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. Sint datoi a i once prezenţa mumnelui răposatului A. 

“Lambrior pe litlul acestei c arţi, Liunbrior cit a trăit n-a 

"avut prilejul de a-i publica un curs complect de lira- 

maică, de şi studii părținle a publicat prin. diferite re- 

“viste ile * timpului, c " Romania, “Conzorbiră. Literare, 

evita de Istorie, k iologii și Areheologie. A rămas însă 

de la [ambrior un” șir de; nanuseriple, pe care în mod: 

aproape complect le-a: mtilizat DA l. N ilejde în Grima- 

tică sa.» Ca : i 

La propunerea făcută de j-ditorele acestui curs de a- 

sistematiza şi” de-a, întoemi după cerinţele programei ac- 

- tuale de Licee: si Aimniazii manușeriptele Imi: Lambrior, 

"am “primit insăreiniareă cu plăcere, mai -ales, pentru i 

xeimprospăta în oghii dinerimei scolare numele ilustru- 

lui profesor, de L: Romină, a lui. Alez. Lumbrior. 

"Biz sorintale luă Lambrior' am “folosit pe. deanlregul 

„Ponetica, “vartea ui originală. Grosul însă al matefialu- 

lui l-am scos din (iramaticile nouă a lui Chârles Deloi 

şi F.. Brunot, din care am luat. planul și ” generalităţile. 
. . 

Tag Sintămăria 1892. o 
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PARTEA |... 
CAB, | 

NOTIUNI BELIN Ra 
Ş 1. Gramatica este: o știință; care să ocupă cu stu. 

diul, findii, cu. observarea fenomenelor linguistice ȘI cu „explicarea lor după anumite legi. . Să mai acupă. şi cu 
studiarea schimbărilor, ce au suferiţ cuvintele în cursul 
„vremilor, cu formarea cuvintelor, cu flexiunile de decli- nare și „conjugare. şi cu “constructitinea propozițiunilor. : 

"$Ş 2 Părțile gramaticii sint acestea : „Fonolog gia, Abr” 
fologia, Sintaxa, Formarea cucintelor, ortografia. 

Fonologia : să ocupi cu studiul Suetelor, ce compun 
cuvintele. : „ , 

” Morfolog via 'să ocupă. cu formăle. și funoţiunile cuvin- 
telor, cu fenomenele de declinae Și conjugare! + 
Sintaxa să. ocupă cu studiul propozițiunii. IN 
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 o- 

cupă de literele, cu “care ne scriem linba și de forma 
vizibilă, ce dim cuvintul rostit.
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Pe lingă acestea să mai adaogă: „Etimologia, care să . 
i: ocupă cu căutarea originii cuvintelor, descompunîndu=le 
în elementele lor:; de “pildă : 

“casă lat. casac=colibă. 
, popă iat, poppas=sersitorul la templul vechii ; el sacrifica 

“animalele, 
„ păgîn lat. paganus==sătban (paguse=sat) m 
„bozgorodenie v, și.. bogo-rodița==născătoare de Dumnezeii. 

„ sobă ung, casă” (vorba Bănăteană: tună'n sobă=intră” n casă) 
dir (mold. ghir) tur. și Ung. Dyr==unil, . 

Semasiologia, zisă şi “Semantica,. să ocupă cu schimbă=." 
'rile de înţeles, ce aii luat cuvintele din gratii în lungul : 
lor trajii, de pildă: Ă 

a pedepsi n. gr. însemna i înainte. a învăța, 
„drac *, gr. însemna. Șerpe, balaur, 
ciudă v, sl. insemna minune (otudese), | 

CAP. Il. 

Origina limbii Romine. - 

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

“tin, vorbit de coloniștii aduşi de 'Iraian 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 . 

neintrerupt la Dunăre, : cu toate că a suferit însemnate: 

“schimbări fonetice și morfologice, cari fac din limba ro-. 
minească: de astăzi o limbă cu totul deosebită -de limba. 

latină atit în gramatică cit şi în sintaxă. E 

„Limba Romiînă nu deviză din 1. latină, nică s-a născut 
" din L. latină. "Limba romînă formează: acelaşi rup cu: 

"limba latină ; e același organism, modificat însă, prin în- 
troducerea de elemente nouă ; în. fine aceeași limbă, | 

„care în lungul său traii a luat o tață deosebită. Cînd 
4 _ | , , . . N
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zicem aceasta, nu trebue a ns: gîndi la l,: latinii scrisă, 
cure 0. găsim prin cărți ; aceea „este limbă oa) tă, limba 
“atină populară e Singura, care vejiește încă . în gura, 

Hominului,  *- e e N 

Să dă numele de narolatine celor 7 limbi, ce continuă, 

“alul latin, rostit prin . diferitele provincii. ale. Imperiului i 
Homan, Aceste -sint: . Italiana (în Italia), . Franceza. (în 

E „teanţa), Spaniola (în Spania), Portug gheza (în Portiigalia), 
ftomîna la- Dunăre și Ladina în Alpii central! și în par 
tca orientală a Firolului. , a , o 

$ 4. Limba romînă să vorbeşte ni număl în regatul | 
Romîniei, ci şi în alte țări, unde trăeşte elenient romi- 
puso, Asa în Transilrania și ţările supuse Ungariei -tră-,, 
ee aproape 2 milioane ” “de Romini, iar 1. romînă e 
voibilă și: de celelalte neamuri ca Ungurii, Saşii, Secuii - 
și. Nemţii, cari nu să pot înțelege unii cu alţii de cit. în : - 
pu mineşte. In Bucorina, Basarabia şi chiar în provincia, 
„hersoniului (lingă Don) irăese Romini, ce vorbesc limba re 
rominească, In Mucadonia, “Tesalia, , şi. Epir, trăiesc 
:1,500,000 Romini, cari - vorbesc o limbă, ce are multe „ 
asemănări cu a noastră, dar cu grei ne-am putea înţe=! , 
jeze așa de-o dată. . Acea limbă, e. .Macedo-Romină, -sau 
iațăr cască, pentru că, are în belșug sunetul p în loc de 
„Ex, „Ți mai :faţi, în loc de Ce mai fa. In fine pe 

«vastele Adriaticei, în Istria, şi în munţii Tirolului trăesc. 

, 
i 
; 

ce 

Alţi frați „de ai noştri, Istri ieniă, „cari vorbesc o limbă * 

tut rominiească, dar. și mai. puțin “asemănătoare, “Ex: 
„ tră=înă ; 'cîre=cine; „bura Jhibiredţa” = buna dimi-: 
eața ; ură pliră:=-lună plină, ete. 

„In totul sînt t peste 10 milioane de Romîni Arini;



-1- 
| iar. luînd și străinii, e cari ne cunose limba, şi o vorbesc; - 
„numirul să, ridică la Yre- -0 12. milioane. - o. 

Ş 5, _Nu însamnă că dacă limba „rominească să vor-, 
beste de 10 milioane de Romini şi vre-o 2 milioane: 
de străini, apoi, limba noastră ' e una și aceeași. "Graiul: 

 rominese + variază de la regiune: la regiune, "dacă-nu de la. 
IN sat la sal, Așa .în Moldova graiul. nu -e întrun fel. 

Cei de pe valea Bistriței vorbese alt- iel de cit cei de la. 
șes ; Jar cei” din susul Moldovei alt-fel de cit cei din jos. - 
Unii zic :- catra, mamaliga, bătut, fără. &, alţii zic: nere,.. 
neăl ş alţii :- here, îică ;- anii zic : gin, gie, alții in, pie. 
Suma în împrejarimile Fălticenilor iiceor să zice în a- . 
„ceste - feluri : : icior, plicior, ticlor, pticior, cicioy, peiclor, 
bicor. -Şi thicior.. Apoi într'o pârle. a Moldovei “să între- 
buințează un cuvint, ce nu să aude prin altă regiune. Cu 
toate acestea Romiriii să inţeleg, că deosebirile nu sint. 
așa de mari ca să. constitue limbi deosebite, 

. 
. . 

. 

. 

Linia Jiterară, dialecte şi graiuri. - e 
- . . 

$ 6. Limba rominească, care o cetim. prin cărti, și. 
o învăţăm în şcoală nu samănă în” totul ci nică unul. 
dih. graiurile vorbite de poporul nostru. . Aceasta din. 

„ cauză” că limba cărților își are o tradițiune literară, adică, 
că ţinea scrie. cuvintul nu tocinaj aşa cum să rostește. 

” astă-zi* în popor, ci cum s-a rostit mai” din vechi. :: Cu” 
toate acestea noi o înțelegem, căci. e foarte, aproape de 
grată. E . 

Să numește lime literară un grată local, care a a- ” 
"- juns a fi scris și a aveâ '0 literatură, În urma unor Îm- 

prejurări sociale, politice sau pur culturale un grai În=- 
. 
e



* 
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. 

" <epe a fi mai cunoscut, mai răspindit,, din cauză! că în . 
acel: grai să scria: mai mult. Cu vremea acel grafă do- *: 
mină pe toate celejalte ȘI devine limba literară a tării. 

- Așa a fost la noI cu cărturarii Munteni și Ardeleni din . 
suta a :XVI- -a; ei ne-a : dat: impulsul pentru o limbii 

„diterară. De Sa E 
Dialect să numeşte un grata local, care a avut, n) li- 

„teratură, „dar din cauza împrejurărilor a stat pe loc,- “in- 
„vins fiind de alt gratii..: Aşa :e dialectul: Istri iau; „care . 
a avut'în trecut 'o literatură, ca scrierile lui Popa. Gris 

„ori din Mohacz „(1600—1620) „Și manuser iptul de la 
Vo oroneț 41550), scrise în rotacizm, adică cu + în,loe de . 

n. Ex: biînre=bine ; pinve == pine, ete. . Apoi: dialectul 
. " Moldovenesc, căci “în trecut au lost scriitori cu. 0 ten= 
„dinţăe moldovenească în scrierile lor, Astăzi toți căutări 
a scrie întrun fel, unificindu-ne limba cărţii, . In fi ine . 
«lalectul Mucedonean, c& astăzi aspiră la o literatură Și 
numără o sumă de cărți scrise În acest, graiii, .. | 

" Graiă numim vorbirea locală a “unei regiuni.; Asa e 
raul Oltean, Bănățean, Basarabean. Ardelean ; Să pot . 

„scrie “cărți şi întrun anumit graiii, „dar nu pot ajunge. . 
Ja -o întrebuințare obștească. — . | ÎN E 

Între limba literară și grau: e deosebire numai de .. 
cultură, de condiţie socială, iar nu de origină, nici de - 
“natură, Sint ca două flori, una sălbatecă, și alta de gră- 
lină ; una mirosă frumos; alta dim contra n'aro:nici u- 

nul. Toate graiurile sînt .de-o potrivă dei importante pen- 
„ru cunoașterea, limbii literare... PI a
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NR Da “CAP. N, „i 

„ „ FONOLOGIA a 

“ Cuviut, sunet. 

gi "7. Cuvîntul este un sunet sau o grupă de sunete 

articulate, cărora, cei ce vorbesc le dai un înțeles. Cu- « 

vintul este dar semnul, sonor, care -recheamă cînd ima- 

gina unul obiect: material cînd ideca unei noțiuni ab- 
stracte, EL este: servitorul ideii ;- ; fără idei n-avem cu- 
vinte ; nu va fi atunci de cit, o adunătură de sunete. 

Sint dar două elemente î în cuvînt: sunetele și înțălesul.. 

În uvintul tată sunetele sint: , a; LĂ ă;. înţălesul e ima- 

gina ce ne redeșteaptă în minte, anume ideea de fetă, 

„părinte, născător. , 

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

ce imagiii ne deşteaptă următoarele cuvinte din jocurile 

“copilăreşti LA | 

""ona dona tina pana cinca usca sodi posi cana pichi. 

Ş, 8, “Sunetele sint elementele din care să compun cu- 

„vintele. Sunetele să produce prin vibrarea aerului” ce ese 
din 'plămii, cînd punein coardele. vocale în mișcare. 

In actul respiraţiunii nu totdeauna. producem sunete. 

- Im vorbire. întrebuințăm numai, aerul expirat, nu si 

“cel inspirat, adecă. numai aerul care-l dăm afarii din | 

“plămii, nu şi. cel ce-l virim “în -plămii, Aerul cald eşind 

“din plămii să lovește întiiii de coardele vocale, le pune 

în mișcare şi să'produce un răsunet. Ajungînd în cavi- 

tatea posterioară a gurii are două eșiri : fosele nasale și 

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

în. mișcare aerul ese liniştit afară ; cînd însă punem în, 

/
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- funcţiune fimba, dinții, buzele, aerul și va modifica fie în 
intensitate, fie. în claritate și” va, căpăta un colorit: de 
son 'sai de-zgomot. a i 

“+ Limba: articulată este combinarea . acestor sonairă Şi 
zgomote. formate în laringe şiin gaură. Ne-am deprinsa . 
da la, sonuă numele de vocale, tar la zgomote numele 
de. consorne, ! : -. 

  

A. Faringele.în timpul respirațiunii 
-B. Faringele în timpul'înghiţirii- 
aa. Nările. . o 
bb. Cavitatea gurii. ee 

„ce. Deschizătura, tubului auditiv. 
dd. 'Trahea. A 
ce,  Esolagele. 
[. Valul palatului. 
99. Epiglota. : . . 
ss. Sinus frontal. e 
kk. Sinus sfenoidal. .. . î-.. | 
smi. Cornetul etmoidal superior, mediu şi inferior, .. 

rr.



. 

“sint &, “și î în yomineşte. 

3 — | 

ş 9. Vocalele. "Gura formind ca un tub de vesonanţă a, 
aerului vibrat de coardele vocale, va face ca să să modifice 
sunetul clar, după cum va pune in. lucrare buzele, dinții, 
limba sau fălcile. Sunetul va primi un timbru deosebit, | 
“Și fără a varia în intensitate sală inălțime va da riaștere 
-unti nouă vocale.: Numiăiul vocalelor "e foarte „mare, 
căcă nenumărate, sint formele interioare” ale tubului de 

„emisiune atit în lungime cât și în lărgime, 
- Nu fie care limbă , posedă toate nuanțele de sunete - 

„posibile. Sînt vocale ;Pondamentale, ce'să găsesc» în toate 
limbile ; ; acestea-s u, o, a, ei, ce le găsim. Şi în. ro= 
mineşte; Apoi vocale proprii inel anumite limbi ; asa 

9 10. Vocalele prezintă tranziţiunr nesimţite î în starea 
tubului gurii. Vocăla u să capătă cînd înaintăm buzele * 

„cit. se poate de tare rotunzindu- le, iar limba și larinxul 
stau locului. ” 

" Vocala o să capătă deschizind buzele. apoi micșurăm 
lunginiea, cavității bucale, Şi, ridică puțin limba şi la- . 

„rinxul. ' . 

„Vocala e. să capătă, cînd ridici foarte tare limba Și 
- Iarinxu] și deschidem de tot buzele. Limba atunci să 

încvoae ; ; cu virful să sprijină „in osul maxilei inferioare, 
iar cu mijlocul iincovăiat atinge vălul pâlatului, lăsind 
numai o mică deschizătură, priu care „trece sunetul, ce 
Sună, e, - | 

Mergind și mal departe căipătăm sunetul î. In această 
progresiune sunetul a ocupă mijlocul ; atunci Jarinxul e 
în poziţie normală, limba tot aşa, jar buzele ușor des- 

chise. Mergind căiră 4 punein. în. mișcare buzele; mer- 
gind cătră i punem în mișcare limba și vălul vintos-al
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“palatului. De aceea izicem : a e sunetul: nor mal, pienisoni * 
9, 1 sînt labiale ; e, i, pulatale. . 

- $ 11. Pe. lingă “aceste vocale andimentale, lia 

“Ronină mai are încă 2 vocale proprii ei, ă, î 
Vocala & se capătit» cînd atingem cu dosul limbi vă-" 

lul moale al palatului : cavitatea” bucală să strimtează, 
și nu funcționează de cit parțea posterioară a gurii. . - 

Miscind limba din -pozițiunea. aceasta ceva rhal înainte 
-căpătămi sunetul î. «Luind în vedere chipul de ginitere a 

E aceștor sunete 'ă, f î le vom numi relale. 

