soldat viteaz: Tu esti 
un obraznic Nu sint insă forme de conjugare pasivă, 
si nici nu arată pasirul ca acțiune, ci o stare pasivă 
provenită din nişte acțiuni săvirșite mai de demult. Asa 
e'0 deosebire de înteles între: Zuta este abătut din! 
drumul "săi, și Tata să abate din drumul săă.. , 

In Tuta este abătut, atribulul abătut conţine “în sine 
ideea păsivă, Jar nu verbul ; starea actasta de abătut e 
provenită din o*sumă de actiuni anterioare momentălui 
vorbirii.
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-$ 832. Obs. Limba latina încă, nu avea pentru întreg 
pasivul forme anumite; şi ea recurgea la perifraze, mai a- les la timpul trecut. Asa pater putriae appellatus est .nu să traduce cu să numeşte părintele patriei, ci cu s-a, nu- 
mit părintele patriei, deci rezultatul unet lucrări din trecut. 

0). Reciprocul. 

$ 333  Inţălesul reciproc e âtuntă, cînd pronumele in 
" acuzativ are iriţăles de. unul pe altul ; aceasta mal ales 
în plural : ne, tă, să: Iată doi oameni, cari să potrivesc; 
lasă-i că să. împacă;—vă ereți?— Ne înțelegem de minune. 

:  Reciprocul cuprinde. în' sine activul şi pasivul, și e un 
„Chip scurt de a spune ideea: Așa îni ne înțălegem” de 
minune. exprimări aceste idei ; pi mă înțălege de mi-. 

a Ri .€ : 
- une, că îl înțăleg de minune ; mă 

ue, care valorează cit 2 subiecte și 2 obiecte: el, ei; 
mă, îl, “ 

$ 331. Actival prin forma pronominală îl arată foarte | 
„buține verbe. care regese'obiectul direct. - mă supăr pe. 

» tine; mi-ai, mâniăt. pe Ionică, | RI 

- „Obs. Adesa pronumele reflexiv să pune fiiră 'a putea termina rolul să: să fuminează de ziuă, să întunecă, să înourează, Alte dăți schimbă natura verbului din pre= „dicativ în copulativ, şi are aceeaşi construcțiune ca, ver. bul a f. De pildă: Fra în Tesalia un rege, care să chema Pelias : acesta avea un Frate, care să chema Eson, şi acesta un fiă, care să chema Iason ; aici Pelias, son, 
Iason sînt atribute, far să chema verb copulativ, 

1 . ” ” 

şi îl să cuprind în --
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CAL SN 

Verbe unipersonale și defectire. 

£ 835. Să numesc nuipersonale verbele, care în con- 

jagarea lor nu ai de cit o persoană, de ordinar a 3-u. 

Aceasta din cauză că acțiunea neputind fi făcută de cele 

2 persoane a diuiogului, primeste totdeauna forma per- 

svanel a 3-a: tună, trăsnește, fulgeră, scapără, plouă etc. 

-Să "mai numesc si impersonale, căci dacă ati forma 

persoanei a 3-a nu însamnă că aii subicet personal; ci 

din contra ele sint tără subicet. Cind zicem plouă, arătăm 

un.fenomen fizic: ploaea, dar nu arătăm în acelaş timp 

si subicetul. 'Tot așa şi în Franceză il plent, il n-arată 

pe subiectul activ, ci este numai o tormă gramaticală. 

$ 336... Ca unipersonale avem: ) verbele cari numesc 

fenomene fizice : ninge, să întunecă. plouă, amurgeşte, 

fuRcreuză, 

Obs. Omul totdeauna a vers zoniticat aceste asţiuni şi le-a 

atrebuit unor fiinţi cereşti, dc! la cari atirnă îndeplinirea 

acestor fapte ; luînd dar în vedere spiritul poporului 'ele 

nu mai sint împersonale, căci cînd zicem tund îndată ne 

vine în minte şi fiinţa care săvirşește acest fapt: Sf. Ji 

rau Joe. Noi trebue a le privi ca feuomene datorite unor 

legi naturale, ce mu stati în mina unor ființi. 

b) verbele care nu ne arată hotărit subicetul:: te po=: 

reclește papă-lapte, fugi că te prăpădeşte. a a 

ec) verbe în locuţiuni: mio ră, îți şade frumos şi 

frumos îți şade! ; — să crede, să spune, să aude, să zto- 

nește, , Sari cer după ele propozitiuni subordonate subiec- 

tive: Să aude că lu. cara ra fi războiu ; aici că la cară
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te ji războiu e subiectul lui să aude, că putind fi luat = 

ca subiect lui «să aude, ca putind. fi luat ca subitet. lui 

să ale aceasta. * . | 

$ 337. Unele verbe din cauza întelesului lor n-aii 

mnele fornie de timp și mod; altele de număr și per- 

" soană: Ex, : mă doare capul, mă pișcă ținferii, mă dor 

bătăturile ; așa ți să cade; nu mi să cădea atita ură; 

lasă că i să cuvine; trebue, trebuia, trehuește ; cu el for-. 

măm viitprul de necesitate. 

Numim revbe defeetice acele căror le lipsâsc unele lim- 

puri şi moduri. 

Cauză pentru care unele verbe n-ati toate formele de 

timp şi mod este că uzul vorbirii nu le cere. Apoi sint 

rămăziți și împrumuturi străine numai în unele forme 

verbale: Aşa găsim verbele vechi:  blemu (haide), vă 

(mergi), încis (a lrăi), hai, haide, ne, fuști etc. 

Obs. In graiul familiar există o sumă de cuvinte, cari 
par a avea înţeles de verb ; așa sînt cuvintele cu cari stri- 
săm şi dăm afară animalele și paserile domestice. În .reali- 

-tate ele sint numele în vocativ 2 animalelor sau prescure 
tate, sau întregi; și aici sînt împrumuturile cele mai curioase, 
Aşa ps, ps (prescurtare din pisică); pui, pui (uumele în- 
treg în vocativ); cuciu şi cutiu (ungureşte însamuă cîne), 
cîți (Nemţeşte mită) ete, . 

DEPRINDERE 

(Din Babilonia "Româneasca de N. Istrati). | 

- Scena ]. , 

Duduca— Mălușiea 

Duduca . | 

Mult mai intirzie cuconul lie; încai de-ar izbuti. să 
induplece pe tată-meii a să lăsa de" comediea asta. 

4
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Poftim mi rog, să vă abată dumilor-voastre a _chemg. DD" 

"toți curiojii tirgului spre .a' mă expune criticii lor. 

' . AMătuşice . _ , 

Poate “că ai justiție, insă, cum Să va mesemelisi, sau + 

vepurarisi nepoțico ? Cărturariă sint deja inritarisiți și 

să vor a/ontarisi, să vor picarisi dacă s-ar dispolii. 

Duducu 

Și apoi? . 

„Mătatşica 

Și apor? Atunci o'să videm „prococarisini, parapoui- 

zisă, „atacarisiri, și publicarisiri cu criticarisiri, prin cite 

jur nale, piin cile ziare, " anonsurisîned după “moda lumii : 

din Zina de e astăzi, 

NR | Duduca Na 

or, mituşicii dragă! . 

AMctbişica 

Nuzi axa că îar te ambelarisăsc cu pavuțiile mele? Dar 

ă stăm strîmb și să criticarisim „ drept, Purtarea lrate- 

lui miei să îndreptaniseste ca. să-ți aleagă un cărturar 

de cei ce vorbeso de-odată în toate limbile, Nică dum- 

.. mealui nu vorbeşte ca norodu ; să cundaşte că-l cărtu- 

„rar, de şi din şcoala zeche. Şi ei, nepolico, am căutat 

să profit trisăse a mă destingarisi în vorbă. - Numai tu, 

eşti antete şi consertezi limba fetelor de la tară în con- 
, . 

e. 

 



      
„crede mașer. , 
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versurisiri., Cind aşi ști ct (ranțuzasca cum :0 ştii tu, 
erede-miă toate cuvintele le-aşi franțuzi. Pentru că zic 
cărturarii : alta-i limba poporului și alta-ă limba învăta-, 
ţilor, . ' 

“. , 
. 

Duduca 

Cine v-aii pus în minte, miătuşică dragă, de credeli, că 
stricătorii de limbă sint în adevăr învăţaţi ? *. 

. Mătușica * N 

Gtubu si iar degeuba cu tine. Dar zuzătul şi tapajul 
ce fac astăzi indivizii, aceste ipochimene în lume, prin 
cărtârăria lor? Dar razele lor cele de la, meșteșug înflo- 
rite ca nişte zarnaeadele nu-s oare destulă dovadă ? * 

- Duduca 
s . 

Iartă mătuşicăi | Eşti și Dumncta foarte simplă crezind 
că toți care fac paradă, mare cu raze culese de prin 
dictionere, și cari ati mania de a mesteca cuvinte. stre- 

ine, cu loc și fără loc, ar fi în adevăr și învățați. 

cc. “Mătuşica i . , 

Simplă ? Adicăte sint proastă, cum s-ar zice în limba 
vorbii. Insă rezonarisește, copilă, ca: mine, „că : cine-i mai 
neințeles în vorbă și în scris, acelâ-i mal mare cărtu- 
rar, acela-i rhai de bon-tou. Acela: este ce este; mă. 

. 

14 

-.
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Duduca' 

Adică : cine mestecă, suceşte, schimoseşte și stilcește 

mai mult cuvintele, acela-i mai învățat în părerea du- 

milor-voastre ? .. - 

Mătușica 

„N-am cu cine discuturisi ! N-am cu cine contersarisi 

N. -am cu Cine rezonarisi? 

-* CAP. XXVII. 

ADVERBUL, 

$ 838. Cuvinte nevariabile. In gramatică avem 4 

clase de cuvinte, cari ni să -arată ca neschimbicioase în 
formă, Aceste clase sint: adeerbul, prepozițiunea, -con- 

jugațiunea și “intenjecțiunea. Lăsind „interjectia la o parte 

intre celelalte trei clase. de cuvinte găsim strinse rapor- 

turi. Ele nu sint specii de cuziule, ci numai funcțiuni 

“deosebite a unui și aceluiaşi cuvint. 

Ca origină aceste, cuvinte sint deosebiie; primitiv însă 

toate sint de origină pr onominală. | 

$ 839, Să numește Adeerk un cuvint invariabil cari 

are funcțiunea de u determina un adiectiv, un verb sai 

“un «drerb. De pildă : Calul merge. iute ; Dumneseă este 

îndelung răbdător ; :;Pipărușul voș e foarte iute ; Trenul 

merge boarte răpede ; ; nu mă țin de cl, că merge prea 

iute, Tăman astăzi a plecat, Numirea de adeesb ar în- 

-- semna, că stă lingă verb (ad zerbum, lingă verb); dar 

funcțiunea lui e mal bogatii. 

. 

i
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- $ 810. Ca determinatire avem în limbă adieutivele, 
parlicipiile, pronumele și adverbele ; de pildă: om de 
omenie ; on-vinovat ; om cuminte ; oviul acesta ; omul 
de eri, | - - 
„„Adiectivele ca detorminative sint variabile în. lormă ; 

adverbele din contra nevariabile. ! 
S-a ajuns la formă nevariabilă fie că unele adverbe 

sint rămășiti din vechi cazuri stratificate : deasu pra, (caz 
ablativ), fie că in compunere cu prepoziţiile s-a regit ca- 
zul acuzativului : feceorul din casă: | 

$ 841. Adverbul arată toate circumstanțele în care 
să petrece acțiunea ; anume. 

1). Timpul. Ază trenul a sosit cu întirziere de o oră, 
2). Locul. Acolo e putria te, unde te-ai născut. 
3). Cantitatea. J se iartă mult, căci mult e iubit. 
+). Afirmaţiunea. Aşa joacă pe la noi; înainte și -uapoi, 
5). Indoiala și negarea. Nu te cred; poate a fi cera de d], 
6), Modul. Băetul D-tale învață tare bine, etc. 