" Iată: şirul vocalelor”: să 

Uabiale)  (palătale) + 
. U a Io 

  

_(selale) aa | | , 

-$ 12. Cantitatea vocalelor. O vocali. nu prezintă 
aceeași intensitate în vorbire ; „une- ori.0 proniințăm. mai 
tare, altă dată mal incet ; .une-ori ne. oprim, mai mult” o 
asupra ei, .alte-ori trecem „răpede. “ 

Apoi &, î, o şi u să pot jumătăți în vorbire. Le nu- - 
min dar senisone ; a, ă, î sint totdeauna plenisone. 
Semnul jumătăţirei e acesia (—): e, 0ă, mai, toi, noi. 

„ Obseroaţie.. Semnal (=) pus: deasupra lui a arată că - 
să pronunță ca z (d), Ex: cărămidă (Bapaan44). Acest 
semn nu.să pune asupra tuturor, vocalelor scurte. „Aşa 

î. . .- . . - .
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- scriem noapte, soacră, poamă, coasă, nu năapte, săacri, 
poamă, căasă —neagră, Ileană, nu niag ră, Iltană. Tot 
asa vom. scrie ziua, steaua, nu. ziiia, ” steaita. 

Singur numai îi și u final îl primese. 
$ 13. Diftongi, vocale duble. .In corpul unut cuvînt 

pot sta, una lingă alta două. vocale. Une Gri le pro- 
nunțăm deosebit ! ca: în cer, aur, aud, neom, Faraon, 
haos, hăin oaze, puișor; găină, poleit, doine, fior, greu 

. “tate, Dour, jideal, veai.. “Alte ori le pronunțăm drept 
una, aşezind „organele vocale peniru a.le emite: pe a-: 
mindovă. Aceasta să întîmplă mai ales cînd avem ală- 
tură două vocale din care una semisonă și “alta plenisonă. 
Unirea acestor 2 vocale și “pronuntarea lor drept una 

- să numește diftonj 7. Ex: mailă, jar, neam, roid. 
$ 14... Sint două soiuri de diftongi : crescători Şi scă- 

zăton! Crescător e diftongul cînd avem o semisonă cu 
plenisonă ; ; scăz zător cind avem o plenisonă cu o semisonă. 

. 
. . 

a, Crescător 

1). je în piept, miere, miel,. 
2), ia în Sar, iarnă, bată, char, 
3). 0, în “cioc, chrer, chtoe, ghrozăan, Iordan., 

; 4), du în Tute,'Yaruş, abese,. propriu. 
5). ea în dreagă, „meargă, lleană, neam, : 

'6)..e0 în ne-om, de-o, vro- -0, A: 
7). oa îri toartă, roată, toată, roadă, 

8). ua în ziua, roua, piu, neaua, | E 
9). ui în ziuă, rovă, piuă, plouă, ouă, 

Sa b). Scăzători, 

1). ai în narba, haina, n-af, mai, 
2). aă în la, n-ai, dai, stai, 
3).. e în pureci, „căţei, el, leică, ușurel, neica. “
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a dir; ; măi, nă, fă-t, 
5). oi n loitrar, moină, scolcă, doină,. nor, ol, 

n ateii, vrăs/că, greu, | , 

n tăi, săi, lârdăi, ilăă, flăeăti, Bacăii, ră zi, calăii. a
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8). oă în uoiă, bio, bo. . 
9), îă în virii, ocărîr, A 
10). ui:în pui, nu-i, dur; | : | . 
ID îi mi-l, vii, copii, copii. 
12), îă rii, friă- brie , 
13).. îi în pustiă,. mă, e 

Limba veche Romînească “era mai îmbelşugată în di- 

„ftongi. de. cit- cea de astăzi. Să. zicea. o. dată leage, 
"neasă, seară, cr cade. Unit 's-aă rezolvat în e, alţii în a: 

„lar astăzi în graiii o samă de diftongi îl găsim rezolviţi 
în sunete simple ;-aşa rostim a tăă, a tedt, Eş, o, în-loe 
de a tăia,-a vedea; Iași, aă ;— Aici sunetul în care s-a 
rezolvit ocupă locul mijlociă intre ceie dovă primitive; aşa e 
să află la mijloc între i și a, o între 4 a și u, Ex: aș 
dat Eș; ai a dat o. . 

. e 

$ 15. “Teittougii să capătii prin unirea inci plenisone 
cu două semisone. Plenisona ocupă saii locul, întiiii. sau 

al doilea, nici o dată însă nu e Ja urmă, 

Cu plenisona iniţia Iu 
e. 

+ 

1 Ex dă znatii, plati, rară, sedii, 
citi tetii, melii,. mojdeii, 
Vii cimpotii, ciocorii, fotii, 

întîiii, călcârii, mîngilii, 
spuiii, pulii, cuiă. 

Cu plenisona mediană 

"ea ne-ai, de-aii 
iaă miaii, mi-ai. 
iai i-ar, Tai 

„10ă si Yeă populare
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În graiii mulţi: triftongi s-ati rezolvi în diftongi PAR așa 
pronunțăm plai, rai; ea şi mai, n ai ; tei, mei, mojdei, 
ca și mititei, riței, căţei ; ; cioco), foi, "ri, ca şi „doi, noi, 

"20%, oi; 'călcii ca şi îi (pr. şi verb) ; pui (e. şi subst.) cu 
și puă (pl). Iar trifiong' cu: plenisoua mediană: sună: cu 
totul de altmintrelea: ne-ai, de-ai, sună „ne-0, de o, 
măaă sună, ca iati _Îmreunatul miţel) saii că 7ie-o, ai, 
mi-ai sună ca ej, zel, , 

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

; noritatea şi devine'un 2 gomot ; “acest zgomot! ş-a numit 
"consoană, Consoanele să formează în gură, nu în gitlej. 
„Cu consoanelb nu putem cînta, nici deosebi valoarea -și 
gradele notelor unci melodii ; “aceasta .din cauză că git 
lejul (larinxul) nu ia de fel parte la emiterea lor.. 
-$ 17.. Clasificărea consoanelor. Consoanele să impart 

atit după organele, cari le articulează, cit și după felul 
:, zgomotului, ce le constitue. După organele, că le formează 
vor fi labiale, dentale, palatale” și relale; după felul 
articulării vor fi ezplosire, „continue, vibrante și nasale, 
Ca intensitate ele sint sonore și surde, adecă curentul . - 
de acr, ce serveşte la emiterea;lor,, e cînd mat forte 
cind mai slab izbit in afară, şi loveşte nu cu aceeaşi tă- 
rie organele articulătoare. Asa avem : s, 2 f, tș,j;c 
9; bd ete. Aproape la toate afară de „abiale) limba 
joacă rolul principal, căci de la pozițiunile. deosebite, ce 
are limba față cu părțile fixe alo gurii (dinţii, palatul) 

„depinde natura sunetului. 
$ 18. . Continue. Cind între dinții din, masila supe- .* 

rioată şi virtul limbii lăsăm, o mică deschizătură, aerul 
„să freacă de păretil” înguști ai: eșirei.si produce un sunet 

Jricatie, s. Ca să articulăm pe 2 schimbăm, puțin pozi- |
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-tiunea organelor ; acelaşi - striintoare există . între dinți 
“și virful limbii, dar aerul să freacă mai slab, mai dă- 
mol, iar resonanța este mai -vibrantă. Ex: sure ȘI zare, . 
sară și zară, soră și zori, a sări, a'zări, d s0r i și a zoii. 
„Intre s şi z e deosebire numai de nuânță. -Ele for- 

+ Mează 0 păreche de consoane» continue dentale, „din care: 

s (surdă), 2 (sonoră). , 

Cind, buza interioară . o atingem de dinții superiori, 
Jar aerul abia trece prin deschizătura mită lăsaţă între. 
ele, să produce o fricativă labială forte, f, în fun, fus, 
fur, fost. 'Tot cu aceleași organe şi în aceeași poziţiune,, 
dar aerul eșind mai dompl şi cu o slabă resonanță vom. 
căpăta fhicatira dulce e: Ex: Zar, 203 coce, zoni, „TOr- 
bă, etc. . . 

Tată dar o nouă păreche de, continue labiale, din cari 
p (surdă) o (sonoră). ai 

Cind cu limba încovărată atingem cu dosul ei palatul 
"(ceriul) gurii, aerul la eşire să treacă „și să. produce sune- 
tul fricativ palatal ș forte ca intensitate - și cu putinţă : 
de pronunțat fără vocală. Aerul izbit mai slab. și produ- 
cind,un mie murmur să capătă fricativa slabă j. Ex: d 4 ură 
faţă cu jură ; 'aşișderca și așijderea. 

Avem o nouă pireche de continue : palatale, din care: 
'ș (surdă), j (sonoră), . a aaa . 

In totul șese continue: s-a ; fiv; : şi. Pe 
Ş 19... Explozivele. Caracterul seneral al explozivelor 

e că aerul îndesat e-'oprit mai: întîi în gură, apoi stră- 
bate. de o dată -prin o deschidere, "producînd ca o ex: - 
ploziune ușoară. - 

Cînd ţinem buzele închise, ar aerul comprimat cauti. 
a-si face loc deschizind, buzele, să vă produce o mici, 

| . | i. ă : RE | n - . 

4 

.
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” detunătură, şi acel zgomot oxploziv este 2 (fără vocală) 
Ca să articulăm pă d aceeași pozitiune ținem, dar aerul 

„comprimat „produce 'o exploziune mar. slabă, „Și proce- 
dată de un: mic maurmur vocal. j ca 

Amiîndouă acestea formează părechea explosivelor la- 
diale, din care. -p (surdă), b (sonoră). o IA 

Dacă oprim eşirea aerulur comprimat nu la buze, ci 
la dinți, apropiind limba de arcada dentară superioară, 
detunătura produsă va suna ca, î, far dacă, să face mai 
domol va suna ca d. De aici părechea. explozivelor den- 

Ă tale t (surdă), d (sonoră). 

Ă limbi 

"Dacă închizătura să face între zălul palatului Și dosul i 
i încovoiate în sus, explozivele, vor suna ca: c$ig 

(înainte, de a, o, u, ă, î); Incă o nouă păreche de ex- 
plozive velale; c (surdă), g (sonoră). E 

In total, șese caplozive. Ii o. . 

Ş 20, Nasale. Nâsalele aii p mare importanţă în lim- 
bă ; ele aă schimbat aproape pretutindenea natura vo- 
calelor puse dinaintea lor. Aerul în loc 'de-a eşi pe gură. 
îi face loc: prin fosele nasale, Gura e: închisă, formind - 
o înfandătură, „din care sunetul nu poate și, dar să 
produce o resonanță. Sint 3 sunete nasale. : Deosebirea 
între ele stă în. profanziniea infundăturii gurii, Dacă bu- . 
zele sint strînse, înfundătura -e mai mare și vom avea 

| nasala labială m ; dacă închizătura să lace cu vrtal lim- 
bir, aplicată pe: dosul maxilei: superioare și pe palat a- 

- vem nasalu dentală: palătală u ; în fine dacă inchizătura 
e între. vălul palatului. și dosul limbii avem nâsală ve- 
lală să (scrisă și ga şi n), Ea e proprie graiului mol- 
dotenesc și macedonean, dar nu e primită în limba literară. - 

.. . 
.
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_ Obs. Nasala 1, a schimbat pe “a'în &; Yar în pe a 
"în î, Ex: laudamusa dat lăndăm; casam a dat casă(m); | 
„„Cahem a dat cîne; pane a dat pîne. Două nasale labiale 
“au avut.âcelași rol ca, și o nasală dentală. campo 'a dat, 
cîmp ; amblo a dat îniblu şi apoi umblu. - 

$ 21, Vibrante, licide, și aspirate : 7, NA hi. 

". Vibranta r e foarte grea. Ea:să capătă prin atingerea 
răpede a 'ceriului gurii cu virful. limbii, producind un 
tremur, 0 vibrare. Unii pronunță pe 7 tremolo. Licida, 1 o 
e aproape, de vibranta 7; pentru a “emite pe £ să pro-. 
duce o uşoară vibrare cu mărginile virfului limbii apli- 
câte la ceriul gurii,  .. o 

. Aspirata ocupă locul: mijlocii între vocale şi. con- 
soane. Ea e o aspirațiune, adică o sforțare de pronunță - 
guturală, putind fi clasată ca continuă, velală. O sumă de . 
limbi nu-l notaii prin literă deosebită, ci prin spirite 
(* *). Chiar în cărțile vechi romineşti - găsim întrebu- 

„.inţate” aceste semne la. toate „cutintele începătoare cu 
o vocală, wm, w “pui, wi apa, o i Iuindu- "să după Sla- 
voni, iar ci după Greci. - | 

Astăzi limba Romînă ce îmbelșugati în d, care e moale 
în, ham, horn, hăţ; şi dir în hin, hire,.hireş, hiică. Acest 
h dur e propriu graiului Moldovenesc şi Macedonean: şi 

„nu-să scrie în limba, literară, unde șă înlocueşte cu f: 
| „fin: - fire, fireş, filcă. | | 

„8 23, Numărul . articulaţiunilor consonantice ' nu e 
ritmmai atita. Unele 'din conșoanele simple ca scriere 

reprezintă două sunete, sai deandoasele, -. 
Sunetele reprezintate prin literile v, yu sînt « com- 

„puse, și anume f, din 4,4 din îș;: g(e) din. 4). 
- Obser vație: Străinii .cînă ne scrii limba noastră 'între- 

? . 7
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buinţază aceste semne : Dobroudja; . Nekoultschea, Fonogra- 
fn] lui Edison scriind sunetele invers de cum se pronunţă. 
noteazii pe f şi e(e) aşa: aţa, ace ca asta, eșta, ger ca rejd. 

- Tar în chior, ghgn, car, ghiară, avem sunetele ch, 
. Pi ce să deosebesc de continuele velale, c, g, car, gol; 

. 

. 

dar 'și e, continuele palatale. ij. 

Ca să căpătăm pe'cl, “gh, aşezăm dosul limbii *înco- 
voiate pe mijlocul ceriului gurii, adică tocmai pe pupe- 
„ul despărțitor între parica osoasă si vălul palatului. 
Unii le numesc Jricătire medio-palatale. 

Obs. Graiul Moldovenez se le întrebaințază pe o o scară. 
întinsă în locul labialelor bi d. Ex, chept, ghine, chickor, 

, . 

$ 235, Semi-vocale ŞI FONSOane moi. Pentru a pro- 

" nunța unele cuvinte să cere să facem uz de “niste arti- 

“eulațiuni, ce nu dati clar nici vocală : "nică “consoană: 

Aceasţa mai “ales ci articularea lut „i, zis şi tod pa- 
"latal, care a avut un așa de :mare rol în transformările NE 
cuvintelor din limba romină. In cuvinte ca piept, bine. . 

„Pop, lupi, copii, ce în: graiii sună chept și peept, Jhine 

„Si byine, Jiochi şi popci, lupchă și luchă, copcii și copliii 

a ezistat un i semivocalie născut din “deschiderea lui. e 

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

1 fiind palatal supt acțiunea palatalelor s-a consonifi- 

cat și â Suna mai apoi ca ch. gh, e, fe, Pe alocurea 

“labiala” a căzut, răminind numai” palatala, pe alocurea să, 

- păstrează: amindouă, formînd starea de tranziţie de la 

bene-biene' lă g ghine prin bghine'; de la popi la pokă prin 

pophi, ca în „copii, Inpli. Tot asa formele bire, cîre, 

cire; fată ci bine, cîue, “cine; au trecut prin fazele “vine; 

cînre,- cine. . o. Ei - |.
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| Consoane. moi avem in. arată, dar 1 nu le „scriem, Așa 
„la pluralul” cuvintelor au, gr eşeli, nori, nu sună î, ci 4, 
"7, d; şi le-âm putea nota, așa : an greşeli nor", Această 

- muiare merge” crescind pînă la 'o dispariţiune complectă. 
„Asa. in cuvințele:; ai (ani), cai (cal), g goi (co), cui 
(cun; iu), puiă (pul” iu). Se . 

„?.. Obsereaţie, Forma ai. e dialoitală față cu ain;tormă 
cuiii din contra 'e: literară, „pe: cînd fornicle „cun dă, 

“puli ii, întăn'” i, care să găsesc încă pri Banăt și Ma 
cedonia, sint dialectale, : 

. + 

  

  

  

  

  
      

            

“| Explosive _-4! - Continue |. 
DR! . ji Spirante E gl. 9 . 

[E s E = * 

€ N " |Surde Sonoro urde |Sonore| . & | | a ' N . . . _ < > = A 

a | Labiale | pb. lv ZII : 
N 4 Dentale | .t d |s ţi.z: —|rilln: 
G “| Palatale| ce elşii = 
N Velale | ce e |:ch* | gh: h |——.|.n 
  

î p 

8 24, Grupuri consonantice, , Corisoanele pot veni. 
“unite cite dou sai chiar trei în corpul unui civint. De 

* ordinar să combină consoanele” a căror articulare, e posi -. 
*bilă ; cînd într'un: "cuvînt: s-a intilnit” două consoane, a , 
căror articulare e greii de, făcut; poporul sau a lăsat. -0, 

„afară de tot, sai a“înlocuit-o cu alta. : pi 

Vd în răbâare, a a 
bl în blană, blîndă, blanâr” E ! 
br în braţe; brazi, 
cl și cr, polon, crier, E | 
dr în. drept, drag, 

Pa HA și al î în . floare, urtațe  
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"Ze în frate, frii . | 
ŞI şi gr gligan, glagori grier, grăunte . 

_ GR în anagnost | , 
":Jd "nădejde, primejdie a 

lv în. alviţă, - . e _. 
min ampar, oc: 

- 200 în strimb, geambaș e 
"anbl în umblătoare | 
"Dr în îmbrae. 
„RD în cimp! | | 

nt în strimt . . NR 
nd în scîndură, gînd, 

„AC în tronc, muncă, | 
99, Rs, nt în strîng, „Srinsoare, smîntînă. 

no în învăţătură. E 
pl în plăcere, plop , 

DS în psaltire Sai . 
„7b în arhure, vorhă | 
„rd. şi 1S în ară, arsură, gară. 

ri în artă, nart a . 
_7g şi rh în. argat, Hathas; târg. - 
FR și 7 în arnâut, armă 
ff şi +p în hartă, arpacaș 
70 în arvună. . 
st şi şt în statornic, Ștefan 
sp în “Ispas, speranţă, 
ir în traiti 
2 în vrajbă Ra . 
2gl în zglobiii i 
2b în zburda - 
29 zgirie-brînză 
2] în zlătari,- zlot, 
2b în dezbrae ee 
2 în zmintit, zmău 

ete... ,
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CAP. IV. 

95, Scrierea și „pronunța 

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

Alfabetul latin vechii cuprindea . numai 23 litere, şi 
anume: A, B,C,D,E,F,G,HILK,LM.N O; 
PORSTVS Ze. a | 
„De prin suta a XVI-a'd, Hr. scriitorii apuseni ai de- 
osebit pe 1 de J și pe U de j, suind numărul literilor 
ia 25, . - 

- Noi Rominii intecbuințăm în scrierea, limbel rioastre a- 
<este 26, litere: dă b,c, d, e,f,g, hi i în nl m, n 
br, suv x z. , 
“pi lingă acestea în cuvintele străine mai întrebuinţim 

“încă 4 litere 0, W, K,Y. Ex: Aeu- York,  Ouintitie me, 
Quintus Curtius. 

."$ 26.. Limba Romină posedind sunete: pe care limba 
iatină nu le avea; scriitorii: noștri au trebuit să s“himbe 
valoarea unor litere, prin intrebuințarea semiheloir dia-. 
«ritice, Aceste -semne sînt : 

1). Sedila (;). O :punem supt literele st, pentru are- 
„prezenta sunetele i, U (șî), Ex: , 

aţă, şerpe, șură, tinut (Aa, uepn, UI5p5, MS), 
2). Semnul seurtării (9) pus numai asupra lui. , 

pentru a. :reprezenta sunetul: a (0) Ex: lăudăm, încăjăm 
(N2SAa, NIEGUzA), 

Obsercaţie.. Semnul (=) să intreboinţază ; şi pentru : a 
arăta că” un sunet să pronunță jumătăţit, mai ales cînd să” 
pune de-asupra lui j şi 4, Ex: iară, iarmaroc, Yar : lei; 
do), cal, 20i,- noi, îu-i, orci ş leă, boi, HeQă, vredii .. 

N
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--8).. Circuniflexai pus asupra lui pentru a nota su-.. netul (a, ă), vinzare, crișmă, înger (Bănisape, KDĂUIMZ, “MIEp). p.. e AR 
$ 27. Apoi unele litere reprezintă două sunete. Așa. "6-9, cari la Latini “totdeauna sunati eclale: rr. Ex. , cera (pr. kera); Cicero (pr.. Kikero), rege, rege (pr. re- ghem), leger,, lege (pr, Zeghen). In scrierea limbii “romine- ele păstrează această valoare in cuvintele, unde cp. precede vocalele a; o,u; ă, î. Ex: cap (RA), cold (hoaR), curmelii (k&pmen), cărămidă (apasa), cîne (RAE), gard (rapa), gol (ros), gură (rspa), ămălie (ramâne), „Jînd (rata). gărgăuni (raprasuii). . , . 

Tot o dală “reprezintă și” sunetele palatale v, y, fără. * 
întrebuințarea vre-unui semn diacritic asupră-le, ci, numar "+ după poziţiunea lor în cuvint. Asa ele sună ca palatale. ! “în cuvintele, unde le urmează e, î,.ea, ia, iu, Ex: cer „(0Ep), cină (ina), ceaiă (Maro), ceas (ac); cloe (40), cur 
(u8p) ; gem (em), ginere (UHEpE), geam (44), găur (usp. Și ip)" Giurgea UlSpya), Jos (406), Joi (lei 
"Observaţie. Dacă asemănăm scrierea veche a acestor su-. neta ci cea nouă vedem o nepotrivire în numărul literilor. e Aşa în ceas, coc, geam, ciur, gioc, gios (pentru joc, jos), * * vedem 4 litere, pe cînd în Scrierea veche numai 3:. Mac, | 49%, VAM, M8p, MOR, 106. “Așa dar literele i, e sînt mute, și - diftongir sînt numai în aparență, In ceas avem” 3 sunete ș: | „CO ss a, șia litere (6, e, a, 5), 3 în cea veche. „4, a, 0), Tot așa în flexiunea numelor și verbelor: urs—. + urşi, lerarh- Ierarș (pop), parte-părți ; ure-urci ; ung— ungi; tac-tacă ; vacă-taci, i nu să articulează, Ci numar” " sunetele ș, f, ge, ce; așa că je numai semn ortografie, 'Cek vechi scriaii, adesa; Sur; (Eș=Iaș), ISpapuj, „Ilarpuapus „. (erarşi pentru Ierarhi, patriarh!) AE%, „Mnapu, fără 3, 

* $ 28.'He mut; cînd urmează pe c, 7; în cuvinte ca. : - ghem, ghiață, chem, chibrit, chiar, ghindă. In asemenea. 
. . 

. Li 
s .



a, Sia 

caz grupul Ih, ch reprezintă sunetul medio-pulatăl K9 ri, 
Ex: he (re), chem (ten). „Vhiidă (ruuaa), - De | 

Observaţie, la, cuvinte ca ghem, chem, chiar, avem 3, 
„sunete și 4 litere, Sunetele sînt ș gl, e, 2; ; ch, e, Mn ;. literile: + 
„i dh e, mire, he. - . 

$ 29. Litera z reprezintă două articulațiuni conso= 
nantice : cs, 92, după împrejurări. Ex: Eramnen, <dlezan-. 
-dru, tază sună. ca Egzamen, Alecsandru, tucsă, . 

Observaţie. „Unii serii nunial Esamen,: alţii Beameny 
"alţii chiar Egzamen. Băţrinii noştri aveaă po 3 (esi); a- 

. 
“desea el îl scrieaii descompus” cs; după cum scrieaii ps, pen- 

"tru V"(nc). 

Celelalte Jitere ait aceeași valoare + ca în Iatineşte: barbă, 
cap, dor, 1nerg, Pie tort, casă, vorbă, haz. do dege,-, 

: zori, zori. , . , CN 
“$ 30. Intre scriere și vorbire totdeauna existi! o.de- 

osebire. A, scrie întocmai cum vorbim. e imposibil, din 
cauza „greutăţii ce ne-am, crea prin îninulţirea 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 cel » -fo- 
.netic, adică a scrie toeniai cum vorbim, „Ceea ce, facem: 
adesa cind “căutăm a, aduce monstre de 'g grai, mai ales 
în călătorii. Lucrul ar fi lesne, dacă . graiul -nu s-ar 
schimba. Dar el variază din epocă în epocă şi din 're- 
gipne în regiune. Din această câuză scrierea rămine mai 
în urmă, mai statornică, pe cînd pronunța ia înainte. + 

* Deosebirea merge din. ce în “ce. crescind, pînă-cînd orto- 
grafia reprezintă limba într-un stadiu mai Vechii de cit. 
vorbirea actuală. i , 

Noi Rothinit am început a ne' scrie Tinaba Grziă după 
p % . C ă . . 

.
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"cucerirea Daciei, . Abia în secolul al XIV și xv, găsim 
ică 'colea cuvinte, iar din al XVI chiar texte întregi scrise |. 
în rominește.. Trebue să zicem „că primii scriitori at 

. scris cum aii vorbit: la ei acasă. Dar ei n- -uit scris de 
la început cu alfabetul latin, ci eu un altul împrumutat 
de la Slavoni, alfabetul cirilic, 
In practica scrisului cărturarik noştri ait avut Ca Mo- . 
del pe Slavă ; n-ai niiscocit din capul lor nimic. Alfa- 
betul le. didea semne pentru ș, f, ce, (ui, 4, 4), ba chiar. 
pentru și (=) îl incurcă slovele z, x, 5, BA, , tă, 

: W, Cu vremea “ati născocit pe y și I. 
“Nu era o unitate de scriere în. trecut. Scriitorii Mol... 

dovent dădeaii curs în scris la o sumă de forme MOl- 
dovenești, ce eraii literare pentru dinși. Ex: Moi, oc, 
XHPE, A XH, XHpEUI; A Tae, ANrzET ; unde azi scriem : : 

i Jo, Jos, fire, a, fi, fireș, a tăia, mîngiiat | 
| Scrierea de astăzi cu litere latine. e mai simplă şi 

„alfabetul acomodat: limbiă ; dar în scris ținem samă de. 
 tradițiunea scriptur istică, de și nu așa de orbiş. In scris 
nu copiem intocmai graiul, ci avem in vedere și tradi- 
ţiunea pe lingă pronunţă. 

„.$ 21. Ortoepie și” ortografie. ” Nurairn or: toepie Yor- 
_Direa ' corectă a clasci culte, și, care servește ca normă. + 
peniru scris. Ortogra ia va fi copiarea conștiincloasă a 

- acelei pronunțe. Chestiunea raportului dintre .ortoepie 'şi 
ortografie e cea mal i grea, păreri, deosebite existind: la 
scriitori,: 

| | 
Noi ținem de scrierea , fonetică. literară, adică Căutăm; 

"a da fic-cărur sunet clar.un anumit semn, și a regula 
"scrierea după monumentele vechi literare, dind curs pe e. scară, întinsă și gralulur cult de astăzi. | .. 

.. 

  

"a
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„EX: zece, ai, şei pe, şir, ține, ştiinţă, șese, nu zăci,, a, 

șarpe. şi șărpi, şir, țîni, sciinţi, şăsi, șase, &te. î. 

“8 32. Semne ortografice. Lăsind la o parte semnele” 

diacritice întrebuințate pentru potrivirea alfabetului latin. 

la scrierea limbii romine ne rămîn ca semne: ortografice. 

proprii sistemului fonetic acestea :, : 

a). Lininţa. (-).. Ea are două întrebuințări, Intai ser- !. 

veşte a arăta legătura în corpul unui cuvint cînd cade - 

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

mentele unui cuvint luat in vorbire ca simplu. 

Ex : Qă-mă ; na-ți “0; "dă-i-o ; caută- -[I ; m-a căzut în 

palmă ; v-a tugat ; s-a dus Fă) a văzut ; s-a mâncat 

lefleria. - „ - ” 

b). Apostroful.- Sa pune unde lipsește o vocali inițială. . 

“sau finală și nu s-a întrebuințat liniuța. Aceasta mai. 

ales în versuri. Ex : pe "mpăratul să-l slăvim. 

Obsercaţie. S-a făcut un abuz la scriitorii noștri de în 
trebuinţarea apostrofului, Să scriaii cu apostrof cuvinte” ca: 
casa, masa, sa dus, ma lovit, va şuerat, din. cauză că 

să credea că lipsește un &; dar ă grarul nu-l are,.de 

. „lui silabelor, acolo merge apostroful, : 

oare ce l-a elidat de mult, „şi treaba scriitorului e e a 
"arăta că în cuvinte ca sa, a, za; sit 2 elemente 5,2, Să 

__ pronume de acuz (să, mă, vă) şi auxiliărul a; “punem. g. 
tunel liniuţa s-a, M-a, ta. Articulul formează un tot cu 

“cuvântul: la care să alătnrează, Alipirea articulului la nume 
e asa de veche, că a- - deosebi astăzi în scriere este o muncă 

zădarnică, : Ia . 

In versuri - unde eliziunile sînt silite din cauza număru= 

'€). arcul circumflex (—) pus astipra dur ă de la trec, 
simplu . conj. I pers. III sing. pentru a arăta pe & intonat. 

Ex: lăudă, uscâ, umblă față cu amblă ete. 

.
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. Ia Silată și accenţ. . 
$ 33. In ori ce cuvint dcosebim atitea silabe cite 

: vocale plenisone avem. Cuvintele: halandala, ca!'rajre.. 
le pronunțăm cu o singură deschizătură de gură, dacă 
prin a deschide gură însamnă a deschide numai buzele; . 
-Și totuşi numărăm în unul patru silabe, în al doilea trei: : 

- ha-lan-da- la, ca- ra-re, . 
. Silabe sînt sonu ile Și „articulațiunile legate în 'grupe 

în vorbire. Un cuvint poate avea; „mai multe e silabe în 
"scris de cit în vorbire, pn | 

Ex: mală scală pocii (now), căi fi to) fi lăzi sînt de 
două silabe în scris'şi numai de una în pronunță. 
-aIntr-o silabă poate întra numai o vocală. Ex: a-6 ; 

„ur j cul; o-a-ză ; ş do-i-me, ete... Mai adesa găsim o 
consoană și o vocală ; ; consoana: constitue elementul șe- 
„zistent în cuvint, osătura " cuvintuluă, . articulațiunea. lui, 
pe. cînd vocala prezintă elementul mai schimbăcios. . In 
pronunţa “unui cuvint aerul produce o ondulațiune; păr- 
țile înalte le formează vocalele, cele joase consoanele. 

% „Aşa cuvîntul e —: = ta PN ” - carăre s-ar trănserie | | | | L_! 
o, ca. Tă. re . 

, 
“a. . 

., 

: hdlandala din contra |] In |] LD 
. E hă i da la 

. *. 
m 

“iar a asdy așă | ! LI _ 
ar ma sâr , 

„Aceasta e silaba: DN „
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Ş 34. Pentru â număra silabele unui cuvint plecăm 

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

"e penultima, i, treia antepenultima, a” patra proautepen-, 

j alima. . | 

Cuvintele sint: monosilabe, disilabe, trisilabe, polisilabe; 

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

Ex 3, dă-mi, fă-y bine şi s-auză răi. Aci -maă, -i, s nu 

” ? formează silabe. ! , 
$ 35. In ori-ce cuvînt, afară de cele asilale şi unele 

monosilabe, una din silabe are tonul mai pronunțat. 

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

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

Sînt dar silabe fonice şi atoue. In arama, silabele a, 

“ana, sint atone, iar ra e toriică. 

$ 36.! In romineşte nu însemnăm tonul, afară de trec. 
„Simplu pers. II sing. conjugarea în a: lucră, mâncâ, ant 

Dă, urcâ -lața cu prez. ind, urcă, umylă. 

. 

- . Obs.: “În scrierea "veche cu chirilice regulat să i însemna: . 
tonul, acesta fiind o infiuență greacă luată prin Slavi 

(O mSasii KBIBZWZTB PA iic8 'pye MiE'pA AH r8'pa 

-Ş 37, “In rostire o sumă de cuvinte monosilabe sint 

atone. Exa ldsă-te de hier a că mâne-ă Duminică, Aică 

sînț întonate silabele la, lu, mî, ui, celelalte, sînt 

atone. Să | . 