Adverbe de timp. 
ș . . 

$ 342. Ele determină pe verb prin cireumstanța, de 
timp. Răspund la întrebarea cînd, de cînd, pînă când 2 
azi, eri, alalturri, asură, mâne, poimâne, dăunăzi; anţărț, - 
curînd. etc, | 

Ols.. Puţine adverbe de timp sînt simple :: eră, smîne, 
„ah, cînd ; cele mai multe sînt compuse : alaltaeri, sară, 
dăunăzi, îndată, anțărț, înainte, totdeauna, niciodată, 
azi și astăzi (astă, zi). . . 

*
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Adrerbe de loc. a 

$ 348. .Ele determină pe verb "prin cireumstanta de 

loc; răspunzind la întrebarea, side, pe ieude, «de uiie.. 

încotro ?: jos, sus, afară, aici, acul, încolo, încoace, aiu- 

rea, aproape, etc. 

Obs. Puţine sînt simple: aude, Sus, jo3; compuse sint 
aici, acolo, «fară; ajroape, «edesupt, deasupra, nicgiurea 
ete. Ă ” 

Adv crlie de cantitate. 

Ş 341, “Ele arată gradul și măsura în care să află. 

ceva, Sint acestea : Jourte, prea, "zare, mult, "puțin, cati, 

mai, abia, mumă, măcar, încaliea. destul. 
. 

Adrerbe, de calitate. , 
+ 

. 

Ş 315. Calitatea acțiunii o arătium prin a) ajirmati- 

vele pozitive î da, așa, tocmai, "chiar, ba «da. * | 
b).. ufirmativele negative: m, “ba, nică de cun; nici, 

ne, batul, | i ” 

0). dubitutive : da'di; jioate, doar; pesenuie. . 

d). Intevoyatice :, oure, nu cura, ne cum. * 

Adverbe de mod. 

Ş 346. * Ele arată cum să petrece acțiunea: bine, răi 

„bun, în sădar, astfel, ca, cum, cit. înadins, împrennă, 
- degeaba Și geaba. ! . 

$ 347... In clasa adverbelor de "mod intră toate îdiee- 

zivele califeatize, fie , sub aceeași : fort, ca * tute; Fero 
. 
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- inte, puternic, De pildă“: hămeiul crește iute, și: de- 
vrabi; corbește tare și văstit ete. fie cu terminaţiunea 
schimbati + firățese—/rățeste; „ehioi'— chioriş ; lung 

57 curmed—curneziş. .. , 

unui şi cele să iau adesa ea adverbe de mod: 
„Jar voinicul voinicilor să duse chiuină şi hăulind. 

. . 4 

E | Locuțiuni adverbiale (Adverbialele). 

i Ș 848, Raporturile cireumstanţiale de mod, timp, loc 
etc, ar trebui să să arăte numai prin adverbe simple ; 
dar de oare ce numărul adverbelor simple e foarle restrins, 
limba a recurs la deosebite compuneri pentru a exprima 

N aceste raporturi. Să dă numele general de locuțiuui ad- 
„ teibiale la aceste compuse, cari arată raporturi de cir- 

'cumstanță. Ele să formează dintr-un substantiv și o 
prepozitiuns, și inlocuese vechile cazuri dMepărute « : cină 

  

  

ji” da noi, plec. lu Iuși, Ipcuese în Iluşi. ete. 
- & 319. De și luăm ca locufiuni * adiserbiale numai a- 
“ cesta: compuse, în realitate “numărul 'lor. e.cu: mult mal 

mare si cuprinde şi-pe cele scrişe la un loc. Asa “dău- 
„dz compus din de una zi; îxaiute (Qin. în- a-inte), dea- 
sapi «e (din de-a-supra), alaltutoiă (ul-altă- -eră); răspoimine 

„ră s-poi-mînc) ete, ” 
La multe din aceste. e” grei a le: afla elementele 'din- 

cari, sint compuse, si cari din: „cauza alterărilor suferite 
| -mesar veni “greu de & le scrie deosebit: potmâne (post 

| RARE). Ne-am obișnuit a le lua că adverbe curate, 'de 
"si originar. sint tot mume, sait pronume unite cu propo- 
ziție : 'alăturea Va- latnre-a), depai le. (de parte). ele.  



x 

— 214 — 

$ 350. Cu adverbialele arătăm. iarăși toate raportu- : 
rite de mai sus: 

2). timpul : Adună la tinerețe ca să ai Ta vătrinețe. 
b). locul : "Treaba «le azi n-o lăsa pe mâne. 
"€). modul: Lucrează pemnivecute ; vorbesc în taină; 

spune” pe de rost; cu de-a sila poţi lua omului, dat de 
dat mai ba, - IE 

d). cauza : moave de cindă, de necaz ; făce haz de 
necaz ; „4 murit de moarte bună,- : 

e). scopul ; merge spre bine ; să luptă pentru patrie : 
nu întățăm pentrn şeoală ci pentru viață. , 

[). înstrumentul : Cu moarte pre moar te căleînd; prin 
virtuți 'și înțelepciune ne adăstăm la viată ; v-am tri- 
mes 0 vorbă pe ou ; eu o făvmătură de pîine. î/ duct 

"da Bolgrad. 

8). materia : D-aeii a făcut pe. Adam «din pămînt, și 
pe Eva din coasta lui Adam. Apa e compusă din. oxi- 
gen și hidrogen. ” | 
“h). torărăşie: Plec cu tata la drum; mă războesc cu 

zoi pină. la moarte. | 

Comparaţiunea adverbelor. 

351. Adverbele ca şi adiectivele primesc grade de 
comparaţiune : rină încoace, vină mai în coace ; du-te în- 

colo, du-te mai încolo ; vino mai degrabă ; umltă mai . 
încetișo. o | a 

Superlativul să obișnueşte mar des cel absolut : merge 
-. foarte răi (oii de tot) cu boala. dar învaţă cel mai 

bine dintre toţi, pe lingă înraţă mai Vine de cât toți. T 
- slab de tot copilul D-tale,
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Obs. Limba romînă n-a Păstrat la nici un : adverh for- 
mele sintetice a gradelor de comparaţiune, cum a păstrat 
Franceza mieuz, pis. 

  

$ 802. Puneţiunea sintactică a adverbelor. Adverbele 
„în propoziție servesc a determina termenii “principală ;: 

subiretul, verbul și oliicctul. 
.2), Ca determinative atributive a subiectului sai bi. 

ectului : “Preaba de-azi n-o lăsa pe mine; Au da eradia. 
| din mînă pe cloara din par ; Sculatul de dimineață şi. 
| însuvatul de tînăr nu strică ; omul cu cap scapă lesne 
| ; din netoi ; -Cel cu un ochii e împărat în țara orbilor;:. 

| 

Gasdul fără proptele Jesuc. îl dă vântul Jos; Ştii rorba 
de-asară cete. Sa 

h).- Ca determinări cireumstanțiale a verbului : mă duc 
„cu pieptul deschis înaintea lui vodă, . 

| $ 355. Origiua Adverbelor.: Adverbele ai cea mai 
variată origină. De și nevariabile în formă ele să înru- 

„dese cu vorbele vuriabile. Astăzi avem 'stbstantive în . 
faneţiung de adverbe : „Isară a fost un foc mare ; (subst.) 
S-a făcut 7oc pe d-ta ; ufară e foc de 5 ger (adverb). In 

, Ioctițiună substantivele mai toate ai funeliunea de ad- 
verb : merge a lene ; ralcă « popă ; cîntă de- nevoe. 

Adiectivele tot asa. Să fai în funcţiune. de adverb 
„toate: să mi-l aducă mort: copt ; zorbește păsărește, 

Cu aceste intrebuinţări adverbul este o clasă bogată : 
- de cuvinte. La inceput n-a fost tot asa. Nu să cunoșteaiă 

de cit adeerbele de loc, cele may vechi! din toate şi cari: 
sint de origină pronominală, Pronumele demonstrative 
arată lucrurile prin raport.de spaţ ap opiat s sai îndepărtat, 
aici, acolo ; și cele mai curate adverbe” de'loc, le găsim 
-n piepoziţi, vechi adverbe de loc : în,-de, a; într e, cătră, 
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“peste, prin, pe, unde, ete. Prin'.adverbele de loc arătiun 

şi timpul : înainte, după, aproape, departe. în, ete. Mai 

departe modul îl. arătiun adesă prin locuţiuni temporale 

saii locale, și este o formaţiune mai nouă: istet într-un 

-piclor, “merge pe jos, calcă a popă etc. 

Din cele trei catogorii de. adverbe, cele de loc sint 

"cele: mai concrete ; adverbele de timp vin pe.al doilea 

“plan, iar adverbele de mod sint mai” abstracte, de aceea 
şi limba le exprimă” prin locuţiuni de timp sait de loc. 

a .DEPRINDERE..: !.. 

0 logică stvînsă.. , 

In vremea războiului din urmă, pe, vară lui Iovu 
s 

. . 

Carayeuli îi venise, lar “furia să joace, căci era re-! 
- tras „din teatru de* vre- o cii-va ani și avea funcţia „de 

- comisâr comunal la: hala din piata, Amzei, Despre acea- 

stă ocupație burgheză şi prozaică si „despre căderea. lui 

din gloria arlisțică, treculă—așa zicea el—lăcuse intr-un 

" moment de iispirăție cite- -va versuri lirice cam aşa: 

Dup' atiția ani de. fată - „Si bietele buchetură « 
De artă," poezie, 22” Ce-ades am 'secerat 

“Mă văz vătat la hală - In nişte “zarzavaturi 
Peste măcelăric, . Acum s-ait „Preschimbat. 

: Acuma, apucat de nostalgia culiselor intocmise o tru- 

"pă de nespălați și Iuase în chirie locul! viran de pe po- 

dul: Mogoşoaei. în fața străzii Uinbra, unde s-a clădit mai 

tirzi casele lui jenciulescu. Pune dulgherii să-j facă vo 

scenă, botează localul *Civădina Basărabici» —era tocmai 

în toiul relrocediirii-— și. începuse veprezentaţiile. Ă 
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Intr-o Simbătă, sara, era şi sărbătoare, juca «Adam Şi, 
„Evao, Grădina era plină, mai ales de Jidani. Iorgu. di- 
rectorul, n-avea rol; să primbla de colo pină colo ptiin- 
tre public ca să se bucure de.succes. Localul cum era 

„asezat nu cra prea potrivit pentru teatru ; cu zgomotul: 
“trăsuriloie de pe Podul Mogosoaci nu butea auzi publicul 
nimica de pe scenă. . 

Era tocmai monologul Satanii. Satana să vedea” dinde 
din mini și din picioare, să vedea mișcind buzele, dar 

—— erai de loc. . ” 
Un jidan, de la locul din urmă. lingă zidul care da 

“în pod, îl vede trecind pe directorul şi-l cheamă : | 
— Domnule Director'! Domnule Iorgu ! iu n-avuz ni- 

mica ; dracul ceala vorbeşte prea încet, 
— Strieia-i -i să vorbească mai tare, "zică directorul s si 

— Mai tare, mai tare! strigă jidanul. a. 
"Degeaba... lar ă ” 

" — Domnule Director ! . 
— Ce pofteşti, at, neno ? ? aa 
— Nu m-aude. E 
'— poi dacă nu te-aude dracul pe Dumnea-ta, cum 

vrei să-l auzi dumneata pe el.? * * | - 
A rămas jidanul de-o cam dată amelit de logica zdto- 

„bitoare a directorului, dar pe urmă s s-a dezmeticit și nu 
s-a lăsaţ : cc | 
— Domnule: Iorgu | Le. , a: « 
— ar ? A Î. Ni 
— Apoi nu mi-a plătit el să Mauză ; lu am plătit 

să-l auz pe el. IER i
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Văzind lorgu că n-o scoate Ja căpătăiă cu jidanul, îi zice: 

— Lasă, nene, nu vezi ce zgomot e afară ? mai aibă 
.. și dumneata puţintică răbdare pină a sfintul Dumitru, 
_pîn ne-om muta de aici!. 