Sint. atone „următoarele. cuvinte : prepoziţiile, pron. 

conjunctive, verbele, auxiliare, articulul subst și adiecti- 
val (al). Ex: De'la n6i pin la X6i; mă gindâsc; a fu- - 
git ;* mâsa; al nostru. | , 

$ 38. Cuvintele .atone :să numese .enclitice, cînd 

vin după silba întonată. Ex: lă-te; „procitice cind stau 

" înainte? pe siis: să-l umflați, e A
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$ 39, Tonni în „romineşte e carte variat. IL găsim “-pină pe proantepenultimă. * a 
Cind cade pe ultimă” e oziton ; pe penultimă e paro- ş  ziton ; pe antepenultimă proparoziton ; în fine pe-a patra - silabă. antepr oparoziton. .- 

"oziton în disilabe : pară, hand, cured, cișmeă, 
. în trisilabe: far fară G, gatanos, omends, stremțăros. 

în polizilabe: necuviinciis, împuternicit, ete. 
paroziton în disilabe: câsă, măsă, șede, mârge. 

în trisilabe arâmă, pastramă, arvună, 
- polisilabe: mămăligă, 'uscătură, strimbătură. pr oparoziton, în trisilabe : suliță, putină, coșniță, con- - - a cină, doiniță, trăistă, | 
-. în polisilabe: Oltânia, Muntenia, Germâ- | 

nia, desfacere, - prefacere, -. e supunere,. prelegere. 
| antepreparozitm în aceste cuvinte : prepeliță, rezme- i 

a rită, Veiveriță, pirpiriță, bujeniţă, 
” gărgăriță, studeniţă, romanițăt cra- 

- catiță, chişchiriţă, chiseliță,. bivo- 
liță, cobiliță, Cepleniţa, Dimboviţa, 

* Ialomița, “cabaniță, etea . MR 
. 

Li 

„  DEPRINDERE | 

- Cum am învăţat Romineşte : 
i i (fragment) . 

'... In vremea aceasta dascalul iși așezase ochelarii pe “tronul lor, tuși spre a-și drege glasul şi începu: rar și cu dese pauze : «Net igăduit este. că - omul nehivățat e 
...



' 

— 27 — 

„ca un copac neingrijit, care nici o roadă nu aduce. 

Drept aceea învățătorul este pentru. un tinăr aceea ce 

este și grădinarul pentru -poni, sai ca plugarul bun, 
care curăță de mărăcini țarina sa pînă a nu să sămăna. 

în ea săminţa cea bună». După aceasta adause. «Pentru 

a-ţi: paradosi limba rominească după toată rinduiala, ca 

:s-0 înveţi cum să cade spre a ști precum să cuvine, 
"trebue să începăm de la început. Va: şti dar că limba. 

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

- glastiice, neglasnice și glasnico- neglasnice, ş şi anume glasnice 

sînt: 'a (az), £ (estu), "n (iji), i (î), o (on), s (uc), a (Ier), 
“E Cati), p (iu), a (îia),' ra (ia), v (ipsilon), w (omega). 
Neglasnice : 8 (buche), 8 (vede), r (glagol), A (dobru), 

“n (juvete),  (zemle), k (cacu), A (liude), m (mislete), 

“H (naș), n (pocoiu), p (riţă), c (slovă), 'r (tverdu), $ (firta), 

“x (heru), (es), Y (psi), 4 (ţi), + (ceru), cu (șa), ji (tea), 
4, (thita), u (gea). Glasnico:neglasnice : a (zalu), x (ieri), 

9 (ucu), p (în). Fâr aceste slove nu să poate: alcătui 

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

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

"le învata pe de rost pentru ca să le păi cuvinta curat 

„Şi pe inţăles, pentru că văd că dascaliă d-tale, Grecul . 

şi Franţuzul ţi-ai stricat proforaua, nu poți rosti pe q. 

“2, 4, 4, şi altele vre-o citeva. Am nădejde că poimîne 

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

“a doua mathimă : BA, SE, £ SH, Bo și mai la vale. Cred că 

ne înțeleger aaa e | 
Dia, “Păcatele Tinereţelors C. Negruj).
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. a. Da CAP. VL: . „ 
. 

. 

Idei sumare de fonetică. .- , 

*$ 40, 'Pronunța unei limby variază după timp şi re- giune. S-ar părea la prima vedere că schimbările “sint " datorite 'voinţii omului ; totuși, observat mai de aproape Să străvăd anumite legi; cărora și omul să Supune, Fiziologiceşte a schimba un. sunet în altul nu este alta de cit a înlocui o articulațiune orală, mai grea prin alta mai ușoară, Aceste înlocuiri de articulațiuni : nu depind "de „noi; 'să produc inconștient și ele: constituese - legile. Apoi ele să fac incetul cu încetul, nu cu. salturi: Luînd acestea în vedere scoatem aceşte două principii „generale, care guvernă pronunța, : principiul celei mai „nici acțiuni și priucipiul' trauzițiunii, . N Ex : Cuv. ca] fată cu caballus; dătrin faţă cu zeteranus, domn, faţă cu dominus, Apoi,ca din latin: clasic să a- jungem la în romînesc („ju sai 1) s-a trecut prin o su- mă de faze intermediare Şi anume : i» 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 ă'(ius), deci Suna, ca un ou, ce înclina cătră în, Iată dar fazele in, eh, Ga, (on), în. * Ş 41, La cele două principii formulate trebue să mai „Punem și principiul. analogie, care joacă și el un mâre ” Tol în schimbările sunetelor şi a formelor flexionare. Ex: „ pluralul fețe, de la Faţă căpatat prin analogie de la fată | fete, bată-bete, pată-pete, , Si ,
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Ponologia latină - - 

$ 49, E de mare interes pentru noi de a şti care cra 

pronunța latină, căci numai așa ne vom explica lesne 

schimbările sunetelor în Romineşte. Cind zicem aceasta 

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

țină, alta forma literară, - Limba, “romină este transfor- 

maţiunea limbei latine vorbite de poporul, care nu ştia. 

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, « rictu patulo; suspensa, neque, impressa. 

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

(navibus),=fuet (fb), cellam (vilam); — o varia cu u:: 
populos (populus)— u sună ca i în Numa (Xooua), ca. 

o în Numitor Nouyzo6) ; sună și ca tu Q francez) în 

mazunus și maximus.—y grec suna ca iu (au francez) 

în Stylus==Staalus, 5, pla==Siula. Latinii transcrieai cînd 

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

(Docyă6). 5 - 
A în.rosae suna ca ai, pronunța veche ; deci rosi ; ; 

mai apoi i din “i ajuns la e a atras pe ași a schim- 

bat grupul ae în- te, apoi e, cum găsim : : vitae nostre ; ; 

filiae” carissiine, penula -și paenula. 

(E suna yechiii ca oi, deci poena==poina ;—mai apoi 

grupul oi a sunat ca «ie (oc) şi s-a diferentiat în două; 
în și e, ca în: moenire —. munive ; * și coena == cena ; 
focininasfeminăa, | ! : 
„Au suna și o şi 4, Ex: aurum=aur (rom .); rustici di- 

cebant orum, oriculas (aurum, aurieulaș); Claudius==Clo- 
*dius,



(extra), Ssazs0, uzsor ete, 

„în seel XVI-lea sa întrodus..J și ai. 

„730 — 
C, G sunau totdeauna ca K, Gh (velale): Certus =— Kertus ; Cicero = Kikero, Circus==Kireus 3 — JEnus = Jhenus ; genis==phens, 

| S suna s nu z: Casame=casă, | 7 suna "nu (. Ex: uatio nu națio ; gratia nu: grația. e . K și-Q suna caune inaintea luj a. Ex: Kalumniatoi : și calumniatoy ; Qaius==Caius= Kaius. 
J nu să cunoștea. “Cuvinte .ca Jupiter. “jan sunau . . jupiter, iam. „- a a DN | U şi: erai acelaș sunet. Latinii scrinit ones, Abia - 

H cra o aspiraţiune ușoară, dar în vorbire s-a slă- bit din. ce în ce::Ex: aedos și haedos, ircoi Și. hircos, habere și abere (avere). IL dădea: o aspiraţiune deosebită. sunetelor grece 9,7, 2, iranscrise prin Ph, ch, îh.-Să pronunță aici primul suriet însoțit de o! aspirațiune u-! Șoară, ce să putea lăsa afară, Așa “Archimedds suna: 47 : T-imedes, Chiron == liiron. Să scriea Și chomoda pentru comoda ;  chenturiones pentru centuriones ; — Tot așa Theater = Teater,, Theologia == Teologhia; lar Philo-: sophia (gpr00ogpic), care la greci suna | p-hilosop-hia să .- pronunța pilosopia ; jar în loc de filosof să zicea pilo- sous. o. | 
x == es (Ș grec); duzi = ducsi și mai vechii ezstrad, 

-$ 48. Pe lingă acestea să observa, în limba latină : cantitatea şi accentul. . | 
_Ş$ &&. “Cantitatea e durata de emisiune mai mult-sati ana puţin. prelungită a silabelor. Este un mijloc de mă- sură și de ritm, tocmai cum e zaloarea notelor în mu-.
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zică. .Cantitativ silabele eraii lungă. şi scurte, ceva ca 
în, romineşte sunetele întregi și jumătăţite, i în „inimă și 

al ; e în lemn şi leancă; u în boul şi boi. | 

| In transformarea din latină, în. romînă vocalele” lungă 

tind a să păstra Ex : dominus=domn ; tabilam==tablă, 
auricălan (oreclam) = ureche (prin ureacle), tocmai ca 
și în romineşte perină=—pernă; fărihă==ţărnă, 

$ 45. Accentul tonic 'e deosebit de durată ; el e spri- 
jinul vocii, darea de energie la unele silabe, scurte sai - 

dungă. Prin accent să, produce interrale muzicale suitoare. 

“Tonul şue la silaba întonată,,ce “devine mai forte, mai 

"expresiră. - + [] | 

Ex: * monument transcris asa : , nl 
mb nu mnen tum - 

Regulele accentuării în latinește eraii acestea : 
1). Tot. cuvintul are o silabă accentuată, afară de'. 

"particulele enclitice sai proclitice. Deci ori ce cuvint mo- 
nosilab de sine stătător are tonul, ie scurt sati lung ca 
durată. Ex: văr, mors, ct. „a | 

9). Tot cuvintul disilab are-accentul pe penultimă. Ex: 
mortem, rosa, riru, 

3). In cuvintele+de mai multe silabe accântul eade pe 
penultimă” de e lungă, ca în ainăre, vidâre !-sau pe an- 
iepenultumă, de-i penultima scurtă, ca în 'credere, fucăre 
dominusi, Pa 
"Rolul accentului e nesfirșit de mare, în transformările 
'cuvintelor din latină în romină. Silaba accentuată rămâne, 
pe cind silabele neintonate tind a să slăbi din ce în ce 

„_pină “la, completa. lor dispariţiune. Ex: veteranus a dat 
„bătrîn. 

$ 46. Luînd în vedere caniitatăa și “accentul vocalele 
în latina clasică erai 10 și anume a-i; &-ă; A d-6; a-i



. 

aa ă 22, 

"In gratii inst Suna așa : : * bocalele Secu le suna “ deschis; „dar -cele.lungi Suna închis. Deci lată echivalența lor : i "Lat, clasică Lăt. populară 
+ 

“e a * 
€ (închis), EI | 
6 (deschis), ” 
i; d s-a schimbat î în € (închis), + 
6 (închis). ” | - 
O (deschis), : a 
u; 2 s-a schimbat în 6 (închis). 

eraii dar numai 7 vocale, 

S
 

„R
e 

P
R
U
N
I
 

1 
Se
 

Di
 

Se
 
ar
 

a br
 

I 5 = 2 par
că 

Ss
 

Ra
 

_—
 

> “
 

= B 

, Secţiunea I. . 
PERI LA Vocalele tonice . 

' Vocala a... 

„$ 48, 4 latin s-a păstrat în cuvintele, unde era liber. Bi fagus==fag;, pala =palmă; albus=alb ; ; parten= , "parte ; stare==stare ; are=—mare ; tot așa în ac, ninar, apă, asin, nvamă, cad, cap, car, casă. 'scară, 
$ 49.. A ace. armat de hasala dentală n sai "de: 2: „labiale mp, mb să schimbă î în î. Ex: 

canem == cîne , . e -. Danem == pâne, , Pâganun = păgin 
„ Frango = fring i ambilo (ambii) — înblu (epor umblu) 

lanam == lină a „Campu == cîmp 
capitaneus = căpătitu 
antanius == întîră., 
angălus = "îngh azi, unghii). „. 

Sunetul sonor și plin a a fost știrbit cu inchiderea | 
cavităţii orale prin dinți și aşa, s-a întunecat în î; toc- 
mai același efect l-ai avut două labiale 2np, aud, :
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“Această! lege a fost vie vină prin 'secl al XIV, în care 
- timp! toate cuvintele de ori ce origină (slavonă, turcă, etc.) 
“s-a Supus, ei. Ex: Trâie, stină,, 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, 

ţi gan, ctobani dusman, hoţoman;. oroinan „introduse mai 
apoi. 

Os. a “din 'sufixele ai, cita, mân, „andy u sînt dear nouă, 
"de la 'suta. a XIV-a. încoace : “țăran „sătean, gogoman, copi- 
laudru, Văeţandr u faţă cu fară, sat, g gogu (Armenii poartă . * 
nume familiere de g gogiman), copil, ete. Vechiul sufix la- 

-tinese au a devenit în :: Romanus=:Homin (vechii fumin), 
iar sufixul an slavon- s-a păstrat, 

fie că era monosilab, fie-ci dădea de în prepoziție, şi deci 
înţălesul 4 mănţinut deosebirea formei. Ă | 

$ 50. A ur mat! de labiala m. s- a schimbat în a 
* Acest: fenomen e = foarte vechiii.. Să începuse încă din - 

latina populară a să nasâliza a înainte de m, așa că ro- 

-a Singur. cuvîntul latin ali (annus) na schimbat po a în î,- 

sam -suna între au  aneez nazăl și can clar. M a dispă- 
-. rut: de demult, căcă era tendința 'de slăbire“ a terminaţi- E 

unilor latine, Că acest: n. dispărut a schimbat pe « în ă. 
- în cuvinte ca casă, “masă, lînă, din formele de acuzativ 

Casa, mensam lana, avem dovadă pers. Ipl.: Ind. -prez., 

la verbele de conj. în « inde. pi s-a mănținut; nefiinid : 
- terminațiune, lăudăm=)audanius; caiitaniitis == cântăm, i 

"$ 50: bis. Cuvinte ca alamă. (amina), aramă: “(aera- 
men), n-ati schimbat pe:&. în & inaintea lui.; din cauză -'-: 
„că-i ună în silaba următoare; (plural alătură, arămură), 

„tocmai. ceea "ce si observă. la verbelă, „destramă, în- 
: pramă, dăramă (dirimo) și "chiamă. Tot'a aşa mană, are . 

a: nu « ăi KE popular mumă, mă-sa (din mtumă-sa). Iar cu-. : 

4 

. | « 
. | , Ie “3. 
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„vintele cam. (aliquam), „an. (habeâm), râm (ramus) n-ai .: 
“ schimbat pe a în ă 'din cauză că erai monosilabe. - 

Formele de la imperfect. pers. 1: pl, "lăuda, cîntam,. 
- Jucan: sint: mai nouă : cântăm, vine din “cantabamus;.. E - cu. ace. schimbat pe silaba ! îd” cum e şi “în Spaniolă i (cantaba, as, a, cantăbamus, căntebais, cantabân) ;. din 
cantata mo prin forma canita[uănu s-a ajuns la cîntâm. 

$ 50 iris, “In cuv; . foame (fames) avem. oa în. loc * - - „de ă, făme. Foame presupune fOtmă fone,. ce o. găsin 
- a. Istrienii; şi dar grupul : aan a devenit! mai întâi „om și apoi ăm. “In acest-caz avem forma veche: Ivo ă “(a lua), azi luăm. Grupa om dacă, a: fost urmată de d 

Sail 'e s-a diftongat în oa, ca în- foame; dacă, nu, “s-a -. “schimba în can." Acest fenoihen al-schimbării lui m în - ăm îl “mai găsim la trec. simplu pers.“ JL sing. Formele : - Zăudă, cîntă, lucră (laudavit, cantarit, lucravit) presupun -. formele „populare laudati, cantari, lucravt, 3 căzină încă 
“din latina populară. Apor liudai:, cantar, lucrav ; grupul Ii "av devine aă, care Să contrage în o; canti, laudă, lucră,: - “ca şi: în caudam-codă-coadă ; _Sabucus-saucus-soc. - Din . - „Caută avem cîntă; și în textele vechi chiar găsim pod. nov (pentru plouâ), Iud,; ASw (p. lu), | a 

Ă 0ds. Formele dă, stă; fă, (din. da, sta, fac) fină. aro: „mosilabe. şi” adesa atone,: vine din! a neîntovat, Iar dato-.. rite anologiei avem formele -dăți, lăzi; căzi, fotmate după“. .. părț, sări, mări, cărți, bunătăţi, dări, lucrări, pe -cînd a- ..! vem formele corecta: cu a :clar, .ca fra, vacă, etc. In tex:. - -. tele vechi char găsim carți, parți, mari, cu a clar şi i - “întregi: : i i 
„7.$ Bl.- A tonic s-a: prefăcut în € cînd era precedat "de :. - i și urmat dee. Ex:



 vistiariuis. - — vistieriu ——. vistier,” 
” „. bolariu:. —— bolar - 'î— 'boer. o 

* otiariu — otariu — ceri, . --. 
„tătare -— tătere!: — făere, ete. 