Era pe la Sintimărie. 

(Din Note și Schițe de 1. L. Caragiale). 
. Li 

CAP. NNVII. 

"  PREPOZIŢIUNEA 

$ 354. Prepoziţiunea este un adverb, cu deosebire că 

cere tun obiect direct. Cind zicem: fă înainte, avem_un + 

adverb; cind însă zicem: menge cu netotul înaintea noastră, ..: 
aici. înainte e e: prepoziţie, căci cere po noastră ca 'ohiect; 

tot așa rorbeşte contra si ro Dește contra noastră.. 
“Prin prepozitie stabilim un raport între doi termeni 

„pe cînd prin adverb n-avem nevo6 de a face vre-o le- „! 
gălură, aceasta  ințelegindu-să din vorbire : De pildă 
vină mai aproape (adverb); zino niat aproape de mâne. 
(locuțitne prepozitională). 

$ 355. Cu prepoziţiunile arătăm raportui cireuimstan- 
țiale de oc, timp și mod, ete. La început, să arăta, nu- + 
mai raporturile de oc, apoi prin extensiune cele detimp; 

relațiunea de mod € mai nouă. 

A „Locul p Timpul 
| a mă duc a casă a sosit a sară , 

la mă duc la țnră a sosit la creme .. 
de-d mă due de-a casă a sosit de zreine 
din mă due din furg vinul din 1882. 
în mă duc în tîră a sosit în luna lui Mai 

Pre Ge) mă pun pe scaun, mă due pe două “ceasuri
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: Modul 

calcă a popă (scopul) 
a sapte lei oca. (preţul) 
osindesc lu moarte (scopul) 
iînine din comând (partitiv) 
casă de fer (materie) 
moare de ciudă (cauză) 
de zoe de neroe chipul) 
plin de glod (mijloc) 

| lată de măritat (scopul) 
lăsat de sec (scop) 

-  sede:în picioare (chipul) 
dai în dar (scopul) 
s-a prefăcul apa în ziu, (materia) 
mușcă pe furis (chipul) | 
merge pe uibuite (chipul) -- , 
i-am dat o scrisoare pre Vasile (mijlocul) 

' 

Cum vedem cu aceeasi prepozițiune arătăm mai multe 
raporturi, chiar de-o dată. De pildă mi-am pus în gînl 
(locul şi modul); șed în geuunehi (loc:și mod). 

In genere cam acestea sint toate raporturile ce le pu- 
tem stabili între doi termeni prin'prepozițiuni:.. 
1). de loc: Statia țară ” 
2). de timp:  :Vorba de azi 
5). de scop: Carte de eetire 

. i +). de atribuţiune: Miluiţi pe săracă; daţi la săraci, 5). da cuuzi : Moare de ldame. a 
6). de origină : Ce iese din miţă soareci prinde. 
1). de posesiune: La coli de țară și la mijloe de masă. 8). de unire: Mergi cu Dumnul, fii pe pace. 
9). de despărțire: Mă despart de tine, 

10). de apropiere: vine cătră mine. , 
11). de contrarietate : Merge 'contra noastră, 

- $ 356, - “Prepoziţiile sînt simple şi compuse : - 
Simple sint acestea: a, la, în, de, cu, lîngă pie, peste, . 

după, spre, cătră, pînă, fără. ! 

.
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Obs. 'Toate prepoziţiile sînt moştenite din latineşte, dar, 
+ formate prin compuneri fourte curioase : a (lat. ad), cătră 

(lat. contra), de (lat. de),.în (lat. în), la (lat. illac), lingă 
(lat. longum), pe (at. per), subt (lat. subtus), fără. (at, 
„foras), cu (at. cu), între (lat, inten), iată (iacă) verb. 
„nita). Apoi, pentru (lat. pe intru), spre (lat. ez pe), 
"peste (vechii prespre) (lat. per ex per), după (lat. de post), 
pînă (lat. pacne ad). 

$ 357. Prepoziţiile in limba romină ao bogată în- 

irebuințare, cu mult mai mare ca in latineşte. Nol pior- 

zind cazarile le-am înlocuit prin prepozitiuni. Aşa în 

ne-am întors a casă prepoziţia a stabilește” raportul de 

"loc. Latinul zicea domani reditus tu. EX întrebuințat, 

și prepozițiunile; asa puteai zice co ad omu, cind 

„voia a arăta vorbirea ca mal hotărită. In latineşte con- 

structiunile cu prepoziiuni concuraii cazurile, la noi le-a 

inlocuit. . . ” 

“Totuşi limba romină a păstrat putinţa de a arăta ra- 

porturi de caz prin cileva prepoziții : de, a tpentru ge- 

netiv), la (pentiu dativ). 

La colț de fară (țări?) şi la mijloc -de masă (misc). 

La mănăstirea de Bistrița, Ministru de Războiă, re Iu- 

terne (vechiii al afucerilor :din lăuntru) ; Domn a -toatii 

tava "Moldorei ; e iată a șepte copil; Du-te la dracu şi * 

dracului ; stăz locului și la; loc, pe loc, în “loc, etc. 
„".$ 858. Prepoziţiunile le intilnim în vorbire ca des- 
părțile sf nedespărţite. De pildă,. în + rin din tîrg, die 

despărţit şi stă singur; cind.zic însă : abra con văzblătut 

priu nttulțime, răz (răs) din răzbat nu.cxistă ca atare 

siugur, , , - Se 

Compuse : din, de-a, de la, prin, dintre, despre, printre. 

3
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Prepoziţiile întră în compunere ca prefize ; numărul 
lor e mare și să socotesc atit cele despărțite, cit şi 
cele nedespărțite. De pildă : veybul pun, iată com: 
puzele lui cu prefixe: apt, compun, depun, despua, 

, expun, împun, opun, prepu, “presupun, Supun, răsputu, 
| ante-pat, post-pan, spun, suprapun, interpuu, răpun. 
. Adevăratele pretixe rominești „sînt acestea : a, în (în) de, , 

| des, pre, răz (răs), stă, între, su. pir; din acestea des, 
. ră, stră, su, pu, sint hedespiirțite. . 

in » Obs. Compunerea “eu prepoziţiuni e mat imbelzugată azi 
| de cit în trecut; să zicea atunci: tin plare ază întîmplare. “ preju azi împrejur, după cum pe alorurent să zice a pușca în loc de a împușea, toemat ca foloși de la „folos, a 
| sfecli (sfec)ă). 

a 
$ 859. Locuţiuni prepozitionale. Nu numai adver- 

bele, aii început a regi obiect și a deveni 'prepoziţiuni, ci 
și locutiunile adverbiale ati, ajuns la aceasta. De vildă: » 

, - îi stă drept în faţă : (loc, adverbială), și stă în faţa 
i noastră (loc. prepozilivă).: Prepoziţiunile cer suai acu- 
i zativul ; locuţiunile prepozilionale cer adesa genetivul : 

In dorul amorului sărufi gura cuptorul:i; ca şi înaintea 
"n contra, în lungul și laful, în dreptul, în susul apelete, - » 

. . , . « . 
. ” 

. 

pe E „DEPRINDERE |». 

"(Din Amintiri de Ion Creangă) « 

„7, Na şti alţii cum sînt, dar eu, dar ei cînd mă gin- 
- desc la locul naşterii mele, la casa părintească din Hu- 
muleşti, la- stilpul hornului unde lega mama o șfoară * 

„eu mutocei la capăt, "de: crăpaii miţele jucindu-să cu ei, | 

   



Ja prichiciul vetrei cel humuit.de care mă ţineam cind 

incepusem a merge copăcel, la cupliorul pe care mă 

ascundea, cind ne jucam noi Dăeţii de-a mijoarca, și 

la alte jocuri si jucării pline de hazul si farmecul co- 

pilărese, par'că-mi saltă si acuma inima de bucurie, Și 

Doamne, frumos era pe atunci : căci și părinţii si frații 

si surorile îmi erau sănătoi, şi casa ne era indestulată, 

"si copiii și copilele megiezilor erai de-apurmrea în pe- 

1recere cu noi şi toate îmi mergea după plac, fără leac 

de supărare, de parcă era toată lumea a mea! 

Şi eii eram vesel ca vremea cea bună și șturlubatee 

și copilăros ca "vintul în turburarea sa. * - 

Și mama, care era vestită pentru năzlrăvăniile sale 

„îmi zicea cu zimbet une-ori, cind incepea a se ivi soa- 

vele dintre nori după o ploae îndelungată:  <eși copile 

cu părul bălan' afară și ride la soare, doar's-a indrepta 

vremea» si vremea să îndrepta după risul mei. 

Ştia xezi bine, soarele cu cine are de-a face, căci eram 

jeciorul mamei, care și ca cu adevărat că stia a face 

multe: și mari minunăţii : alunga nourii cei negri de pe 

deasupra satului nostru si abătea grindina în alte părţi, 

- înfingind toporul în pămint afară, dinaintea ușii ; inchega 

. 

apa numai cu două picioare de vacă, de să'nerucea lu- 

mea de mirare ; bătea pămintul sai păretele sau vr-un 

lemn, de care mă păleam la 'cap, la mină săi la picior, 

icind : «Na, na!» și indată-mi trecea durereă .... Cind 

vuia în sobă tăciunele aprins, care să zice că .face a 
“inL şi vreme rea, saii cînd țiuia tăciunele despre care 

să zice, că te vorbeşte, cine-va de răi, mama îl mustra 

acolo în vatra focului, și-l buchisa cu cleștele, să să mai : 

potolească dușmanul ; -și mai mult de cit atita: Oleacă
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ce nu-i venca mamei Ja socoteală căntătura mea, indată 
îmbăla cu degetul puțină tină din colbul adunat pe op-, 
rasul încălțări, ori mai degrabă lua funingină de la 
gura sobei, zicind: «Cum nu să dioache călcăiul sati 
gura sobci, asa să nu mi să dioache gopilașul > * Si-mi 
făcea apoi cite un benchiu boghet-in frunte, ca să nu-şi 
prăpădească odorul !.. Si altele multe încii făcea. | 

Așa era mama în vremea copilăriel , mele, plină de 
minunăţii, pe cit imi aduc aminte ; si-mi aduc bine 'a- _ 
minte: căci bratele ei m-ati legtinat, cind îi sugeam țița 
ccă dulce și mă alintan. la sinu-i, găngurind si uitindu- 
mă în ochii ei cu drag! Si sine din singele ci și carne 
din carnea ci am învățat. Iar înțelepciunea de la 'Dum- 
nazei, cînd vine vremea de a pricepe. omul ce-i bine și 
ce-i răă,. 

Dar vremea trecea cu amăgele și "e cresteam pe ne 
simțite ; și tot alte ginduri îmi zburati prin cap şi alte 
plăceri mi să deșteptaii în suflet ; si în loc de întelep-: 

- ciune, mă făceam tot mai astimpăiraj și dorul mieti era 
acum nemărgenit :; căci sprintar și înșelătoriit este gîn- 
dul omului; pe ale căruia aripi te poartă dorul necon- - 
tenit şi nu te lasă în pace, pină ce întri în mormint ! - 

Insă vai de omul care să ia pe ginduri ! Uite, cum te 
trage pe fariş apa la adinc ; și din veselia cea mai mare, 
cazi de-o dată în uricigasa întristare! + î



CAP, XXI. 

CONJUNCŢIUNE 

Ş 860. Conjuncțiutnea este o particulă invariabilă, care | 

uneste doi termeni similari din propoziţie saii două pro- 

poziții : Mama și tata, Irali și surori, toți am mers la 

vie ; Mlincare-aş; dar n- am ce. . 