„Aci a tăcind diftong crescător. cu: A, grupul i ia s- -a re-. 
zolvat în graiă *. în sunetul intermediar - e, ca ai. în 9; 
Formele cu e sînt” mai mult moldovenești. și i luptă în 

“limba irerăriă cu cele“ in Lă | BE 

„ Vocala e. 

Şsa. E era de. 2 “feluri ; în. Tatina. clasică : : tg. sau - . 
închis. “şi scurt saă deschis ; dar avenă numaă un semn, 

„Du ca grecii două : e (6). şi 2 (6). N - 
8 53, L tonic! scurt (deschis) s- -a schimbat î în. 1: sait 

în ea. Forma” ie e romanică, forma ea e rominească. 
"a a).. E tonic deschis să schiinbă în- e, cînd în silaba 
zarmiitoare nud sai e..Ex: E 
i  mădius : — miez: | AR " dăporem  — - lepure, - —  fepure-. 

„Dereo- . — -pler IE 
mMeus  — mie 
perdo : — pierd! 

po Jerrimn — tier 
„_ Zerhis  — vierme 

. 

o peetus” —plept DI 

Pa vdrăuls vers Dia 
„Mereurii — Sera, E 

- Acest i (oa. “palatal); a avut mare influență | asupra 
„consoanelor, ce zăceaii' înaintea -lui; şi anume: . a 
+1) pe- labiale le-a' schimbat în -velale.: e E - 

“mn-Fi devine “i (ga francez) mel =fel, miciie=fieră 
pm : “ . , .-. “.
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pri ajunge Fi; pzptkept (prin piept; ; forma peepi e. 
in. Transilvania): 

Bi devine ghi ; bine==ghine (prin d gin; forma dgine 
„să rostește în Transilvania)” 

zi devine 7 viers=jers,. vierme=perme, , 
fii devine A, apoi c și ș, fierb = herb; fier== ==her, cer. 

Şer (probabil . prid fh, ca. în host aflat prin, doc. 
“ din Muscel din secl al. XVII). . 

2). "Pe dentale s, d, i, "1e- -a schimbat în ș, z, f,. prin: ă 
consonificarca lui i în s,de oare ce sunetele 2 3 ș sint. 

„ compuse ca articulațiune. Așa: 

sti = ș în sedea șiez—sez și sed. . 
Di = z în Dicu—Yeiă. . tt, 
“tri = ți în texo —tieso—ţes 

3), Pe. vibrantele dr, si pe n: „ adesa ori. 1e rhoae. 
Aşa în Si 

leporeni— Iepure — Iepure, | 
aero: . — lie  —eă, Xa. 

„= dino  — în licia,— iţe; - 
Dono  — pun, puli (faţă cu filă, ceiă, spuiăi). 

p). LE tonic deschis să deschide în ea, dacă în silaba 
următoare să află e sau ă, Acest fenomen e propriu 
limbiă- rominești. El- n-a început din latina: populari, ci. 

„odată e deschis, prefăcut în ie, acest fe în cuvintele, unde. E 
“era e sai d în silaba următoare, s-a deschis: în “ea, 
 riftong rezolvit în ia (i. d. ca), Ex: la subjunetiv verbul. 
„- perdat,.a trebuit să aibă lorma pie "da, In măsură ce a final 
devenea & în acea miisură e din ie să: deschidea în ea, .: 
și sa” ajuns la forma picardă.. In gvată pieardă a: dat... . 
, “piarda, 

* Tot așa :. > aa : i Ei



făram a dat 7iera, apoi piea ă—piară (casă, mold.). 
pălicam-—ptedica=--piendică—piadică (edică mold.). .- 
Petrain-—pketra— pieatră —pratră—(J-eătră d, mola,), 
terrain —ttera—ţieară—ţiară—(tsară scris ţară). . | 
serpens- (un nominativ latin pistrat)rorpe-— sicarpe— ” 

elarpe-—şarpe (șărpe mold.). - 
„er nis—vXer me—viearme-—vi iarme—verme G er me mold).: 

. B precedat - de velalele ap s. a deschis în ie, dar: 
acest i.a fost absorbit din foasta, linibă rominească în 
natura palatală a-lut ce, pe. Aşa: 

genam (TEHAM), giena (riztia), g “pieană— gen -( bu) 
„emo (TEMO) — ien — gem (EA). 
“gelu  (reAs) — — gielu, ger” (Ep). 

 "Quero (KEp0) — anion = cer (MEp). ai 
“Dra: E de după 2, f, și s-a prefacut. în grai în ă Er... 

dicem — diece — zece'—: zăce 
„ sedeo. — siez. — şez; = săz- și șăd . . 

lezo . — ties. " — ţes? — ţiis i 
„ septei —-siepte-—. șapte, şăpte - m 
sertus —.sierb — -șerb — şărb - ! 

Dar aceste forme: sînt moldoveneşti, 

$ 4. E tonic lung. E lung clasie și i scurt. ati de. . 
„venit. în gura” “latinului un. e închis, iar în: romineşte aii 

dat naștere la aceste 4 sunete : a): un. e închis, b) un 
ea, c) un a, d) un &. a: . > 

a). B.ace, închis să “pastre ează ca e în . cuvintele unde * 
nu era precedat de labiale (p, p, v, £ m). și în silaba . 
. următoare nu-era ă sai e. Ex: 

crădo — „cred 
plico —. plec A . 
“timeo — tem a. 
„igo .— leg . 

- “»). E închis a “dat ea, cirid în silgba următoare era ă 
“sat e. Ex: | a - ae -
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 credat — creaâă 
plicat. =—. pleacă . 

a ” =. meat — teamă i 
„ lâgem „— leage 

i timei —. teame * : 
Acest ea s-a rezolvit azi în e, în cuvintele, ce avcâie “ 

€ în silaba finală. Aşa: ! 
E -“leage. & dat: lege” (prin lege): Me 

mearge a dat merge (prin ergo), . - 4: creade a'dat crede. (prin. 'ereede). - ati 
„Cărţile vechi însă ne dau „cuvinte cu ea ca astă, di 

eveade, meargă. (raere, „KP'EAE, NIAPAE, m “pe, A'Bye), - 
Os, Macedonenit aă păstrat încă) dicest ea în lcage, e,  leagere, (cetire), dr caple, ete, . - 
€). "Diftongul- ea; născut din e închis n, fiind pre=. 

„cedat: de 2, d, po; F, (labiale). ii s, 7,5, 2, ţ j (den-.. 
„tal, palatale), să schimbă în. Ex: ! 

versat  — “vearsă — “(viaisa) — — varsă. 
'mensan —' measă — (măasă) — „masă, aa 

-- peram : ——- peară — (păară). —- pară. . a. 
"2ărgam — veargă—, (rupe 7 marete ii „e Setam  — feată — (făată). — fată, 
vittam  — beată — (băati) - — bată (ingătoa). SE „ praedam— preadă— (prăndă) — pradă, , | 
Sera . — seară — (săară) —. sară, 

tocmai ca mă ani = i-am. 

d), E tonic. inchis precedat de labiale , %, v, i; m 
şi de 8, r,.$i. neurmat, de e Sa î să schimbă, în i. Ex: 

Ă Verso — vărs-* po 
- foetus— făt (Făt. logoăt, Făt frumos, Fatu). . 

pilus: — păr Ca comun s-a uitat şi s-a în-.. 
. me. — mă” locuiteu băiat (un făt ş-0 fată... 

| Sicus — săc * .epun doc, de copiii țiganilor), 
. -- Dredo — prăd. , - a.



Tot așa “mângo = — mărg (poe. dar corect) 
0 sebum — săă. - 

Tot aşa - medulla: — miduvă E 

i 29: = 

sicilis. . — săcure 

Bi mensurat— miisnră . 

însă: peri, pere, seci, merg, Je. Aa 
Obs.  Macedoneniă. păst 

reducă, întelirej fetare. 
“In graiul: Moldovenesc 

tanecat în d, e: precedat 

rează „pe € clar, în înzeţu, fetus 

s-a. mers . mat! degârta. și s-a- în- 
şi de alte consoane, ;; - dar ace. ea 

na-s “forme: literară.” ($ 53 obs: II 

-"$ 55.:B sent și E lung înaintea luă n: 
a). LB urmat “de n si” 

. , genei an = 
e 2 NEMINEMR 
a tenet 

_- plenus -— 
argentun— 
denteni * — 

Xar-în silaba. urrhătoăre 

conventun 

restimentum 

rendu 

si “parimentum 
- 2. Centiun 

a cena |, 
. juramentuni, 

foenun. 

* Discuţiune. Aici vine 
ne daă astăzi înd: cîuti 

PR — fin. 

gibere (la Mantea înțeles, de e ini), 
i " nimene 

ţine 
plin - | i 
argint 
dinte aa 

—" cuvint Ra : 
— vestmiînt - Rae 
— vina . 

" monumentuu— mormtit. a 
—— pămînt: - 

„— Nîat- II Mi: 
mină, Ne . 
— jurământ ” i 

chestiinea geruindiilor,. cari toate 
înd, plăcînd. - nergîhd; omorând, 

_ fugind (fogind). .. Cum din. “placenta (pr. plakenta) şi ar 
gentum (pr. arehentun) ai ieşit plăcintă și argint; 

în silaba următoare fiind e sai i. 
- 3 să schimbă înli. Ex: ! 

'b). £ precedat de Tabialele in, pb v, £, şi urinat de: i, i 
nefiind. e sait i să, Schimbă i inf
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din placendo (pr. plakendo) şi mergendo:(pr. merghendo), 
aii Xeșit plecînd și mergind-? Adică în cazul întîiii vela= 
lele c*, d, să schimbă în palatale ce, 'g, în al doilea -râ- - 
min velale ? Cavza este:că s-a făcut. o schimbare de con- 
jugare la gerunătu ; adică toate verbele de conjugarea în 
e întonat 'şi e ncîntonat (UI, I]L) ait. mers pe conjugarea în . 
a (I); și deci s-a zis încă din latina populară placando, 
1ergando, şi “de aici a urmat de n s-a schimbat în Îî ca 
în Zână, cîne, pîne, mînă: ete, ". Conjugarea: în a era încă 
în gura latinului conjugarea zie, ce incontinuii forma verbe,. 

"şi a tras după sine —cel puţin-la gerundiu — pe verbele - 
“în & și € Acest fenomen de asimilare s-a început mar tîr- - 
zii de cit atăcarea dentale d prin. i şi .prefacerea ei în 2; 
crede, perde nu fac credînd, perdind ci crezîid, perzînd, 
Deci e din credendo trecuse la forma crediendo, apoi cre- 

""2end, crezand, crecînd. Na 
- Observare istorică, Schimbarea lui.e în. i. nu-i veche; 

In textele vechi găsim : mene, tene, mente, curente, ce azi 
--. sună mine, tine, minte, cuvinte, Dacă fene ar fi dat de mult 

î, £ să modifica în ţ, fine, dar avem fine, câ tindă, tină, 
tiran ete,: Deci evoluţia lui ti în p (8) trecuse, cînd a 
început a lui f-te în îi, a 

În „cuvinte ca mormînt, zînt, avem două acţiuni exerci- 
tate asupra lui e; întîia a labialelor, care aii schimbat pe e 

„în ă ca în pălum — păr ja doua: a lux m, care a: în-: 
chis și mai mult sunetul spre î.. Formele vechi dar aii 
fost 'cuveut, cuzănt, cutu ș tent—ănt-—cînt. - 

Vocala i. 

$ 56. I lung (închis) s-a. păstrat neatins, orl-care ar 
"fi fost poziţiunea sa-în cuvint. ” 

audire—auzire, vlcinus—vecin, lingua— limbă, ericius — 
„arici, paucinus—puţin, quinque (pr. kinke)—einci, lim- 
pidus—limpede, linum—in, zinum—vin, zindico—vindec, 
"Spinus—spin, învinco—înrving, frigus—frig, “suspirat— 
suspin, micus—mic, vesita—beşică. * Ia
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-$ 57. In gratăl moldovenesc ș precedat de s, ș, j, 2, 

"fer, s-a întunecat în î5 sîu, și, fîn, sluji, zi, zice - . 

forme cari nu sint vechi. Formele cu ? după + sint azi. - 

. “literare.-Ex : a -omori, rii, ris, rîmă, cari în seel al AVI ! 

-- erati omori, rit, zis, riihă. i a 

Obs. Prepoziţia în (în) ne âă ua 7 din „cauză că în la- 
„m. tineşte. Ju era scurt și suna ca en; apoi - en inițial. aton a o 

devenit an şi de aici în prin faza on (3, și apoi în 

Vocala. 0. . 

$. 58. - i imba- Romină nu păistiează azi nici o urmă. 

de o schimbare; ce a suferit * '0. scurt (deschis) . latin, .. 

- Si anume deschiderea. lut în uo (cf, Italianul 100, bitono, 

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

și în rominește, după, niște forme ca soo”, aflate în do- 

- cumente (soror=—s0ar). De altmintrelea. - 0 scurt a fost 

tratat ca și cel lung (închis). Cuvinte ca: 
e 

. bătum — "bot “ făcus — fog săcius — soţ. 
„= siăvus — noii - lăcus —loe * coqita —"coc” -. 
„„zăleo — votii  socer— socru”  dolus (==cu dolor) dor, 

„ Căma — coamii săror— or. (vechii: rom.» sor, nor, “și: 
apoi soră—noră prin analogie) E . 

- s-a trataț toemal ca: cocem = a voci, mac, boae . 
: A "Orus —. că ” 

. vidlam — vioară  - ă 
hâram —- oară ! biti 

” ” sorea  — soarece 
i nddus : — nod 

? sudoren— sudoare | 
- . iu lotus. — tot - 

„1 $59 0 ung“ să “scurt s-a, schimbat în. «, cind era - 

"urmat de n sai m plus” altă consoană.



Ex: bono—bun, sono- sun, Dono — pun; tonat —tună, atonem — păun, - saponem-—săpun (sopon); abscondo—a- p pâun, Saponen-——săpun 3. QUScon(0, scund, corona—cunună (coroană), carboneni—cărbune, coni- puto—cumpăt, CONparo—cumpăr. E ” 
„Sînt din contra cuvinte unde o. s-a păstrat, de și â 

fost urmat de .. Ex: petronius a dat petroră, cu sufixul Bugmentativ. 0iă, dar 'aică n. a dispărut înainte. de 
„a începe acțiunea: sa asupra lui n. 'Tot așa in cuvinte 
ca cos din consuo. In cuscru (consocer), -n a căzut după 
prefacerea lui o în u, căci numai: așa a putut: schimba 
pe. 0 în u, că”și în responsun—răspuris, tonsim — tuns: 
- $ 60.  Observare,. In o sumă de..cuvinte latine,. dar. primite de la alte popoare, 0 s-a'schimbat îi “u, ds și nu era în condiţiile de msi sus, Așa a) tont (lat, .tonitus === „trăsnit) luat de la  Genovezi : și Veneţieni -în raporturile. * lor cu noi; de la tont avem “tontălăi, ca şi de la: " "torc '— torcălăă. -b) Zgură ar corespande : tipulut. latin scoria,-ce ar fi dat .scoure, dar nu zgură, format supt in- * Auenţa -albanezului- Skuri..-c). ruză- corespunde lat zosaș - „el ar fi “dat roasă, dar rujă e format supt influenţa bul- ” Bărescului 7uză. d) curte din cohorten; coărten; s-a format. supt infinenţa grecescului Z0Verv, luat de Ja “Bizantinj, pe cari Do! Romînir .X-im imitat în multe. o) fată din: tipal latin lortam (toartă) £)*mur din morus, format supt in- „“Auenţa sîrbescului MSPBA. 8) spuză din tipul spodia, for- „mat șupt influenţa grecescului Oirodito==a spuzi, de unde spuză h) ușă din ostia; aici o s-a schimbat în 4 încă: în gralul latin, de oare-ce îl. găsim ca 4 în “toate 1, romanica (Ital, ascio,. Span. uzo, Frane, us în hussier==ușer, i) cute  din--cotem. 3) prubă din proba, format prin analogia ver- bului: a prubui. a prubului, m) culc din colco (prese, collăeo). Aici e fenomen de analogie. In limba veche în for- "mele tari de conjugare să păstra o clar, pe cînd în cele slabe să scădea la-u, Ex: YO — rugăm, pot — pu- tem; cu vremea formele slabe, ca unele ce eraii mai muite, aii tras dipă ele pe cele tari, schimbinad pe o în 4 7 aşa îu cuget din cogito, (coaget, coageți, coagetă, cugelăm, cu-
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- getaţi, coagetă), cum! 'cule în.loc de. cole, colci, coaleă, 
- culcăm; culcaţi, coalcă, ucid din occido, sat din oblito, ca 
“şi uanânu, forma veche a lux roniîn (cf.: formele latine hu= 

. manum-și homo ; Roma -și Ruma (ficus ruminalis), formă 
"şi fruinos. Alte schimburi ale lui.0 sînt. anomalii. „Aşa 

din contra a ieşit cătră în-loe de cuntra; din fora—fără, 
"- . dar avem şi încotro (in contra ubi). Tot așa din longits-aui, 

„ieşit, lung-ă,: faţă cu: nâverbul lîngă, unde 0-a dat î; 
„prin analogie. - Din încomflo avem - îngîmf, ce să” explică 
„- pri infinitivul tngîmfare, cu:0 neacc. 