Cun: vedem aceasta este o luncliune. ce o pot avea Și 

alte cuvinte, ca adepriele si pr onunmiele : Eram la most 

cind cînta cucoșu; Omul care fură se numește tălhar. 

"Ș 361..Conjuncțiunile sînt simple şi compuse ; pe cele 

compuse le numim locuţiuni conjunctive, - ! 

„Simple: și (i, €], ci, dar, [să] însă, gri, saă; iar; căci 

deci, că, ca, ducă. « ' 

Locuţiuni : de vreme ce, fiind că, pentru că, 'priu ur- 

mare, aşa dar. N 

Atât Conjuncţiunile simple cit şi locuţiunile ati aceeasi 

funcțiune. . . , 

8 362. Conjunetiunile ca funcțiune sintactică coordo- 
nează și subordonează. Cele coordonătoare sint foarte 

“puţine: şicindar,deci, căci ; cele subordonătoare sint 

foarte” numeroasf, mai ales în locuţiuni : ră, ca, dacă, 

și compuse. |, 
“$ 363. Iată: speciile conjuncţiunilor : : o. 

1) Copulative: şi, î, (eechii) ; 

2. Dijunctive : şi-şi, nici-nică ; ori-ori, aă-aă, veri- 

veri, fie-fie. - Sa | 

'3). Adeersative : Ci, dar, însă, - 

4). Cauze ale : : Căci, [căci că], că, pentru CĂ.



  

5). Temporale : cînd în vreme. ce.—abunci-cînd, cum. 
0). Locale : unde, în care, de. unde ete. 

7). Compavatice : așa, ca, precum. 
8). Concezire = chiar (inaintea temporalelor și localelor), 

de și, cu toule că; , | 

-9) Finale: Să, ca să, pentru a, dea. 
10) Lrpositive : că, 

„11) Relatire : care, ce, 

12) Coneluz ivale : Deci, aşa dar... 
“Din acestea sint coordinatoare conjuncțiunile de supt 

1,2, 3, 4 și-19, ae vestul sunt. subordonătoare, 
$ 64. Originu. Unele conjuncliuni sint mostenite din 

Jatinește, altele sint lormate în Romineşte : și (lat. sic), 
d (slavon. ), e. (slavon), că (lat, quodi, să (lat. si), ceri și 

ori (lat. velis), fie (lat. fia)). Cum vedem avem adverbe 

sic, pronume „uod, verbe, relis (vel). | 
- Cele mai vechi ati fost. pronume "demonstrative că 

(quod). Un pronume demonstrativ. spune și ființa şi lo- 
“cul. Cind zicem acesta - înțălegem persoana ce ni-i față Și 

“că ca e faţă. Din. ele a. născut pe de o „parte conjune=" 

” ţiunta pe de alta adverbul, Şi anume prin slăbirea în- 

tălesului: de fiinţă. a rămas ca simplă leg ături „conjune=-.. 
“ divă ; Xar prin, predombirea * înțălesului de loc. a rămaş; | 

ca adverb „Și prepoziţie; . A 

Locuţiunile formate în romineşte sînt curioase în: ele- a 

- mentele lor: De pildă pentu că, “aici 'că. o. obiectul ee 
rut de prepoziţia pentu; care arată cauza Și scopul : 

așa şi fiind că, aică fiind a ajuns prepoziție, ce cere 0- 

„Diet direct, tocmai după. cum A e-fie servose ca simplă 

legături, o 

13



DEPRINDERE 

Din Amintiri de Ion Creangă.” 

Insfirşit cit s-a bălăbănit mama cu tata din pricina 

mea, tot pe a mamei a rămas; căci într-o Duminică, 

prin cîrneleagă, a venit mamei,. bunicul miei: David 

Creangă din Pipirig, la noi și văzind cearta iscată între 

tata si mama din pricina mea, a zis: 

— Las, măi Ștelane si Smărănducă, nu vă mai în- 

grijii atita : că azi e Duminică, mine Luni și zi de tirg, 

dar Marţi de:om ajunge cu sănătate) am să iati nepo- 

tul cu mine și am să-l duc la Broşteni cu Dumitru al 

miei, la profesorul Nicolai Nanu, de la şcoala lui Balos, 
şi-li vedea voi ce-a scoate el din băieţi. De ai.miel, Va- 
sile şi Gheorghe am rămas tare mulțămit, cit ai învă- 
țajacolo. De douăzeci și mal bine de ani, de cînd due 
vornicia în Pipirig, am dus-o cam anevoe numai cu 
răbușul. Ce folos că citesc ori ce carte „bisericească ; 
„dacă nu știi a însemna măcar cituși de cit, e grei. 
Însă de cind mi-au venit biăeții de la învăţătură, îmi 
țin socoteala ban cu ban și huzurese de bine ; acum 
zic si eii că poţi duce vornicia pe viață fără să te simţi. 
Zăii mare pomană şi-a mai făcut Alecu Baloş cu scoala 
ceea a lui, cine vrea să intțăleagi ; și Doamne, peste ce 
profesor înțelept şi iscusit a dat. Așa vorbeşte de blind 
Şi primește cu bunătate pe fie care, de ţi-l mai.mare 
dragul să te ducă. la el. Ferice de părinţii cari l-ai năs- 
cut, că bun “suflet de om este, n-am ce zice. Și maia- 
les pentru noi țăranii munteni est o mare facere de
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bine! Cind am venit eii cu tata și cu fraţii miei, Petrea 
și Alexandru și Nică din Ardeal în Pipirig, acum sese- 
zeci de ani trecuți, unde să pomeneati scoli ca a lui 
Baloş în Moldova 2 Doar la lași să fi fost asa ceva si 
la Mănăstirea Neamului, pe vremea lui Mitropolitul [a- 
cob, care cra o leacă cimotic. cu noi de pe Ciubuc clo- 
potarul de la Mănăstirea Neamţului, bunicul minita, 
“Smărandă, al cărui nume stă scris și astăzi pe clopotul 
bisericii din Pipirig. Ciubuc clopotarul tot din Ardeal 

- știa putină carte ca și mine ; și apoi a pribegit de acolo - 
ca și DOI; s-a tras cu bucatele în coace ca şi moş Dediu 
din Vinători și alți mocani, din pricina păpistășici nai 
mult, pe cit știi ei; si atit era de cuprins, de s-ail.um- 
plut munții: Halăca, Piatra lui Iepure, Bărnariul; Cot- 
nărelul şi Boampele până dincoto peste Pătru-Vodă, de : 
turmele și tamazlicurile lui. 1 să pomenește că Ciubue 

"era om de omenie ; fi care oaspe ce trăgea la odaca 
lui era primit cu dragă inimă și ospătat cu indestulare, . 
Și să duse vestea în toate “părțile despre “bunătatea şi 
bogăţia să. Pănă și Vodă ci-c-ar fi tras odată în vazdă 
la Ciubuc, și întrebindu-l cu cine mal ţine atita amar 
de bucate, el ar fi răspuns: «cu cei slabi de minte și 

"tari de virtute, Măria 'Pa>. Atunci Vodă nu s-a putut 
stăpini de mirare, spuind : la aista-i On, zic și eu; de 
ar fi mulți ca dinsul în domnia mea, puţină lipsă ar duce 
tara la nevoi!» Și l-a bătut Vodă cu mina pe umăr,-zi- 
cîndu-i : * 
-— Moşule să știi că de azi inainte ești omul mieii, și la 

Domnie i-i deschisă usa ori și cînd. 
ȘI de-atunci i-a mers lut Ciubuc numele. de oul lia 

“Vodă; în cit şi pănă astăzi un deal în partea despre”
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Plot, unde « cra mai mult aşezarea ui Chu, ș să. 

“chiamă «Dealul: Omului». i | 

Pe acest deal, Smarandă, am fugit în vremea zaverei 

„cu mă-ta, cu tine si cu frate- tt loan, de frica unei cete 

de "Mărci, care să bătuse chiar atunci cu Volintirii la 
" -Secul şi apoi să indreptară spre Pipirig după jăluit. Iar 

“pe soră-ta -Miăriuca, de grăbiţi ce am fost, o uitasem a-: 

casă pe prispă în albiuță. Ș mă-ta cînd a, dat de copilit 

„că nu-i, a început a-și zmulge părul din cap şi a oboci 

înăduşit, zicînd ; , 

— Va de mine și de mine, copila mea ai străpuin- 

„s-o turcii | - a | 

Ei însă m-am. suit în viral “unui brad „ȘI cum am: 

văzut că apucă Turcii spre Plotunul, m-am azvirlit fără. 

“sine pe părul unui cal, am alergat a casă, şi cînd colo: 

am găsit copila teafâră ; însă răsturnată cu albiuța de - 

: niște porci, care _grohălaii împrejuiul ei, cit pe ce să 0" 

- rupă, lar pe la capătul albiuţei am găsit cite-va rubiele, 

puse de Turci să vede .la capul copilei.. Atunci am lu 

at copila și "de bucurie nici nu ştii cînd am: ajuns cu. 

"dinsa la mă-ta i în Dealul Omului: Și după ce mi-am ve- 

nit putin in sine, am zis și ei în amărăciune, ca multi: 

înainte de mine: cei cari.n- ai copii, nu: şti ce-i nica- 

-._zul. Bună minte mai aii unila în felul acesta, de nu. să. 

însoară. Și unul dintr'aceştia a fost Și Ciubuc mocanul, 
care ne avind lemee nici copii, ce j-a venit mai tirziă, 

de evlavia cea multă ce avea sai din alte împrejurări, 

“ai închinat: toată averea sa Mănăstirii - Neainţului și. el i 

s-a călugărit mal cu toți haidăii, lui, tăcînd pomeniri. cit - 

a fost în viaţă ; iar astăzi petrece: în liniște lingă zidu-. 

“zile mănăstirii, Dumnezeii să-l erte şi să-l : odihnească --
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“întru împărăţia cerească | Caci si noi ca mine avem a 
ne duce acolo !: Aşa-i că Yoi habar n-aveţi de. toate 
aceste, de nu v-asi fi Spus cil, zise bunicul oltina.- 

Nu-i „ăi, măi Ștefane, si stie și băetul tăi o leacă 
„de carte, nu. numai de “cil pentru popic, cum chitește 
Sm; vanda ; că și „Popia are multe năcătale, e grecii “de 
„purtat. Și de cit n-a fi cum să cade, mai bine. să nu 
fie. Dar cartea îti aduce și oare: Care mingiere, iu să. 
nu “Îi sţiut a ceti, -de mult aş hi inebunit, cite am . avut 
„pe capul-i miei. Insă des sehid - viețile Slinților 'și văd 'ati- . 
1ca și atitea” si zic: "Doamie! multă răbdare al dat su- .. 

- puşilor tăr,. Ale noastre. sint flori la ureche pe. ling gă cele 
ce spune în cărți. Ş-apoi. să fie- cineva de lot boă, incă 
nu este bine, Din ctirti culegi multă * „intelepciune ; şi la 
«lreptul vorbind, nu-eşti numai -asa 0 vacă de muls pen-! 
tru fie care,. [i ietul văd, că are icre 'de minte.; ; ȘI nu 
nai. după cit a a învăţat, cîntă Și cileş te cil să „poate de 
Vine, 

i INTERVECŢIUNEA 

$ 365 . Ipterjecţiunile s sai czelamăi ile: nu i sint cuvinte 

„Cab, XX, Da 

ziropriu zise ; ele arată un. sentiment. sai o moţiune, a 
nică. de fel o idee, Cind pentru ceca ce avera de spus” noi, 
sintem „prea tare emoționați înainte de-a rie gindi asupra 
ideii; spiritul nostru si manifestă, în afară prin exclamări, , 
prin strigăte, care întru. cît remîn strizăte nu sint. CU 
vinte,. dar lesne să pot formala în frază. . - 
-$ 366. Interjeeliunilă sint adesa șunelele „vocalice, u,



, 
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0, a, e, i întovărăşile de aspirațiuni -din ce în ce mai - 

tară: Zu, ua, oh, ho, ah, ha, eh, hei! hi? hihi. Inţe- 

lesul lor atirnă de la sentimentul ce spunem cum și de- 

la întonare. - Prin interjectiuni espunem cind sentiment 

cind voință. 

de sentiment : ah ! oh! of! var! îu! o! bre! Jun? | 

re voință: (st. ho ! pis ! nea ! bir! hiş! ţibă, gligdi ete... 

Aceste din urmă samiănă în funcțiune unor imperative: 

de la verbe detective, mai ales dacă ne referim la mulţi- 

mea de strigăte prin care chemiun sai dăm afară ani- : 

malele și paserile domestice : arideo 7 cuctu? câți 7 hali ? 

fibă ! hucea! nea ! In realitate multe sint nume în vo- 
cativ, " 

$ 567. Ca interjecțiuni avem şi alte cuvinte, resturi 

de fraze, sait strigăte imitative i sunetelor din natură. 

(onomatopee): juc, ham 7, tronc, cueurigu, bea, cotro- 

«dec ete. cum le găsim în sudălnă și- jurăminte : pe le- 

sea mea, la dracu! crucea” și D-acul lui?! înainte ? > 

Doamne ! / 

Nu putem lua ca fraze aceste frânturi de fraze, cun? 

nici nu trebue a vedea în fie cure interjecţie o! pro- 

poziţie implicită. Starâa sufletească de durere o tradu- 

'cem în afară și prin strigăte : răleă, oh, aoleo, dar și 
prin propozițiuni : mă doave capul, mă ustură * pielea, 

mă dor Vătăturile etc. dar greşim cind zicem că inter- 

jecțiunea cuprinde în sine o propozițiune. Interjecţiunile 

conştituesc singure o limbă a parte: limba pâsiunei nu 

a en ” 

368, In propoziliane Intorjeeliunea n-are nici un a- 

mestec După cum cind vorbim" întrerupem vorbirea prin
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“oftaturi și sughițuri fără ca șirul vorbirii noastre să su- 
fere ceva, aşa și în frază înterjecţiunea nu strică legătura 

 terminilor din frază : A murit, săracul ! a murit, Totuşi 
pot cere obiect: Vai de mine și de mine. 

Ce-am făcut n-am făcut bine. 
Une-ori pot fi luate ca obiect în propoziţiune : amin 

amin zic rouă ; la un moment dat toţi strigară jos,



. 

PARTEA III. 

CAP, XXX 

Forinarea cuvintelor: - 

$ 369. Ne vom ocupa în această pante cu: mijlocul 

prin care 1. rominii crează cuvinte nouă spie a exprima” 

idei nouă. O limbă să îmbogățește în cuvinte cind si 

- poporul, € care 0 vorbeste primeste o cultură: - mai în- 

tinsă, - -. ! 

$' 370. Stau la indămină urmitoatele! mijloace de for- 

nare a cuvintelor: : 

a). Schimb ea de funcțiune + gr umaticală.. Inte- -un mo - 

ment, dat un popor dispune de. mat multe iaei de cit de. 

- cuvinte ; din această cauză, cuvintele .primese în limbi 

mai multe funcțiuni gramaticale, decă și înţălesuri. - 

On bun (adicctiv)-—Banul vieții (subst.)-—Scolar r did 

„(adiectiv) ; ; merge răă (adv.). E răi cu rdă, dar mai răi 

“fără răi (subst.) — când vrea poate” (serb); poate, să” 

fie cum zici (adv.) cu doar și eu poate . nu faci nimic, 

(Subs). - 

D). Schimburea de înțăles :: , 

Ochi căprii—am mîncat. ochiuri —am dat într un 

ochlă ; am stricat un ochii de la o forcastră.
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Aţă de Braşov - tpune nişte braşoave ; Mehadia e în 
. Banat ;. să nu fie lueru.cu banat (supărâre) etc, - 

Napoleon IL. Împăratul Fr rantujilor ; ;—am cheltuit, ază 
un uapoleou.— în grădina Copoului din la sînt patru lei 
la coltimnă ; |. metrul. de stofă costă 4. lei, 

Frumoasă e fara Hominească ; iv iat de ling + si „de 
7ară, ” PE 

Cintă Brin Popii: mi-am perdut rîul; «ospodina 
“rage briele cu humă. e 

Jai toți învitații sosiră la vie spre a sărbători pe | 
„AMaii. Ei imi asezasem tacimul niieti pe un mată des- 
tul: de “mare, ce-mi sluja ca masă ; intre altele la friptură 
mi-a căzut și o bucată“ de mată, 

. c). Lin utetul “direct din limbi sti ine, Rominul a luat 
- - cuvinte de pela toate popoarele, cu care a Venit în atin- 

gere socială sau culturală, ca dela Greci, Slari, 'Vuroi” 
- Unguri, uzi „ Lerman! și Franceji, Așa: druin,. .micj na 

pură, Ipiscop, (grec) ; râigoz, plug, coasă, ponor, opri 
„"+Slave) ; pata, oct, halea,. (turceşti) ; bir, ocuă, șalyăi, 
 fățădăti;” peștali” (ung.) ; cod, nărod,  (rusăști). zejar, 
Spult, felțui (germane), ete. - . 
„dp. Derivarea ; de pildă de. lu căldare- căldărar, co- 

jae-cojocat, apă-apar, IE . . 

e). Compunere ca ; de pildă de la ot și gros avem bot- 
"dios (0. pasere) ; din dat și joc avem batjocură (p. da- 
ăocuu % . . 

A. Schimbare de funcţiune gramaticală. - 
-Ş 371. În- Moriologie am văzut că un cuțint dat poate 

îndeplini mal multe funeţiuni rînd pe rind sau chiar de 
o dată. Astiel : | ”
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“Infinitivele pot fi și “substantive : âm început o scriere: 
istoria țării ; — are o ser iere tare lrumoasă. 

Participiile: pot fi adiective și, substantive ; am cules 
popuşoi ; băiat cules de pe drumuri ; culesul viei, 

Adiectivele pot fi substantive și adverbe : Frumos era 
Și bun la mincare, pomul ce m-a otrăvit ; — Frumosul 
în artă şi. în natură ; vorbeste despre Frunos ; minincă 
frumos; cîntă frumos. 

Adverbele pot fi substantive : Jinele şi cu răul ni se 
"împacă ; învaţă cind bine cînd răă. | 

„Verbele pot fi substantive: eii răz, auz, simţ, auz, 
miros—srdzul, simţul, auzul, mirosul sînt simţuri ome- 
nești ; eii crez și crezul ;— 

-B) Schimbare de înțăles. 

$ 372. Cuvintele irăese în limbă atita cit ideca ce o 
exprimă există, saii cit n-a fost.învins de alt cuvînt. In 
traiul cuvintelor în limbă să petrec fenomene foarte cu- 
rioase : a) să schimbă forma, înțălesul rămiind același, 

„b) să-schimbă înțălesul, lorma fiind aceaişi. De pildă în 
mită, cîne uoi păstrăm același înțăles ca şi în latineşte, 
de şi forma. nu mai e cea latină manu, cane. Din 
contra altul era ințălesul vechiii.a lui ș greață (greutate). Tot 
asa dihauie, vechiu suflare ; mîngiiare vechii Jărmerare; 
lume, vechi. linină (lumea înelului) ; etc. . | 

. - 

$ 378. "Na e cuvint care, „să "nu aibă mai multe: 
înțălesuri în limbă și chiar dacă ază are nunial unul să 
nu fi avut în trecut. altul. Cuvintele ai în vorbire cind
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un senz material cind unul den? (figurat). De pildă : 
pun în traistă și pun în gînd; Iară verde și Porn 
verde ; măr tomnatice si Jlăcăiă tomnatic,; mămăligă 
moale și om moale. ” i 

De ordinar abstractul fiind mai greă de înțăles îl ex- - 
primăm prin termeni conereți, aceasta mai ales în gra- 
iul poporului : de pildă 

pun mâna == prind: - - - 

a
 

e
m
a
 
a
a
 

ae 

dai voe = permit , ă , mă ic după = urnărese . '* 
E trag afară = scot, 
IE prind pizmă (ciudă) « =: invidiez - 

a să urca pe tron'== a domnt: 
mă las în jos = mă scobor, etc, 

  

0. Imprumutul direet, ' 

Ş 374: Calca împrumutului e e cea mar bătută, Toate ” bile s-aii folosit de acest mijloc pentru a-și înmulți 
lexicul lor.. Cite nu împrumautăm noi. Rominii pe fie-care 
zi în toate ramurile aclivității noastre ! A venit vremea. 
să să înfiinţeze şcoli pe o scară mai întinsă ; rominul 
n-avea de cit cuvintul general scoală ; dar nu era dea- _juns; de aici nevoea de a primi cuvinte ca liceă,; gim- 

„naziie, seminar, faciltate, univer sifale, eto.e Ni s- -au făcut „drumuri de fer: o dată cu introducerea lor am primit „și cuvinte nouă ca: ară, canton, şină, rampă, ragon, | „cabină ete. Ne-ar fi cu neputinţă de zis alt-fel de cit. 
așa cum am auzit că să numesc acele lucruri de po- .. porul de la care le- -am primit.



- 

"- AZI nu ne mai dăm silința deu născoci “noi cuvinte: 
cum ati fâcut unii, cari nevoind a: primi cuvinte nouă; 
s-au silit a făuri unele rominești ca: nas suplă. te (ba 
tisti), Dong: ilad-taiu (sabie), de părete se „ăpăiător (eibri). 
„Popor ul cunoaşte-acost mijloc, căci numai. prin €l a 
vem a7ă” în grai mii de cuvinte străine : Slazone, tur- 
e zu furesti, srecești ele: 

875. Poporul rominesc a suferit diferite inuentă;, 
asa cei din "Transilvania stati direc supt influența Vu 
gurilor și Nemţilor ; Basar: weniă supt-a Î așilor; “apol 

"Moldovenii ati avut ulingere mai mult cu Rusii, i iar Mun- 
teniă cu Bulgarii ; de aici vine 'că nuniele obiectelor na- 
teriale să deosebese în diferitele regiuni rominești: bostan: 
doeleac; sfeștoc—miiteiuz ; dej petav——năpustroc, etc. 

- s 376. Neologismele.” Numim veologisme curiiatele de 
curînd. întrate în limbă, Nevoiţi fiind de-a împrumuta 

„deadreptul și cuvintul pe lingă ideea saă. practica nouă, 
 ncologizunele sint necesare „pentra „progresul culturii si a 
Vimbii. Starea noastră politică; sociali și culturală. ne si- 

„lește a întrebuința pe o scară întinsă” neologismele. lle 
isi ati locul numai acolo unile să simte nevoe ; cind insă 
avem «loja cuvintul în limbă, intrebuințarea ncologis- . . 

„mutui. e dăunătoare. Totuşi cuvintele .să luptă între ele 

si adesa supt influenta neologismului. cuvintul, vechii 

dispare; așa Rominul a uilat pe a ama şi pe lira; merse 

“de slav onul «iubi şi dragă, Alte- dăți cuvintul” ştrăin s 

primit alăturea cu cel latinesc, dar cu, ințăles specia: 

93 și costă (3l. os) ; piele și coajă (sl. piele) : suflare. și. 

«dihanie (sl, sutlare); ap si năvod (sl. pe apă), piccor și, 

 săhinog (ȘI. stai de” picoare) etc. :



tive și adicctive) ze Ve și adeerbe. 