Chiar în latină. oscila u şi o, “Ex :- sont (sunt), consolare: 
„ (oonsnlare), cole: (rult), zolpes (vulpes), poplicos (publicos). 

“Vocala u. --- 

-*$ 61.* In limba latină eraă 2 sofuri de u, deschis şi - 
închis, U deschis.s-ă' tratat în "graiul latin ca o închis, 
“și deci s-ă supus schimbărilor.lul o închis. U închis la- 
tin s-a păstrat. Ex: 

î - briman -- (brumă) aa 
„0 dumen > Qume) i 

".: lunam (lună) e 
fundus -. (fund) 

. 
a fructus (frupt) - - 

„In Rominește âvein_ numar” 12; cuvinte, care păstrează 
. Pe.0;,acolo unde în lătina clasică era “ăi deschis: - 

:" cocru - (ciibalus-culbus) (un fel. de culca). 
- rolb  (ribeus) ! e 
“scot .  (excătio) - 
ploae -(pliivia) 1: 

- zotru: (adălter) | . 
70Ș = (răsius). - 
"“toannă (auctimnus) Di 
2doae (striies) azi droae.:
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"cot (căbitus). 
bolf (bulbus) 

„0 din încotro (ubi) | 
"oare (miăria). | 

La acestea să poate pune stinito, ae (strictăram), 
$ 62. Diftongii latini, In legătură cu vocalele tonice - *„ Punem cei 3. diftongi ae, oe, au, „Știm că încă din gra- iul. latin unii din diftongi începuse a să rezolvi în .vo- : „calele simple, și anâme în sunetele intermediare. Așa Vechiul ai a ajuns e (ac), ier au a dat'o. 
In Romineşte aceşti diftongi ai fost tratați. astfel : 
a). ae ca un e scurt (deschis) şi deci a dat fe „și ea. b). oe ca e lung (închis). 
6). au a avut două faze : s-a tratat ca o, în“ caudanu- coadă ; saucum = SOC ;-pausavit == reposă ; dar aceastii . tendință de rezolvire, a încetat pentru grupa de. latini de "la Dunăre ; mânținindu- -se ca au în aur um—aur ; audip— ” auz ete, 

. 
- $ 63. Vocalele fi nale. Cuvintele din latina clasică „ai suferit știrbiri în Ai nal; anume consoanele în cetase de a să mai: rosti; dar în peirca lor lăsase urme asupra "vocalelor, schimbindu-le în natura lor. In: graiul latin 

A 

rămăsese aceste vocale finale : .a, provenit fie” prin faptu că să afla la urmă, fie că căzuse consoanele ; e (co. " respunzător lui 7 scurt clasic) ; o (corespunzător lui îi scurt clasic). Ie 
$ 64. A final a suferit schimbările următoare: a) 's 

prefăcut în 5, în. cuvintele unde . fusese urmat de » 1%. 
Ex: Casam — casa. — casă 

ceram (keram), kera '— ceară. : 
» Acest a urmat de m nu suna ca ceilalți a finali liberi, 

.
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ce în rominește ati dar e. Ex': ossa—6as6 ; tonpora (tim- 
pure) timpuri ; etc. ae i 
b). "A final precedat de i a dat e: : fal—lie ; venăat— 

. xie, zinia—vie, tentat—tie, a 
€); A final urmat de dispărut s-a schimbat” în ă, 

| dar mai apoi a dispărut, cind cra precedat de [], ce su- 

na ca u. Ex: 

- Stella, catellan, porecla, “vitellam, a dat steauă, : 

cățeauă, „purceauă, vițeauă, Aică U s-a rostit ca u, Dar 

formele acestea azi prin: “căderea grupei a au ajuns. la - 

„stea, cățea, purcea, rițea, cel putin formele, literare, căci 

moldovenește aii mers și: mai i departe la ste, căță, pur ce, 

viță. 

„- Obs. Cazul e analog şi la cuvintele cu.e. Din mie . Ş 
(nix) avem nea (om, zăpadă). Formele, intermediare ai - 
fost ete—neue— netă —neauă — nea, 

.$ 65. E final s-a păstrat în romirieasca. veche az în 
mare parte s-a redus la i. Din guingue (kinke), a eşit cince, 

„azi cinci ; - din neque.. s-a dat nece, cum 'și găsim în 

„textele vechi, și apoi nică, Această slăbire a_lui e în î 

este aproape generală în graiul moldovenesc, -unde gă- că 

sim verdi ( (verde), kerdi (perde). credi, redi, ete, 
$ 66, -£ final precedat de u« (format din d și 0) s-a - 

„intaneca. în &.  Așa”din nobis, robis, nâvem, ce în gralul 
latin sunati nobe, zobe,. nove avem ază nouă, ouă, nouă; 

dar la acesti formă s-a ajuns prin. noaue,. voaue,: unag | 

e s-a rostit ca ă: uoauă, roauă, In textele vechi găisim- 

in adevăr uoaw, BOW, APA, i MW), ă final fiind dat - 

“prin o închis (w),. care ştim. că în rominește a dat ă în, 

multe. cuvinte: „(et $ 20, bis). a 

.



„„Atrzii). e) a dispărut.eu'totul în cuvinte ca po, dona, 

- 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 "şi În limba ... noastră, Aşa so, 2107; azi sînt soră, noră;' mînu azi mînă; tot așa 7iepos în 'graii 

-"$ 67.: 0 fiat (i deschis clăsie) a. trăit multă vreme - 
în grafă ca -u ; mar apoi a dispărut cu totul, 

„EX : dominus, domno—domniu (domnul), domn. : 

i era nepotus. ... a aa 

| „Acest 4 să mai păstrează. în. prez. Ind. pers. 1 sing...: 
in conjugarea pronominală -veche. de. dativ: - 

Țucu-ţi gura Lugoşană,. 
- Țucu-fi ochii ș-o sprinceană,.. - 

-$ 68, Soarta lui u final a fost moltiplă : a), s-a pă-. 
-strat-intreg.în cuvintele, unde era precedat de un grup de: 
consoane, îrtre care era > saii 7. socru; CUSCru, acru; agru: 

- din socrum(socer),. consoceruin,. acrum, Agrum,...b), -sia 
jumătățit în cuvintele, “unde. era precedat de o vocală: 
ricus — viă, tenăo — Fă, reum—răii [in latină: reus în- 
sămna demn de pedeapsă (vinovat)], tardirum — tărziă 

. “o, cal; d) să mănţine În scris numai, pe cînd in graiă --. 
s-a elidat în grupul călus (clus), gulus (glus) ce a dat chuă 

| „pron. 4!) și ghiă, (pr. ri). Ex: culiculum-curecliu (macedo- 
romin), . curechiă (pron. cureli); ocilum— dcliu (m.-r.) 
ochii (pr. oki); acunculum— unchii (pr. ani) -angilum— 

- “înghiă, unghiă (pr. unghi)... 

Schimbări : . unele din ele s-a. elidat, -iâr. altele s-au. ; : schimbat: Legile schimbării vocalelor atone nu sint așa: -. - 
„de sigure, E 

ş $-69, Vocalele. aton e. Ele ai suferit cele mai multe .... -



  

„$. 70. a aton. să schimbă în ă, Ex: 

Di 5 ” cad, cădem. 
cazi, cădeţi. | , 

Obs. Această rostire alui a aton cad nu-I generală tu- 
: turor Romîvilor, In regiunile de munte (falea Bistriţei spre 
“Broşteni, - ţin. Suceava) să aude rostirea ca a clar: cata, . 
batut, mamaliga. . In Neologisme noi mănţinem po. 4 aton. 

„clar Midam. (pop. mădam, plural mădămur D).. 

$ 71. O aton să. schimbă î în 4 Ex: 

| za — putem 
, - poți — puteți. - , | 

- Obs, Daspre verbele cuget. (în loc de coigei) ; ; dor min 
"(în loc..de dur mim) vezi $ 60. 

Ş 72.1 aton: final s s-a injumătățit în cuvintele, unde nu 

» era. precedat de un grup consonantic, în care să fie un 

Na sau. Je Ex : | | i 

lupi — lupi, 
5 „Buni bună. 

- față cu seri, cuseri, cumătri. 

Secţiunea II. See 

„ Gonsoane , 
Po 

“$. 73.. Trebus : să ținem. samă... în- simăul consoanelor --. 
-. de pozitiunea. lor în cuvint, dacă sînt inițiale, mediale sait 

: finale: “Numim consoană. medială, cină să află între două . 
- vocale. Pe lingă acestea.” trebue să ținem samă de gru- . 

“purile consonăute.. Această. împărțire ajută la următorul 

lucru : 0 consoană-a avut soartă deosebită, după : cum a 
= fost. la iiceput; la mijloc. sau la urmă,
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 Consoane inițiale 

Ş 74. Labialele (p, b, ; Y, m) 
1..2 (surd) iniţial. Tămine: - 
păcem—pace ; portani—poartă ;* pane — pin ; pecea- 

tun — păcat ; porto—port ; pulrerem— pulbere ; piculam-— 
năcură  peduculun—păduche ; palma — palmă, pa tou— 

"* parte etc, 

Obs. P. iniţial urmat “de ș, provenit dia i închis sai & | desen a'ajus în: graiu ji, 

: “pectus —. pyept — pkept (pcept) - — _ tepe, 
ie Picus — pycus — pkic — ic, | 
Această formă o găsim în' graiul Moldovenesc, în: cot -. 

Macedo-romîn; parte în cel ardelenese' şi-ici pe colea în -. 
Muntenia, Nicr o dâtă forma li î-a fost literară; 

2). B (sonor) iniţial” 'Tămine, _. o 
Ex: barbam — barbă, „batuo — bato—bat, velua—boală, 
Vibo - — bei, Bonam —. „bună ele. . 
Os, Bi devine ş ghi, formă “Populară moldovenească, 

Şi Macedo-romină. Ex: | 

bene. — ghine 
bivol: — ghihol | 

- Bivolari ——. Ghiholari 
Bicâz  — Ghieaz 
bir — shi | | o 

| Această prefacere s-a făcut după contactul cu Unguril ȘI. ăi Slavil, deci după 1000. , SR 
3). V. Asupra acestui sunel nu era, o pronunță con... 

stantă. Să notaii în același fel o sia pe: aice .. soarta. i 
. deosebită ce a avut : - - 
aa ajuns d, în 

vervecem' — berbece, „zittan  — bată, -. 
vesicam — beșică, veteranis — biătria, -



î a i -- “vorbă. — horbă 

    

E € inălni—ere, meduin-—neii, iii, mică-—ică.: "Sune-: 

i Sa: ăetat i în NI SR 
 cacam—vacă; ziduan—văduvă, eallen-vale, viziuni =. | 
„ecin, viscus=visc; verso vărs” ete, . e | 
In granit ca suferit - încă 2 2. schimbări. ș și anime: e 
a) în aspirata he Ex: Si ta 

i "alpe 2 hulpei aa E Di 

se 

  

ia in. „velala 7 (>). Ex E        

  

2 Yin — in: isp , ere - — perne. 

vie. — e     

  

   

  

     Veaspă,. 
     

   
   
„vin vin, a 

  

   
     

„ frontein-Tnte.-” CI RaE NI E e 

Pr. „uruiat: de. ia ajuns, în înt arată Y; ; fa ulei ger 

„her; “fat-—hie; fra -heară; fil Lius— hit, Cuvinte « ca â'hămesi 
“și hid-din „fomes, ode. nu să: “pol. explica foneticeşte,. - 
“a JI inițial rămine-: mce — inîne, “inanus: = aină, - = 

ma gis mal, “mande 2 mine, picicollanius-—miiGelar. “Alte Di 

“ori. schimbi! cu n în. albă din malai. i 7 

M +i inchis (8. deschis), si să preface; în 2 ( gi trancez).. . 

    

    

     
   

“tul Lă e. roniănie. a 

5 0 „Dentale te a S     

    

      
     

“consonificâtea: Tur î. în 3: (iz), teneo= tin ; “trăi, . 

„tezo==teș, testari țesti. Această schimbate e foarte te veehe,       



-. „dictas). a Mi 

a i = 50 —- 

-2), D inițial rămine: : dare, deget (digits), des (densum), 
"dor (dolum), dinte (dentem). ee. - 
 D urmat de i închis” a. trecut în 2; încă. din. cele mai 
vechi. timpuri. Dius—zeă, dies—zi, dico—zic. “Chvintele 
străine întroduse mai tirziti în rominește n-ai suferit: a= 

ceastă- schimbare ;. aşa Diacol (pop. rtAB04), disc, dihanie; - : 
„diac, Dentem a dat dinte, căci. schimbarea „grupei en: în 
„i în a“ fost în urma schimbării lui di în. zi. | | 

Obs.  Anomalii ar “prezintă cuviutele jos (mold.. pes, - - 
"U9€) şi jumătate (mold. -giumătate, WRAVZTATE); „ele cores-" 
pund clasicelor deorsun saii  medievalului josiun și (dimie-. 

3). si initial rămine: Saccum — Sac ; “seram — sară; 
- similis—samin” ete. - " " i 
SS urmat de, i închis (& deschis) s-a. schimbat î în ș. 

„se -pens — - şerpe. (earpe) 
sie şi 

„Sezen  — ese: (şase). . 
.. 

“Această șGhimbare a suferit-o și în grupurile se, “si, - 
urmate: de ;, ce s-ail unificat în pronunță, 

scio--stii, sterg go— sterg, - 

Mult a influenţat aică limba albaneză, ce care și ea, schimbă 
“adesa pe sc în și; așa ne explicăm formele: școală, _Șoa- | 
mec" (mold. cioaree), - 

": Obs. In gratii adesa avem forme cu! “st Și și. „Usi pro- - 
nunță Stefan, alţii. Ștefan ; aceasta. poate * sub influența 
Prouunțe grece, care ne-a dat pe Anghel, alăturea. cu înger; - "In textele: vechi găsim pe mîvestergură, cu st în loc de şt, - 
(Codioșle Voroneţian). - ă 

. "g 76. Palutale și telale (e; Yi au, 3 In gura a lati 
_ nului, e, g, nu Sunait într-un” "tel.  Inainie ” de“a, ou, E



erai vitale, inainte de ei, palatale ; deci cam + așa ca, 

<0, cu, 90,.90, gi și le, hi TE, ru. a A 

-. 

a Bl e 

„D. 0 (velal), a rămas peschimbat : 

cado—cad, cuballus— cal, calidus—ecald, cutcuts—cue! 

In -unele cazuri a: dat: y: (sonoră). Crasus—gras, coto- 

 miian=:gutiie, conadulari —a guduras cureulionen— găr- 

găune, caula — gaură, scăbies—zgaihiă. . E 

2). C (medio- -palatal; ke, ki) -a :devenit. e, a. „be, ED 

- cenam — cină: - 

- certam  :— ceară i 
cirous  — cere: RR 

”_civitatem— cetate . aa 

„Obs. Cuvtătut chelar: (ecllariu m), ? pron. celar. în Xunte- 
mia, ne dă o adaptare. de la chec: lar fare, ținter în, fere- 
anonie sînt forme mai nouă și nu” ne „dea corect pe. ceicus,, 

2 cemelteriim, cea 'emonia. 