937 ” 

D. Derivarca. 

$ 376. Un cuvint să derică din altul cind la tulpina acelui cuvint adiiugim “vw terminatiune nouă pentru a ne spune” exact ideea din „minte: De pildă, pentru a numi pe cel cave leugă cărți, noL vom lun tulpina verbului a: lega, leat și adăugindu-i sufixul o -vam- -spune sufixul: fegăto ș,, Legat e tulpina o; e sufixul, 
“Tot asa spălător, muncitor, născătoare, zinătoare, etc.. $ 377. Cu ajutorul sufizelor formim nume (substan:- 

$ 378. . Rolul sufixelor. Sutixole ati rolul. de a spe- cifica ideea generală . din tulpină, dindu-i în vorbire functiunea de: substantiv, adiecliv; verb sati adverb. De pildă : sufixul iță cuprinde în sine ideea de micime; 
alăturat. la tulpina but vă schimba înțălesul. tulpinei : bată—betiţă (0 miei Dată), Jată — fetiţă (o fată mică). 
Tot așa sufixul ie (vechii ame). cuprinde în. sine ideea 
de malt și va schimba înţălesul tulpinei : prost Şi pro- 
stime, boev. și boerime, calicime, prențime, treime, RE 

G dată sulixele “erai cuvinte deosebite ; 3. Cu -vremea 
“însă s-a tocit: forma și ai pierdut: ințălesul, “Asa cine - "vede în. slăbănog, substantivul no y==piceor ? 
-$.379. - Augmentative. şi diminative. Cu .sufixele pu- 

tem arăta ideea spusă de tulpină în mod mărit sai mic- 
“ şurat, De „pilăă de la fapă averi jăpolii. și. țăpuşă; de la 
Jurcă-—furcoiă și fur culiță; de lă cofă—cofoită şi cofiță. . 
: Liinba romînă obisnuește des. diminutivele- pentru -a 

. face vorbirea mai drăgălașă. Așa un sofragiti îţi va spune 
că are lu masă: măniăliguță, supitșoară, răsolaș,. Friptu: + 
nică, mâncărică, » sărmăluje, „Dînișoară, Drinzisoară, SC70-. 

.
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ușor, ochăurele, borșișor; “ihncluță, curecheș, perişoare, 

"ncrișoare, alunele, cireșele ete. 

"Tot cu aceste sufixe, arătăm ridiculud și Litaea de joc: 

Așa : un fătotă e vorbă luătoare în ris ; o țigăncușă e 

o vorbă dezmierdătoare, ca și fărăncuță, dar țărănoni e 
de batjocură, 

$ 380. Sufixele sint nominale, cerbule și adrerbiule. 

a). Sufixe , nominale. 

„Aici cuprindem substantivele si adicetivele. Iată-le in 

sir alfabetic : 

ac (slav. ana) godac, minzac, ginsuc, oulae. 

aciă (latin) lugaciă, trăgaciă, cirpaciă, | 

achi (n. gr. ez; cu el formăm nume proprii): 'Tachi, 

Matachi, Petrachi, Conaki, Lascaraki. 

an (slavon, formăm subst. și adj.) rărau, băetan, oblizan. 

„aj (francez) grilaj, limbaj, drenaj. 
anie (slavon) propovedanie, spolocauie,. spovedanie. 

„andru (grecese=—âvdgu: bar bat) copilandeu, bcețaudru, 
„ flăcăoandru. | 

„ae (latinesc arius): vestiar, bucătar, ultav, fugar, cără- 
midav, mădular, flecar, grînar, coșar; — femenin 

ăveasă, ăriță : bucătăviţă, cojocar, cajocăreasă. 

„aş (ungur, slavon sai latin) buclucaş, ficeoraş, nuntaş, 
cupicoraş, Gligoraş, epuraş, boernaş ;. fem. aşă, 

- ăşităe birtaş—ășiţă, fruntaşă, părtaşă. 

" astru (grec) albastru, filiasteu, alatastru, „ju gastru. 

aţă (lat.) roşaţă. 

aşcu (slavon) Touaşeu, Raşcu, Pătraşeu, Dumitraşeu, 
(vechiti așeo),



    

„ed (lat.) muceg, umed, rinced, veșted, 

ate (at.) adererătate, (vechii) deșertate, îndurătate, în- - tregătate, penatate (pedepsi). Ă , ati (latin aticus) lunatie, ernatic, varatie, spînatic, salbatic. . | 
ărie (lat.) gplodăvie, apărie, ocărie; arată o idee colectivă. aț Cat.) cîrnaţ, finaţ, găinaţ. E ăt (lat) strigăt, treacăt, burăt, prezmăt. 
ăi (unguresc ?) DBacăă, Tarcăă, tăi, torcălăă, - ătata (lat.) bunătate; strîmlătate, răutate, sănătate, av (slavon Akz) gînyav, jilav. | aa că (slavon KA) fărancă, româncă, paică. Leaştă. casă (lat.) mireasă, modern princesă, ducesă, el (latin) vițel, căţel, Ionel, purcel, mișel; inel, supfirel,. băețel. fem. ică, ea : supțirică, turturică și tirturea. et (at.) pomet, făget, preget, tineret, (ef. tinerime) su- let, creștet, freumet, geinet, bocet, vechiii oameţ (om). eţ (slav și latin) mălăeţ, <Abineţ, pădureţ, nutreţ, Qru- meţ, călăreț, lungucţ, măreț, fem. eță și ceaţă: cărunieță (e), Wlindeţă (e), greață, drumeaţă, că lireaţă. e 

„esti (slavon și” latin) „Ionesca, Vasilescu, Borilescu, Ji- escu; (Vopiscus, „Franciscus). | 
pl. eşti: Floreşti, Bucureşti, Ploeşti, cțe (latin) tinereţe, bătrinețe, Jrumuseţe, | cală (slav) negreală,- ceneală, spoială, tînjală, ceață (aL. verdeață, voșaţă. : 

can (slav) 'Tecucean, „Birlădeau, Esau, Hușau, orăş sătean; Buzăoan, dar homașcan, Epureanu, | Oteteleșanu, Glogoveanu. Cu acest sufix “formă: nume proprii și. arătăm locul de origină, 

an,



ime (lat.) boerime, lungime, tărăninie, junime, prostime, 

i 

enie (slavon) vedenie, Spăsenie, disptirțenie,- denie, pri- 
. Copzeute, parascovenie, - 
esc (slavon) ceresc, pămintese, î îngeresc. domnesc, omenesc, 
estru (lat.) pedestru, magistru, măestru, mieustră, - 
sii (Lureesc) lampagiă, chiriyiă; Catargi, boengiă, odâgiă. 
ie (grec și latin) Îrtție, bogitție, verzie, farmacie, boerie, 

făţărie. o 
„i (latin) verziă, auiă, “vineţiă 
iop (at.) TOsior, „căprior,, “groscior, băliuior, gălbior, fră- 

ţior. tem. sorioa;ă, o 

omenie, asprime, lățime, grăsime, albăstrine.. 
Sfinta treime, și o treime ; vechii ame : miselazne,. 
turcanne, arame. . , 

iță (slavon) coliță, guriţă, bădiţii, portiță. 
ic, ică (slavon lat,) - domestic, subțirică, mitică, Hori-. 

cică, bunică, Florica; Domniza, Ghibirdic, mojie. - 
ilă. : Lungilă, Sugilă, Ochilă, Tindală, Picală. ” 
iș (latin 2) frunziș,: tufiș, pietriș, cruciș. 

„liniște, pajiște, - 

ință (latin) ştiinţă, finră, voință, putință, credință, cu- 
"viință, cunoștință, 

iune (lat.) pleciiciune, rugăciune, închinicizne, moliclune, 
mortăciune. : La cei vechi era mai uzitat; asa: 
albicăane, _fătăciune, împăcăcrune, Jisăorurue, Orbi-. - 

„işte (slavon și albanez) mâiriște, capiște, Baliște, oişte, 

ciune, uniciune * ele. . - . 
îst (francez) junimist, programist: Aa 

-îsm (francez) patriotism, liberalism. Me 
man “în hoţoman, ortoman. - 
mînt (lat.) mormtat, erezămiul, jurămtnt; rugăminte.



  
  

„une (lat.) răpejune.” . 

sil — 

niță (slavon) niăsipezuiță, soluiță, (stil i[ă), chibritelniță. 
nic (slavon) harnic, obraznic, darnic, pacinie, trainic 

crainic, zilnic, zadarnic. | ! 
? 

oii (lat.) cimpoiă, bărboră, țipoiă, mueroii, cofoiii, stri- 
goi, cămeşoii, țărănoiă ; fem. oaică: leoaică, 
ursoaică. .. | 

oare (lat.) scăldătoare, vinătoave, esitoare, născătoare, 
La cei vechi oare era mai des întrebuințat : aju- 
toare, ascunsoare, cursoure, (scursoare), inlinsoare, 
mulgătoare, pusoare, răposătoare, „sculiitoare, tăe- 
toare, umblătoare. unsoarc, scrisoare, coloare, vechii 
ore: dorore, curove. | 

or (lat.) spălător, vinător, ulcior, lector, păstor, cuptor, 
ajutor, 'dato», spoitor. 

os (latin) oscs, vinjos, credincios, omenos, buruenos, du- 
reros, lăudăros, puturos, cuvios, mustecios, negri- 
cios, albicios. . | o 

tate (lat.) dreptate, strimbărate, intitetate, 
ue (lat.) cetățae, lădiățue, ferestrue, cățue, 
ură (latin) friptură, căldusă, untură, „Strimptură, uscă- 

tură, săcătură, învățătură, arsură, scriptură. . 
uş (lat.) măgăruș, căţeluș, căuș, ineluș, împirăituș, învîr- 

tigauș, lăcătuș, bătăuș, cărăuș, astupuș, albus, găl- 
Dina, lunecuș, bărbătuș, culcuș ; fem. uşă: cără- 
ușă, bătăușă, cățelușă,- cătuşă, muerușă.: 

uţ (lat.) căluţ, bănuţ, piceoruţ, drăguţ, .micuț, nouf, căl- 
duț; fem. nță: : minuţă, băsmiluță, „steluţă, 

ug (slavon sra) belșug, vicleșug, meşteşu y, belciug. . 

16
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b),  Sufixe verbale. 

are (latin) la verbe -de conjugarea în a: îmbuna bun), 

înfrunta (frunte). 

ive (lat.) la- verbe de conjugare” in i, formate din adiec- 

tive : răă a învăi, răce, văc.; albi, (alb) ete. 

ez (grec) la prezentul Ind. Subj. și Imperativ la unele 

verbe în a: lucrez, să lucrez, lucrează ; ; dar. laud, 

să laud, laudă. 

ese disc Uatin) la prezentul Ind. Subj. și Împerativ la 

„unele, verbe în i și î: gonest; să gonese, onește, dar 
- Tug, să fug, fugi; urăsc, - să urăsc, uraște, dar 

'onior, să omor omoară... 

- isi (8 rec) mărturisi, plictisi, sfeterisi, iconomisi. 

In: seculul. trecut limba: era mal plină de asemenea, 
sufixe. Aşa iată scoase verbele din o scenă din Babilonia 
“Românească; a lui N. Istrati : _meremetisi, reparisi, invi-, 
tarisi, afrontarisi, picarisi, provocarisi, paraponisi, ata- 

„ carisi, publicarisi, criticatisi, ahonsarisi, 'ambetarisi, in- 
dreptarisi, "profitarisi, Setingavs, conversari rezona-- 
risi, discutarisi. | | 

Pe lingă acestea să mai -cunose 0 sumă. de sufi ixe ce 
„să pun între” tulpină și terminațiane : Ă Di - 
eca: a fereca (fer). mineca (mine), adiarţi]racca (urmă). 
ca : spume ct (spumă), fuincga (fum). 
ura : vihtusa (vint), înfisura: (fas). 

"işa : încrucișa, (cruce), îmbrătișa (braţe). 
ui: a zăcini (zăce), părui (păr), feţei. (fa (i); 
Îni : pecetlui (pecele), 's 'sălășta (sălaş), 
alui: trebălui, itreabă), chetălii (chel): . 
ări : copilări (copil), slugări (slugi), frunzări (frunză).
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și : linguși (ling). 
Aceste sufixe sint parte latinești, ca ecu, cga, ua; 

parle slavone ca ui; parte ungurești ca ișa ; iar: isi este! 
grecesc, 

6). Sufixe adverbiale. 

eşte (latin) omenește, frițește, boereşte, ţ țărăneşte,  - 
îş (îş ung.?) lungis, curmezis, chiorîș, tirî;, virâs, furiș, 
e (latin) tare, foarte, verde, repede. 

DEPRINDERE 

(Din Dicţionar: Grotesc de V. Alexandri) | 

-Episodul confuziei limbilor din turnul Babel este o 
metaforă poetică ce exprimă efectul influenței pedantis- 
mului în omenire. 

| 
In adevir acea influență cind niivăleşte asupra socie- 

:ăților incepătoare, ia adese ori caracterul unei calami- 
iati. fatale ; căci ea ameţeşte mințile, denaturează inţe- 
lesul cuvintelor, turbură cugetele și intipărește pe frun- 
tea adepților. ei o expresie pretențioasă, precum Iezui- 

„tismul dă fizionomiilor o o aparență de ipocrizie. 
Să spune în poveşti, -că la nașterea copiilor. de.im- 

părați zinele raiului să adună imprejurul leagănului : și 
" înzestrează pe noii născuţi cu daruri pretioase: vitejie, ” 
putere, mindrie pentru biet; frumusete, gingășie, farmec 
dulce pentru fete. i - | 

- Pedanţiă romini, eloanţe iilernaie, azistind da. nașterea. 
Rominiei, ai deochiat-o ci ochii- lor de buhne cobitoare, “
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Lipsiţi de ori ce simț estetic, ei ai întreprins de la sine 

educaţia fetei împăratului "Traian și ati învățat-o, ser- 

mana, a rosti unele cuvinte create de dinșii, care poartă 

semnele trivialității celei mai revoltante. Nenorocita s-a 

deprins ast-lel a comite monstruozități linguistice, fâră a 

avea conştiinţă că piicăilueşte în contra bunului simţ, în 

contra estelicei şi în contra portieci armonii a gralului 

romin, 

Nimic mal regretabil de cit a vedea un popor, ce să 
deşteaptă din întunerecul harbarismului, să cadă în ghia- 

rele pedantismului ! El este expus la cea mai cumplită 

nenorocire, la nenorocirea de a deveni grotesc! 

„lată citeva fructe, culese din pomul sștiinţii, pe care 
l-a sădit pedanţii în pămîntul mănoz al patriei noastre. 

— ciune.  Aberdieiune! Poate cine-va să creadă că 
s-ar fi găsi un om pe lume, a cărui unică ambiţie st 
conziste în a anina o codiță la toate cuvintele romineşti, 
precum copiii leagă căldări de coada cîinilor ? Dar, s-a 
găsit! acel fenomon comic există sub forma cei mai 
serioasă. Deviza lui eşte: cine sati periciune ! Cred că ! 
«după moartea lui va fi împăiat și păstrat în cabinetul 
“istoriei naturale, ca un specimen de pedantomania cea. 
mai turbată !... = 

— ţiune. Vară- primară cu păcătosul ciune ; însă o... 
rudă şireată, care a escamotat tronul vărului săi. Această 

| terminaţiune s-a turişat pe nesimţite în convorbirea r0-=: 
“mină și a nări ilit mai cu samă în ziaristică şi în elo- 
cința parlamentară, Ea dă gratului o întonare ţiuitoare, 
care produce in urechii o gidilire nesuferit ; ; prin urmare : 

„N este cu neputinţă a găsi calea inimii,
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In- zadar un june fiunist ar căuta să înduiozeze pe 
înigerul adorării sale, zicindu-i cu glas tremurător: Ah! 
Doamnă, aparițiunea d-voastră mă, aduce intr-o entoți= 
ae, mă piitrunde de o sensețizne, ină pune într-o cou- 
Pusiune, cit nu pot să vă fac o declarațiune demnă de.. 
ete, etc. 

. 
Ingerul si-ar freca urechile &u minile „sale trandafirii 

și ar cădea numai de cit în spasmuuti : 
Camera deputaților și Senatul răsună adesa ori de 

tinituri și mai accentnate. De pildă : Domnilor, Cestiunea 
a dat loc la multe discuțiuni în secțiuni, și la multe iu. 
Zerpelațiuni asupra intevpretațiunii constituții. Protes= 
tuțiunile majorităţii a. produs adincă sensațiune. în sinul 
veprezentațiunii nationale șI] ele au cauzat, trecuente iu- 
"trerupțiuni în discuţiunea pi opozițiunii ministeriale, ete. 

Ar jura fie cine că azistă la glumele flăcăilor de -tară 
în nopțile de şăzători și că aude o limbă păsărească, 
Să fie oare Camera o șăzătoare ? ! . . 

N: A. Nică un -poet cu talent și cu simţul. armoniei 
” nu, indrăznește-a să servi de fiune în versuri. Pentru ce 
dar in proză ? Să fie oare acest țiune ca o manta. de 
vreme rea ? pentru ce asemenea milicațiuate pe capul lui? 

Pentru că are un ce displiicut,! care. produce tonuri 
discordante îu armonia: limbii; pentru că ori cit de gra- 
matical să fie fiune, Rominul îi preferă alte terminări 
care îi sună mai. bine la auz; asa mai lesne să impacă 
cl cu admitere de cit cu. admisiutue, mai voids cu proclu- 
mave de. cit cu proclamațiuiie, mal multemnit, cu contri- 

- buire de. cil cu contr ibuțiune, ete, ete. 
Bietul. ciune de pocită ntemorie a răposat ! astfel va . 

răposa și Hiuitorul- fiune ; căci simţul estetic al 'Rominu-
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"ur nu-i dă dreptul de împămintenire în țară. Este dar 

de temut că multe scrieri moderne împestriţate cu fiu, 
„vor avea aceeași soartă ca unele opere de pe timpul-lui 

abelais în Francia. | 

- Avis.la autorii. noştri prozatori și poell. 

— tione. . Altă terminaţiune ambițioasă, dar timidă 

încă, “Deabia își arată năsul pe ici pe colea şi să retrage 

degrabă” îndărăpt ; însă nu pierde sperarea de a detrona 

la:rindul ei pe țiune. Ea are multă asemănare cu “unii 

„pretendenți foarte fini din țările noastre, cari trag cu 

coada ochiului spre tronul ltominiei. 

Lasciati ogni speranza |. 

— minte. O codiță destinată a forma adverburi nouă. 

Ea are.și meritul de a face din BHomini un popor de 

minciunoi. Exemplu : | 

-«D-l ininistru . lucrează sincera-minte la dezvoltarea. 

| progresului. a a 
«Deputatul țării vorbeşte leal-minte. 

„» «Tribunalul decide legal-minte, ete. ete. - - 

Minciuni şi iar minciuni, și tot ''minciuni ! Părinţii - 

noştri întrebuințat terminarea -ește și vorbiati mar ome- 

mește, sai să serviaii "de adiective sub formă de adver=- 

buri şi să exprimaii limpede, înțelept, aderărat româneşte; 

ai necontenit ferindu- -să de păcatul minciuni. . 

. — Redaptor. Fabricant de articole în oficina unui ziar, 

singur apt a produce: aple patriotice a fi ecsapt în scirile 
ce: publică, a fi coinpapt în stilul săi, a- avea fapt poli-. 

tic, și care.a făcut contrapt ŞI a încheiat un papt cu 

pedanţir; căci-să pune ades în contapt. cu dinșii. .
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Intrebarea” naturală ce-și face ori cine, este pentru ce 
redactorul acela, un om „inteligent; voeşte numaj de cit: | 
să fie redaptor, cind toți publiciștii însemnați din tările - 
civilizate sint: simplu- redactor ? Răspunsul nu poate: fi 
altul de cit : că zisul adi are curioasa ambiţie de 
a, fi -unie în soiul săi, de a nu fi înțăles și incă mai 
putin citit. .: . 

Lă ! Sughiţ disgraţios, introdus . în ortografia romînă 
de vre-un” pedant, ce nu-i deprins a păzi regulele bunei 
„cuviințe în societate, 

Mai niulte for politice și literare precum Tiompela 
Carpatilor, 'Foaea" societății: din Bucorina, ete. pătimesc- -. 
răii de acest spasm stomahic; şi fac un mare abuz de 

„Sushițuri puțin ortografice, dar și mai putin armonice. 

„Tele, cele ; în loc de tale, sale. O nenorocită şi dis- 
grațioasă -ligănitură. întrodusă . de. „unii, poeţi în limba. 
noastră, pentru înlesnirea ” rimel, Exemplu : : 

DX E | blind Înger printre stele . P 
| Văd grațiile tele, 

ALL exemplu maj puţin poetic : Ci ” 
— Măi ţigane ; ai furat opincele noastre, 
—- Nu să află, ruminică, 
-— Și ce-ai făcut cu ele? ' 
— Le-am beui, _ 

„— Pentru ce le-ar băut, balaure ? ? 
„ — Pentru ca să nu-mi încare sufletul *de păcate cu 
lucrul altuia ; de cit cu opincile tele sati ale sele, mai 

- bine cu picioarele goale, căncaltea-s-ale tele,
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să €). Compunerea 

$ 381. Cind avem nevoe de a numi un noii obiect 

pentru care n-avem cuvint, mijloacele arătate mai sus 

nefiindu-ne îndestulitoare, vom lua două cuvinte din 

cele cunoscute, le vom pune alăturea și așa vom expri- 

ma ideea cea nouă. De exemplu cind s-a întrodus întiiii 

boldul în Muntenia, S-a observat forma sa asemănătoare 

--cu a acului, dar că în virt avea o gămălie, și I-a: zis: 

ac cu gămălie (%o0ld), 'Tot asa pepene rerde, mierea ur- 

suluă, lumânăricu domnului, rușinea fetcă, barba îm păru- 

tului, ctoboțica cucul, lemnul domnulă ete. 

Acdasta e prima treaptă a compunerii ; unitatea logică 

există ; cînd zic cioboțica Cucului nu mă gindesc la în- 

țălesul concret a cuvintelor cioboțica, Cucului, ci-ni ră- 

sară în minte ideca de anuniită plantă, cu tulpină, frun- 

ze și. floră anurăite, E aici a simplă âlăţuirare a 2 ter- 

ineni : numele cu atribulivul săi. î 

Unitate gramaticală insă nu es te, de oare ce în cio- 

boțica cucului avem 2 cuvinte”: doboțica s. £. N. șing. 

și cucului s. m. gen. sing. . 
Nu e tot aşa în vorba borş cu perişoare ; aici lic care 

termin își păstrează senzul săii; şi departe de a ne spu- 

ne o noțiune, din contra ! ne spune un tot de idei : bors, 

perișoare, Cu. N ” “ . 

$ 381 bis. - Adesa poporul formează cuvinte compuse . 

traducind partea I prin.a doua : ceas oruic, ornie 6 tra=- 

ducerea lui ceas. Vechiul mărestergură e un compus sui 

generis,în locul lui prosop (faţă), ștergar. Apoi o sumă 

- de cuvinte străine compuse” să fail ca simple in romi 

neşte : trandafir, slăbinog, căci s-a pierdut. conştiinţa
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clementelor componente. “Tot aşa: pinăcard, anţări, 
Sincăstii, Sinzenii, Sinumedru. 

Ş 332. Silaba care .intră în compunere să numeşte 
aveti (pusă înaintea, în capul cuvintului) pe cind sufiz 
e ceea ce să pune in coadă. De pildă în 

primăvăratie, atic e sufix, 
desprimăvăra,. des e prefix. 