E 3) -G (velal). răinine > neschimbat: i 
- galinam — găină, “gracis — area 

. 

„Julăm  — „gură, „pesti -— gust a 

3). G (unedio- -palatal TE; ri) 

-olu, — „ger gener 
a, devenit: ș y, J. (ue, m. 

— ginere | 
emo — gem genuneuluim — genunchi: 

Anornalit prezintă ș he (gibbus), și ciy iyhir -(gigerium). a 
s-a rostit în. 2. feluri: ca 

In cazul întiiti a. a dis- 

5) Qu. (vel al). x de jingă qs 

“vocală Și. consoană (ei. şi ce). 

„pirut ș și q s-a. rostit, h.. 

oo gua = că 
„quanudo = căandu 

a „qualis = căales 

A 

o... CI Ri 

—ca 
— cînd . 
=. care: 

In cazul de al doilea. a sunind ea t, cost sahet” “sonor 

sat înriurirea anticulaţiuni lui qU: (sură) s-a ehis i în . 

; apoi a căzut. sia rămas numai Ip a 
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„Qucattuor — cvatuor = qpatru - — patru 
(Juadrag gessiman,. — păreasemă (nume piistrat, și axă. 

pentru ziua de la jumătatea postului mare: (năezul-pei— 
| zesii), care are :f0 zile âlară de seplămina pateinilor,) n 

6). Que: (medio-palatal).. In. acest, caz a din qa căzind.. 
Qa fost tratat. ca. k înainte. de e; i e; i) și: devenit. | 
o. ci. | 

cil. — ce 
quacro — cer 

quinqute=— cinci - RE 
munte — cine n 

Obs, Veuozien curios ne prezintă păhin nice (at. “coturi 
nicen) unde ce a fost tratat, ca qu (er), - 

7). J, ce suna la Latină Cu î, a "devenit j Și. pi 

- Jocare (locare) —  gincare—. jucare :. - 
Ă „jozem țiovem) — gloi  — joi -. . 

„Josum (iosum) — gios _ — jos 
o Jude (iudex) — giude — jude 

Dă „juceo “(iaceo), a. dat Ztc ; ceda ce să obser -ă ază 
că 2 dă j : Pirancez — Lranceji, treaz: — treji. 

. $7 7, - Aspirata h. In latineste h să pronunta aspirat, Si 
“nărus, “his, habere. : În limbele romanice. acest 77 
s- a Slibil încetul cu încetul pină ce a: dispărut :. 

7 

“hâbere '— avere - E 
bibernum — iarnă 

„homo - —om 
 haedus. - — ed . 

heri . O— ierr- - “ 
“horam — cară 

“In următoarele: cuvinte pare a să Şi păstrat 2:



. 
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humus — humă * - 
"=-  hebeteni —"hăbăt (timpit) 

. hiare  — a hii (hiit) 
hirrire — a „hirii . 

“lar aici Î mal degrabă s s-a născul în. limba Romină, 
sare are predilecție pentru această aspirare, cum vedem 

“în citeva cuvinte ; ar at ȘI. hrrgat, ca “mesa și har masa. 
m cărțile vechi chiar, găsim -harmată și armată. Curios e. 
cuvintul Zoltetă din adulteriuna, căpătat, prin descompu- 
nerea,, în două : ud şi uterin.  UHeriun a dat olteri TA 

apoi vltei. și prin. aspirațiune holteiu; - "Tot: așa vechiul 
hot a și hâtru din acd-ulbum (adulter). - Uli un “a dat 

„olt Ut. apoi hotru şi prin disimilitudine Pâty u. De la hotru 
ra "verbul a hotri, „în înțeles de adulter, în. legile: “lui 

„Vasile Lupul. În cuvinte ca a hrăpi, hârleț „din iăpi, 

vlita (piată), avem Tar. un aspirat. 2 
78. Licidele. Ca licide (curgătoare) să pot socoti 

aceste i 4: consoane. l,. m Hr, din: cauză „că în roştire 
-. să pot lesne inlocui una- prin alta. dar “fie-care să arti- 
"eulează în mod deosebit „Le licidă dentală, e -.c vi- 
brantă dentala, m. nasală labială, n nasală dentală. 

Ş - Licida dentală |. L, inițial. rămine: Zocus=—loc; 
ia n, ling guam— limbă, lucian e—Iua, late) aini=—MCru, 
 liairia-—leșie, leonen —lume. ” 

Dacă [ e urmat de i închis : sai” € deschis în e, l să 

snoae si apoi -piere. ” 

lina — din (m. romin) — în m 
"derg. (lievo) — îeii, ai. n 

- „ lejore (iepure) — iepure 2 
. 

Despre m vezi $ 71, 5.. | 

$ 80, N (riasală dentală). N iniţial rămine. nesehim- -



d Do. 

„bat: nasus — NAS; Hăgratut — negru, navei —nae, ua- 
tare — innota. . li nimica, n S-a Înat în rostire drept pe 
şi schimbat în 7. (gn) Mivica, dar nimene, -. ” 

„ Obs. Prin lesnea trecere u: Micidelor s-a explicat aţă. 
„din ahatem, latin, desfăcut în a-natem, apor a-nateai — - natiă- nață—vaţăţ?), în loc de a fi slavoneacul p'kua==raţa. 
LS 81, P inițial rămine. rado—rad.” POPUN—Par, pa» SSL. | 

mun-—ram, rapio—răpi (hrăpi). . 

„Obs, In. cărţile vechi. giisim cuvinte „scrise cu »: ră, “rrăpede, rupe, rroasă, 'ca și: la Macedoneni, ce rostesc și azi cu 7 .75iă,-rros,srrădăcină. Explicarea - ar fi căi .saii „a 
să pronunţa ca 77; saii că „ortografia greacă a înriurit pe , 
cărturarii noștri, cum ştim că cea siavă a avut influență 

- făcînd pe unii din cărturari a serie pe „falce, YBAARE, lu- „ îndui-să după rusescul YBAAA, NBAMHTH, ce În romîneşte ai dat fală, a făli, - - RE LL 

$-82. - Licidele sînt -cele nai schimbăcioase în natiira. 
lor; aşa stellam 'a dat sleauă, Iar cicada a dat” ricală 

„- (eigăle==grier). In Romineşte cicală a uitat senzul vechiii 
„de grier, și s-a mărginit a arăta pe cel ce vorbeşte în. 

„ te-una; flecăreşte; şi a ajuns'a desemna pe un eroi din 
“poveste, alăturea cu picală și' tîndală, formate din picaj . 

"un" nume de pasere, ce ţiuia. într-una, și din tont,- ce 
“prin analogie a dat tîndală. 

- < 

Consoane medial. 

$ 88,  Consoane mediale sint îcele ce zac-intre două 
ocale. Ele perzistă în lhomiîneşte. 

7 Laliale mediale, (p, b, v, î).: , 
îi 1). P medial rămîne întru cit nu începuse chiar din



— 5. 

Jatină a suna: ca p (sonoră): cepam-—ceapti, saponem— 

"săpun, lupus—lup, lepor ei-—Xepure. P tecce în“, în abur 

din vapor prin vocalizareă! lur o (itapor - — abur) : „done. ” 

din. aporem, Xar aburire din abur. 

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

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

şi acest ș.a trecut pe deasupra lui: i 

cubiian — 

rubeus 

habeat — 

soabies 

E b). Scade la vin 

Daber e 

“Dabitus . 

cabulus — 

diabolus 

) Scade la a în. 

Zabanuin. 
nobis. 

vobis . 

- nubilum 

d): dispare. de tot în 

Vibo—heă ; ; seribo. —seriii; tibi-—ţie, sibi sie, iberto-—%ert. 

* hiber uin— iarnă, etc, şi-n imperfectele verbelor : 

“8 Y medial cade, după ce a cent prin a. 

laudabăă — laudam - 

curb | 

roib 

aibă - 

zgalbă - 

-avere. 
avut. - 

covru-" 
diavol 

tăun - 

a 

nouă (noi) 
vouă (voă) 
“uour . 

* eradebam — credeam |. 

civitatem-— cetate 

= pluvia —  ploae 

+ 

IES 

-. 

"gravitia — greață, ca înţăles vechiii de g greutate, 
; oris D— oae, 

ai
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- Altcum vămine ca. a 

“ lavo: — 
a "leto — 
ie a NOtuN— n | 

AI n 200U 0 
IE ' TITUS. — vi 

ricus — rii 

i.
 
E lat | 

iei da * 

z
 

noii... 
ii 

ar 

ze
 
=
 

"Din a dea a latin a eşit auă. (s-a copt aua). Formele a aii i fost 
*. dea, ouă, oauă, 0-auă (ca Și din 0OTpui4trag— strachină) 
„ apoi uă a “căzut şi a Yămas numar. a. „In loc averi azi? 
Poantă și. strugure, - i | 
4). Ps să păstrează, 

Sa _“ serofam —: seroafăi 
tafam — tufă: 
cofia' e coif 

- $ 84, Lăbialele: mediale urmate de i Să “schirhbit ca - 
şi inițialele în di; » ghizi (şi), hi... Ai. hă "e consbană 

„velală,. și în grai trece în hi, Ex: filum-—fir, “pronunţat. 
hr, iar în compunere cu răs sună a răsehir a: de. e unde, 
ris ischitor, 

- $ 85. “Dentatele D, 1, 8. Dentalele mediale î în genere” 
să păistiează : : Totus—tot, co gito—cuget, digitus— deget, 
cado—cad, credo—crer] (e) 2), casa casă, fusus—fus, 
nașus—nas, etc. 

Cind dentalele, îs urmate de: un î.să schimbi în 2 Pa 
ș: toti—toţi.. credi—creză, ursi—urșĂ. 

Mai departe. cind ti, di craii urmate. incă de o vocală | 
s-au tratat in grai ca ci și gi. Ex: titionen—tăeiune, 
peliolus— pictor, puiredionen— putregiune. Numai prin 
această confundare a lui di +o cu gi+o să esplică for- 
me ca „putregaiă şi putred, uce gaiii și i muced, uriy şi 
“ucid, purce 9 Și pareed cer



$ 86.  Palatale: şi delule (G, ş,. qu, j.) | 

a). C, G, Velale rămin neschimbate, acus—ae, locus— 

„loc; Jagus—-fag, pagănus —păgin. | 

Adesa. c: încă diu latină s-a tratat. ca DR cum apr icus— 

aprig, vătr icus—vitrig, ciria-F ica—vericam — verigă, se-" 

surus—sigur, mntculuș—ningur. Tot .aşa. Balta din: Bal- 

_teucus, urg Și aug din admoricun (morum=mură). 

“Jar e din sulixul eulus, a devenit Ji prin căderea lui u 

şi ajungerea “la foriha. clus, care cl s-a tratat ca hi: pa= 

riculan — păreche, curricula nu — ureche. eculicul iu u- 

„xechiii ; tot așa retulus a dat retlus, care confundat cu 

“lua: (veclus) a dat rechit—veche, - e 
b). C, G, pelatule detin cs, ge. Ex: “tacere (takere)== 

tăcere, vicinus (vikinvs) = ccin ; lege eghem) lege. 

-Ci (ki) urmat. de o vocală s-a tratat în rostire ca ti-+o 

„xotală și a devenit f (15): aciamu=ată, Facian=fată, bra- 

vins=braţ, glacian= ghiaţă, caleionem== călțun (colțun), 

“arnaceus=cirnat și puticinus= puţin ; lar  palatal ur- 
mat de i și e cade „-magis=mai, câgito > valel,. qadra-- 

Ă gpossima==păreaseme unezu- păresii).-. 

Os. E curios cuvintăl. artar din arbor acei. . contras 
«bacei, care la Franvezi a dat crable (din acevarbor) iar 
ia noi ar rar din arboracer. 

e). Gu a fost tratat în doui feluri, după. cum a a 

"dlispărut sai s-a rostit ca r. Ex: coguo (pr. cokiio)-—coc;: 

«puinque (kinke)-—cinci; dar aquam—apă : equan—lapă. 

d), „J rostit ca i consonantic Jorem (pr. iovem) a dat 
sait i sau g și j. Ex: Majus— Maiit, bajulatus— băiat, 

adjejunun — ajun, adjungo —agăuug Și - ajung, 
$ 37. Compusa a s-a rostit ca ss şi ca cs, -.



E con): ă și “Nicola. In cuvintul cală avem L: păstrat de. și Mi 
„e vechii, și: anume luat .de la: țigani. -la cari are înțe=. 

28 — A 

„a Frazinuts— ftâsin” 
= mazilam- măsea 

| exeo . 1— es; dizi — ziseă, Ge. ziș).-- 

- Acest 3 urmat de i a devenit Ș. ezire—eșire; deziria— 
leșie.- 

“Jar în +: coxam  feoesam)—conpsi- 

„o GOI — cope, Si -. 
frixi — -lripsel. . a 

-$ 88).  Lieidele ( DM 
a). L trece_ în 2 încă din: cele mai vechi timpuri. 

“riolam ! —— moară 
„ salem — are - - 

. bașulicam— băseareciă ă (biserică), 

Puţine cuvinte străine s-ati supus acestei legi, de oare 
ce. multe âă intrat! tirziă. Așa e urşenie din Italienescul. 
olaseri ico ; patrahir,. și policanidru, facă cu “candelă ; Ai- 

lesul de negru. figaniă ai exercităt funeţiunea.de car neji 
„= cală; Dosolteiă, dus: de aceasla, "traduce un text. 
vechii - așa”. și apus !rod pe un ţigan (calăii) de a - : 

! Lăiat capul lut loan Botezătorul. (ef. Purăizzacalătt). 
- Cind le urmat de i s-a -muiat trecind - prin :0 fază 
intermediară; ce ne-o dă dialectul macedonean. Ex: : 

film - — firi—fiă (hit). “ăia — “mel. a. 
folia —.loiii, “neuliesven.  —" muere 

- doliosus —— dulos , deezpoliare — despolare . 

- Cuvinte ca “polei, umili, oleii sint mal nouă. În bal 
(belua) l s-a mănținut din cauza lui a. -De multe ori-7f 
să schimbă în. altă consoană, similis—samin ; ;  Pulingi- 
mein—fuhingină
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b). AM rămîne neschimbat: amarum— amar, br matii — 

“brumă. Insă m urmat de i devine-gni (7), mai ales. în 
| moldoveneşte : mimica pron. idica. . - 

c). A rămine neschimbat : aro—ar, anrn—aur, ete. 

„Adesa el schimbă cu 2 : serena — senin, suspirare—. 

 suspinare, covonqm—eunună. In făină a ciizat 7 (fai 

- ” nam) rostit ca n, fănină 

„o A rămine neschimbat- măne—inine, canemn— cine C 

să schimbat insă $i în: î 

, | minaltus o — mărunt 
Si  canutus a căzut 

fenestram :  — fereastră 
„70 anonumentum — mormînt e 
„miei venueulua = — rărunchiii e 

„vilă, tenio—ţiiă, cuneus—cută, pono—pulă, Ri 

„= “Aceste schimbări a- lui u medial în +: constitue o par= 

„. ticularitate, dialectală a graiului Moților din. Ardeal Şi a - 

Istrienilor, ce rostesc dură pîre, cîre, mîră, mire, gh 

i biveață” etc... . ACEI , 

N urmat de i adesa ori i cade; INaneo — tri, renid—, 

N medial. devenind final să ia ca mt Bucin și Bu 

ctum; laceiumare, zbuctuniare - (huccinare). 
. - . 

. . . - 

Consoanele finale 
« - 

Ş 89,  Consoane finale sint: acele ce termină cuvîntul. 

In “latineşte cum acestea eraii consoanele - finale Gl 

My 2 9, Sir, cu care să” arata flexiunea de caz şi con-: 
jugare.. Toate consoanele finale aii căzut, fără excepție.
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"-- dormit .  :— doarme 

ua a 
«dic- — zi ” 
fac ” .". fă 

laudubamus— lăudam 
- audis —— au: 
dominus . — domn 

Grupuri -consonantice” 

$ 90. - Să riumește grup consonantic  unirca a două. 

consoane nedespărtite prinir'0 vocală. Nu toate limbile 

posedă aceleași grupuri “consonantice; așa limbile slave s 

- deosebese de cele latine foarte mult în aceasta. Pe lină 

aceasta vom observa dacă el exista în |.. latină. sai. s- a 

lormat mai apoi prin căderea unei vocale. scurte, Ex: 

"aveti. — are, aici re e grup luitin 
calidum — cald, aici ll e grup joia: 

si în rominește. ati existat “0 dată consoune “dupe ; ; 

„proba ne-o. dati citeva a cuvinte ca mânlire și zeârlire, unde 

il s-a disficul în 7 prin disimilar e, așa din a ynellus aven 

“viel (nel) ; de aici. verbul mellire rostit „mîrlire (agnellire). 