Pe cind compusele cu adiective, substantive, verbe 

să scrii cînd unite cind desunite ; compisele cu prefize 

(prepoziţiune, adverbe) să scrii totdeauna unit. De pildă: 

cocostive, codobulură, botyros ; urs all, plămiiii de baltă, 
echiul boului; dar numai răzbate, dezbate, sti 'ăbete, co 

tale, a ahăte. 

$ 389. Numărul prelixelor-e foarte mare, căci avem 

mai multe straturi ; unele românești curate ; altele frun- 

vcce și lutiue literare; ; altele grecești. Unele verbe ai 
multe compuneri cu prefixe, 

apun intrepun răspus 
compun supun autepun 

;. depun prepun „propun 
despun presupun postpus 
împun - expun . spun: 
opun Pâpun 0 setprapus 

transpus 

“Unele compuse fiind foarte vechii a înlocuit lormă 

simplă : pun, străpung, dar pung nu mai este azi." 
Ş 38%. Prefixele ajută verbului în determinarea intă- 

lesului, specificindu-l şi restringindu-l. . Așa cind zicem 
torc înțălegem torsul firului de aţă : force un fuior do ci- 

nepă. Punind diferite. prefixe - vom modifica senzul ver: 

bului a tvarce specificindu-l după cum toi avem nevoe: - 

întoic, văstore, _ Su
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lată. șirul prefixelor: 
a) Romîneşti: 

ad a adăpa, adurmeta, : 
a, apun, aleg; aprind, atin, adormi. 

de, deprinde, depăna. | | a e 
des (des), desfac, desdoiii, desprinde, descoase, dezbat, 

„ dezbrăca, e - 

cu, cuprind, culeg. o 

în (im), îueredinţa, “îmbăt, împușe.- a 

între, întreprinde, întrerupe, întrepune, 

ne, nebun, neo. 

pre, prelace, prepun, prelungi , privighea. 

răs (răz), răsplăti, răzbate, răsturna; răzbună. 

„stră, străbate, străpunge, st nepot. 

su, “supune. i a d 

presu, presupune. | 
ră, răpune. ei 

“tri, trâmite. | SR   
[5 strate (Literare). PT 

” a (are) aton; ateii; -. Îi E 

ab (latin) ausolvent, alțin.: - e e 
amfi (grec) amfibiă, amfiteatru, RE a E 
ante (lat.) ante-braţ, “antemeridiane. 

„anti. (grec.); „antihirţ, Antiton. . 

arhi (grec) arhierei; arhidiacon. 

bi (lat.) . diped; Bimetalism, binoclu. . 

E circiim. (lat.) cir&uniseripție, circomterință 

corn (lat.) compune, conduce. ! -. 
contra (lat.) contrazice, contravia.



  „po (grec) ipoteză, ipochimen; ipotecă. - ” 

„per at.) permite. percurge, 

pre (lat.). prevedea, preveni, prefaţă, precuvintare, 
pro (lat. și grec.) produce, propune, proconsul, pronume, 

“re (lat.) revin, zedaii.: reproduc. | 
sin Sim si (grec.) sintaxă, simlonie, simpatie, sinonim,, 

Ba 

de (lat.) deduce, deprinde, depune, debarca, 

dis, des (latin) despune, dilerenţia, discordie, . 
dez (francez) dezacoră, ' dezaprob, dez 20n0rez, 
dia (grec) dialog, diametru. - 

ex (latin) erpune, exzila, extrada. . 7 

epi (grec) epitrop, epistolă, epigramă, epitat: 

- extra (lat.) extraordinar. -. .. Di 

"eii. ev (aroc) eufonic, ecanghelie. 

in, îm, i (lat.) îuduce, impune, ilumina, ilustra, indirect, 
impersonal, iralional, impermeabil. ” 

inter. (lat) dute; val, înter național. 

întro (lat.) .întroduce, : Să ÎN 
iper (grec) per bolă, ipertrofie.: 

ob, o (latin) obstacul, opune, opoziție. 

-prolos, protet, programă... Sa 

post (lat.) postpune: - DD 
. . 

predo (slav.) predoslovie. | . 

para (grec.) paragraf, paratoner, parazit. ÎN 
peri (grec.) perifrază, perimetru, perigeii. 

„simetrie, simbol , 

„Su (francez) supune, suteran, suris, supoziţe. - 

sur (francez) surprinde. 
“sub (latin) subprefect, sulsteaoțiuneă, . 

| supra (latin) suprafaţa, “supraomenesc. . . A Iti 
trans (latin) transcrie, transmite, traduce.
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tri (talin) trimestru, tricolor. 

vi, vice (lat. lrahcez) ciconte, zicepreşedinte. 

$ 38. In deosebitele ramuri de ştiinţă facem uz de 

o sumă de cuvinte compuse cu termeni greceşti; cecea 

-ce constitue limba ştiinţii cu al săi termeni technici, 

lată un catalog de asemenea compuse: a 

a, au (fă iră) amorf, anormal, acotilidon, acefal, aton, d- 

tom, anarhie. 

auto (de sine): autobiografie, autocraț, autograf, au- 

tomat, | 

-emi (jumătate): emistih, emisferă, emiciclu. 

„€tero, (alt) eterogen, eterodox. | 

proto (întiii) pr otocol, prototip, protoereii, rotopsalt." 

mono (singur) monolog, monogramă, monomanie, 1040-. 

„ton, monosilab, monopol. - 
Pan ţtot) pancreas, panorama, panteră, pantomină. 

-Filo (iubitor) Jilanirop, Jilolos, foot fi armonic, filo=" 

"-  pomine 

. Poli (mult) 'poliedru, poliglot, polizor, polistab, Poh- 

nesia 
hemo (singe) hemoroid, hemoragie 

antropo (om) Antropologie, antropolog. | 

„Hiv, kero (mină). Hirurg, hirurgie, eropterele. 

Cronv (timp) . Cronologie, cronicar (Leatopiset), 2rono- 

metru, "- - -. 

Helio (Soâre). J/elioseop, heliotrop, eliometru 

Gastro (stomac, pintec). Gustropod, astronom gastrită 

Hipo (cal). kipodrom, hiparh. - 
Kefalo (cap). Cejulupod, cefulometru.
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Geo (pămînt). Geografie, geometrie, Geologia, geodezia, 

Georgice. 
Cozmo (lume). Ci zmografia. cozmetic, Coemogonie, coz- 

mopolit. | 

Ciclo (circ). ciclop. | 
Micro (mic) microscop. 

eo (7eu). Teologie, 'Ttodicee, 'Icogonie. 

Termo (căldură) Zermometru, Termopile. 

Hidro (apă). Hidrogen, hidroterapic, hidraulic, 
Zoo (animal): Zoologie, Zoofit, Zootehnie. 

agog (conducător). Demagoy, pedagog, sinagogă. 

arhie (putere): monurhie, oligarhie, anarhie. 

“ Gamie (nunta). monogamie, poligamie fanerogame, crip- 

togame, bigamie, 

Gon (unghii) pentagon, exagon, poligon. - 

Gramă (scrisoare) : epigramă, anagramă, programă. 
Grafo (scrie) grafometru, bibliograf, geograf, caligraf. 

litografie, ortoyrafie, Telegraf, tipograf, 
Log (cuvint) analog, decalog, Geolog, prolog, ideolog. 

manie (nebunie) : monomanie, bibliomanie, Grecomanie. 

„ odie (cintare) melodie, parodie, prosodie, psalmodie. 

Pee (compunere): epopee, onomatopee. 

„Pol (oraş) metropole, Acrupol, Constantinopol. 
Mulțimea compuselor tehnice: să 'esplică prin. faptul 

că savanților -le vine mal lesne dea numi un noi a-. 
'nimal, plantă, sai fosilă prin un compus grec și latin, 
căci nu să dă nimărui samă, dacă. aceste” compuse' sint 
'saă nu în spiritul limbi” grece și “latine, ca unele ce sinţ, . 

. limbi moarte,: De aici nume ca pterodactil, îhtiosaur= 
anlocen, pliocen, mesozoic, decimetru ; - 
5 386. Substantive cohpuse a) din Substantiv ş şi. a



tributul să: Tirgu- Ocna, Baia de Aramă, Putna sacă, 

„Hanu-Conahi,: Tirgul Boilor, Drumul mâijilor, patria- 

mumă, șef pedagog, maestru de conferență, privat-docent, 

serjent-major, Locotenent-Colonel, Minăscurtă. - 

_b) din verb și olăcetul săii direct : strânbă-lemne, hute- 

boduri ; cască-gură, Beliboi, Zgirie-brinsă ; Frige-linte: 

In neologisme. am primit o sumă de compuse de a- 

„semnea natură ca simple : portojel, garderob, abujur. 

$ 387 Adiectire compuse :..2) din adiectiv si atributul - 
> săi : drept-eredinecos, binecuvîntător, u tot puternic ; a 

toate ştiutor ; unilateral, seripto-legă. 

2 b) din' două adiective, luate adeza adverbial : bun-răă, 

îgă- nouf, mort- -copt, democrutasociul, liberal-național, ru 

sorture, Cronicut Romano- Aotdo- Val. | 

») “Painilia de cuvinte. 

II 388. Supt acest nume. înțălogem . stringerea la un 

loc a tuturor cuvintelor, cari ii aceeași tulpină. 

“De pildă - derizate "compuse 

val : "în văl i, în văl itoare; în văl îş, 
văl. e “în xăLE itul, o 
val.0 . : dez văli, Qoz văl itul, 

„VĂL ișor. pră- văl În pră văl ie, prăvăt i ÎŞ, 
al 2. văl cică. „Pră văl itură, 
a văl cică în văl i, în văl măşag, în săl mă- 

Văleni. sală, - 
„clpint) Văl eanu. Val ea-sacă, Val ea plingerii, Va-. 

A lea lui Jvan, Văl enii de 
- o „munte, i 

tot așa al, “alui; albie, alueală,. albitură, allatș, al- 

“zar u,- albăstrior, albior, albcuță, alviă, -albușor, Albu,
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Albeni, Albeşti ; —înălbi, cudalb, dald, cudălbei, Cudaliy. 
negru ș înegri, negriă, ne reală, negrior.,, Negru, Ne- 

gruți, Ney greni, Negreşti, Negrea, Negrescu, NE 
Yoș, roşi, înroși, roșior, Tioșior, voșele, voșață, roşietic, 

roșcotan, roșcat, Joșeană, hoșu, » Tușince a Să rușina, ru- 
șios, nerușinat, codro;, Roșieşti. 

Model de analiză gramaticală, 

Omul ca zarda, zilele luă ca Jloarea cmpuhă, așa ia. 
injlor:. 

Omul. Subst., numeşte o fiinţă ; mase, sing. articulat: 
cu arl, subst. L neart. om, caz drept și ca raport sin- 
tactic caz Nom. căci e subiect, Pl. oameni. 

. Adverb de comparatie, | „ 
iarta. Subst., numeste “o plantă ; fem. sing. art. cu i 

art. subst. a, neart. iarbă. Caz. drept. plur. erburi cu 
ințăles de doftoril, . . | : 

zulele. Subst., numeşte o parte din timp, fer. plur, 
art. cu art. subst. le; neart. zile caz drept (Nomin.). 
Sing. ziuă -și zi. 

luă, Pron. pors sonal pers. II. caz oblic, arată raportul 
de posesiune (genet,). 

. Vezi mai sus. - 
oare. Subst. numește plantă, tem. sing. art, cu “art” 

« neart, floare, caz drept. 'plur. lori: 
cîimpului. Subst.. nume topografic. neutru. sing. art. cu 

art. luă. neart. cîmp; caz oblic, arată raportul de po- 
sesiune (gen.). plur. câmpuri și cîmp. 

așa. Adverb de mod. 
va înflori. Verb nstrânzitiv. Viitor; absolut. Conj. în - 

i. a înjlori i, La prez, înylores eso 
ER 
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