Tot asa din exvello aven 2 seârl, E 

Insemnăm numai- aceste grupe: . | PR 

a), In, re, devin bb, rd, Sileaticus—selbatec, Serrun— 

sărb, corzus—cerb,. 

b). "Ct, devine pt. tvetus-—copl, diectum-—drepl. Laue: 
“ 

Ori e dispare și rămine î. Ex: /lueturure — futurare, . 

zictimare—vălămare. - - 

c), CI, și gl devin chi și ghi: sclarus — schiaii (schia) 

“glacies—ghiață, includo—închid, e 

d). Gu a dat mu, sign — semn. cognosco — cunosc, 

-



Cuvintul stînga vine din sta git —neteşteu „ stătător, tar 

“prin: metateză stang ga, deci mina stingă. însamnă mîna 

Jeneșă, stătătoare, care nu face nimic. ” 

Obs, 'oate' aceste schimbiiri de 'consoane să datoresc unor * 
cauze pur fiziologice. În fapt schimbarea unei consoane în 

: “alta €orespunde - îa înlocuirea unei articulaţiuni orale prin: 
“alta mai lesniceoasa ; acolo unde nu s-a putut face înlocu- 
„cirea s-a elidat. Așa grupul gu,.ct prezintaii pe alocurea o - 

” articulare greoae ; graiul le-a înlocuit en nn, pi, căci ple- 
cînă de la articularea labială 7,-p mai uşor să "putea articula - = - 
“palatala dentală n, , de cit dacă să pleca de. Ja velale (e. g);: 

- adeaa două articulaţiuni s-aii rezolvat în 2x24 medială; aşa 
grupele 3, cl nii dat ghe, che, ce-s. la „mijloc, 

 



ante 

CA, NI 

Num formă, cuvintul asa cum ni să” dă în limbă : dur, 
2 “mnratusă, pomadă :. : În “ori- ce cuvint. deosebim două părți: 
„xulpina (tema) şi terminaţiuuea. In cuvintele mana. leq- 

gină, a și ă sînt terminațiuni, iar. mat; și leagăn, teme 
“Terminaţiunea: „e ultimul sunet, cu care să isprăveşte 

“nn cuvînt. Talpina- e ceca ce ne rionine. Adesa însă e 
"grei a. deosebi “terminațiunea de tulpină. Ex: lup, os și 

"dut zi noi în scrierea foneticii n-o mai: însemnăn, asa 
“că nu .ni-a rămas de cit tulpina. Veni numi atunci ler-. .. 
rinaţiune ultimul sunet din cuvint, aşa cum ni să dă, 

„fără a crede că acel sunet e adevărata terminaliune eti- 
mologicăi. Ex: In lup, p € sunetul final ; vechea .termi- 

- „națiune era. 1: “lupu, cum 6 Şi. găsim in forma. arlicu- . 
Jată dupul, Tot: asa, om—omă-l ; domnu-l. și domu. 

x „În cuvint tulpina ne spune ideea generică de fiintă sait, 

Se MORFOLOGIA | pm: 

$ 91... In Morfologie: ne ocupi cu fu mele cuvintelor.- 

lupi, oase, Aici terminațiunea . veche vocalicii u s-a pier- e
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- “acţitine jar” terminățiunea rată. raportul de nesiune, prin . 
care să leagă cuvintele în. limbă. - Se 
In mama Teagănă, “mam spune fiinta, iar. leag găn spune 
„actiunea, a și ă atată raportul dintre ele și incheagă o. 
propozițiune. i - ME Ea Să 

$ 92. Atit, lerminațiaica cit şi i tulpina: să. cchimba 
în: vorbire Ego : Sa 

“aud; lauz-i, idud-ăm, E o 
zăz,. rez-i, ced-c; mă | 

. CAP. VL Aa 

» aneţiuni şi caiegorii. 

$ 93. Fiecare cuvint exprimă o idee ; ; însă în vorbire: 
"batem. face ca: un cuvint 'dat să ne”: “exprime mai multe : 
idei ; zicem. că "îndeplinește înaă multe funcțiuni. Cuvintul 

„e unul şi același, rolurile: ce, le are în . limbă sînt mai Sa 
mute. i i 

„Aşa cînd zicem: vara A 'astii ca ji 2lofoasă, sură e -sup- 
-stantiv; iar în: Vara să coc Jruetele, tara e adverb. In. 

toate aceste, 'exeniple” cuvintul e numai unul cara; funes 

„-tiunile lui sînt mai multe. DE ea 

Vom deosebi alitea - - categorii “in gramatică cite sînt . 

i  tunețiunile cuviritelor în limbă. A a 

1). Substantivul 6), Verbul 
2:92). Adieclivul - 7). Adverbul - 
„- 8).. Articulul 2 8); Prepozilia” a i 

4), Pronumele | Da 9). Conjunetia... - 
Sa 5). Numeralul | 10). Interjecția, 2 

Ş gi. | Nu, trehu6. a. orede că. aceste 10 categorii. for 
mează 10: „specii "cu: totul deosebite, că adică dacă un:



Ea 6 = o 

cuvint: e substantiv, apoi nu poate- fi adicetie, * dtdeerb, | 
sati verb, De la o categorie sii poate. trece lesne la alta: 
cum 'ne vine mail bine în vorbire. Cuvintul nu există în - 
„imbă: de cit ca. funcţiune, și toi ca. funcțiune i studiem - SE 

în gramatică, î E | De Ş 

Mai mult - încă ; : “un cuvint poate indeplini. douz  fuie- . 
“ tiuni 'de:o dată. a 

Așa. în: capul, care să pleacă, sabia, mil tac, cure e 6 E 
“și pronume şi: conjincție. i ă E 

$ 95... "Poate aceste” 10 categorii să “reduc : “la dosiă : 2 
la, pi “onttimte şi re) e, ce nu să pol, reduce” una: în alla, “ 

. Dacă la acestea adăuşăn şi interjecția, vom avea 5 spe-! -.! 
| cil de cuvinte ireduciibile pi 'oniunele, 2) dul și înterjecţia. i 
. Nu s-a putut exprima, obiectele de o “dată cu nuniele 
lor adevărat, ci prin pronume. a pa 
„Pe lingă obiecte s-a observat din. primul loc. mișcări, 
acțiuni, cu totul în atară de obiecte. . ud dar afor- 
“mat o: nouă clasă de: cuvinte deosebite cu totul de pro- 
mire. Luind apoi acţiunea ca însușire s-a 'ajuns a u„de= să 

“numi întreaga ființă, deci la adicetie Și: substante. po 
- Ex: unt era Odată verb în particip; să zicea dar a: 
unt pentru « uns; „Vechiul participiu: ant, luat: ca adiec- .-. 
tiv. aut, a: trecut. azi ca substante, ut tot asa Fete e. | 

. pute e, stat, ele, i aaa i 
Asti s-a făcul aunestec între: categorii ; avem verbe: 

"tormate' din pronuine : a tui (ti); a însuși (însusi), din. - 
prepoziţii : : a înapoia. (inapoi) e înainta (înainte) cum şi .- 

„din dnterjecțiuni: a. cîrti (cîr), a pufăi (puf) ete. 

„1
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CAP, VU. 

„ SUBSTANTIVUL. . 

$ 96. * In această: câtegorie întră” cuvintele; ce at 
funcțiunea să arăto: - 
. a). Fină din regnul animal : om, cul. opânlă, gîndac, 

burete... ” 

"p). Fiintă din venii vegetal “copac, lin, stejar, Jloare, 

urzică. i . 

c). mineyale: aramă, fer phonb aur, stâncă. 

*d); Obiecte de industrie :* masă, cuțit, oală, pieptene. 

6). nuipe geografice și toiogra ce : şanţ > Dirăă, luciu, 

mnuute, Carpaţi, Lai. i 

E). termeni tehnici :, Plus, minus, Asti sonomie, -, Fizică, . 

titru, hilo,* oc. 

g). name astronomice ; soare, lună, stea; plană, comet. 

h). alimente: brînză, ouă, lapte. _ 

i).. acțiună generice : pntere, simţire vedere, dare « ei; 

„$ 97. Substantivul pumește Obiectul: saă fiinţa, prin .--: 

una: din însușirile lui. Ex: spălător e numele ce să dă 

" cîrpei cu care spălăm blidele;. cuvintul spălător vine din 

participiul spălat + or — spălător 3 cuvîntul fluziu în- 

semna în latinește civgător, cum /Tecuci însemna în sla- , 

vonește. trecător; Prahova colbos : Bistiița=răpede, 

$ 98. Real și abstract. Cind mă aflu în fața unei 
table și.zic : aceasta este o tablă, am în: mintea : mea 
imagina unui obiect de anumită mărime, formă, co- 

louvre și de anumită poziție îi spaf. Această veprezen- . 

tare a tablei e coiieretă, adică reală. Suma: mai multor 

3,



. 
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reprezentări de mal multe table deosebite, formează în 

minte o reprezentare totală, abstractă în sine, și acea 

reprezentare ' sumară e noțitcuea. Cuvintul exprimă no- 

. țiunea. . 

«Cind zic "0 sint în cat “act ; dar dacă în vorbire mă 

refer la Ion, Vusile, sint în concret De aceea în fie- -care 

mame avem de-o dată și înțălesul abstrăct și cel concret. 

In vorbirs. mal des facem uz de senzul real, concret. 

$ 99. - General şi particular. Unele subsiantive, cind 
-le rosiim, ne duc cu .mintea la mai multe finți, altele: 

din contra “numai la una ; zicem că unele sint iener “ale, 

altele” particulare. De ex: cînd zicem cul ne ducem cu 

mintea la toate fiinţile, ce întră .în specia lui ; cal edar - 

mai general de cil dacă am zice: cal 'arăbese, și acesta 

mai general de cil Roi, Suru, Alurgul, Șoiman. 

$ 100. Numim Substantive “comune acele ce ai 
înțăles general, și prin care ne referim la specie, clusă, 

fainilie, gen; iar Snbstantive proprii “acele cu ințăles 
particular, individual, care să referă la persoană, la in- . 

divid, la anumită fiinţă din natură; Ex: cîne, mîţă, cal, 

om, familie, cusă-sînt. comuneș iar Lon; Piatra, Ileana, - 
.Safiu, Iluşi, Iași sînt proprii. - 

In vorbire trecem. des de la înţălesul - general. la cel 

particular ; dacă ş Jrumaticul n-avem nume proprii, de 

cit.atunci cînd printr un cuvint numim individul, log zic 

însă pot fi luate ca proprii şi grupe de cuvinte, ce spun 

tot: individul, Ex: Divector ul  Scoulei. „XNorinule . “e Fusile 

Lupul» e un termen: particular ; ; tot „asa și Președintele 

Cammerey, Begele Romîniei, Prefectul Judeţului Iuși „sint 
termeni particulari, 

7



Diterite solură de nume comune. 

$ 101. - Intre. substantivele. comune întră nupăle “TH 
teriule, colectire și compuse, - 

7 

* $ 102, “Nume materiale sint termenii cu 'care denu- 
mim pr odusele mubuvule ca “fer. „aramă, mămălig gă, «pris 

pîne ete. i 1 

In vorbire la substantivele materiale din acelaşi nume” 

atit părţii cit şi întregului, nu doar că. ele ar, fi simple în 
alcătuirea lor, căci ap, pîinea, laptele sînt compuse ii ele, 

"din eleinente, dar așa e uzul: “vorbirei, pentru a le deosebi 
-de numele” obiectelor de industrie, cum cusă, masă, „Sciztn 

a căror. părți ai nume deosebite. 
„.$ 103. Nume colective sînt termenii prin care de- 

«numim gr upele de indivizi de ori ce specie ; deci un 
colectiv e mai „restrins Ja înțăles de cit un nume comun. 

> Ex: cireadă; gireadă, turmă, hery Jhelie regiment familie, 
pădiui e, luncă, “etc. 

$ 104.  Coleetivele' sint. generale și partitite. “Un co- 
lcciv este general, cind exprimă totalitatea indivizilor, 

„ce întră “in acea grupă. Atunci colectivul e articulat; 
mulțimea; adunarea, țara, prostimea: Un colectiv e par- 

ditic, cind“ nu e exprimată de cit:o “parte din totalitatea - 

- indivizilor din geupă: Atunci colectivul e precedat” de o, 

un. niște. Un stînjen de lemne, o mulțime de copii. 

$ 105. Numele compuse să formează din două cuvinte: 
Ex : treanca- -Jleanca,' papă-lupte, zgîrie-brînză, Calal, -. 

7 

Beliboă, Duinnezeăă, mnaimanele. Multe din ele: au ajuns a 

fi proprii: : eri îacri, "Septecate.



" anumite persoane. po E 
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. 

Origina numelor proprii. 

-g 106. . Obseveare 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, Luţa, Marița să daii la sute și mil :de persoane, 

Asemenea nunie nu-s proprii de cit dacă le alăturăm: 

la numele de familie, Ion Șeptelici, Lupul Stroici, Va- 

sile Lupul. * 

"Numele de familie nu numeşte un singur individ, de 

cit dacă-l alăturea un pronume. Cauza aceasta a deose=: 

birii dintre înțt ălesul numelor. proprii și intrebuintarea lor | 

în practică stă, că toate numele proprii ai fost la ince- 

put same comune, și numai târzii au :incepul a arăta. 
Lă 

„Numele proprii : 'de fimilie să daii după , 

a). O calitate sait defect fizic sati moral. Ex : Grosu, 

Roșu, Aegel, Ciocan, Ușurel, :  Sugleţăl, Bălan, Brinză,, 

„cheriu, Ciocoiu. o , 

Șchiopau, Chiper, 'Tindală, Picală. - | se 

Db). Funcţiune și meserie: Părcălabu, Șoltuzu, Răhtivan, 
. . * . . . % . 

Terialiiu, Soituz, Croitorul,* Cajocarul, Vornicu, Primi= 

e); locul de ori, pină : Epureanu, Cogreânu, ;Sireteanu, 

Borleanul,. Broşteanu,. Sirbu, “Turcu, Unguru,. Grecu. . 

d). porecle ; Decusară, Sezibine, . Septelici, Flăminzild, 

| Setilă, Aurgilă. : . . 

 Sfavrmă-piatră &, Calalb etc. . 

6). “compuse (din verb și obiect), Belibou;- pige-racă, 

Prige-linte, Zgtric-urînză, "Papă- lapte, “Strîmbă-lemne, 
- , | * 

Numele de botez, promunele, să dai dupa infuența bi- 

„sericiă ; noi .purtăm numele sfinţilor prăznuiți de biserica.
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<reștină. În gura noastră aceste nume n-ai înțăles, de. 

cit că chemăm cu: ele pe nume pe un prieten al nostri; -. 
dar în limbile” vechi ai înţăles. Așa Vasile însamnă înn- + 

„Părătese (fooseis), Gheorghe i însamnă lucrător de Pământ 

"(ewoyuzis) = Agr icola ; IIristos însamnă: bun. Bogdan 

însamnă darul lui D-zeăi==Teodor ete. - 

Numele de țări, de orase. de judeţe, de ape,. de munţi 

ai fost la inceput nume comune: - i 

Ex: Ducorina=țară de fagi.; Transilvania = dincolo 

«le păduri; Rimnic==pește, (rîmnic de, peşte), Ocnă ==fe- 
ji." 

reastră, ochii. "ANeant=mut ;  Dunăre=dătitor de nouri; . 

Argeş=vultur ; Cerne pwvă==munte negru, Belgrad=ce- 

tatea: albă; Gropnița (groapă), Suseni, (sus), Deleni (deal), 

Văleni (vale), Munteni + (munte), Cajănj oameni cu pi-! 

- căoarele goale, fără cioreci, așa numesc cei de la munte . 

pe cei de la şes: ;. măi cajene), Piata; Joman (orașul lut 

Romah), Tir gul fr ui05, ele, ete. - 
LI 

po . 

ș. AT. - Osereare istorică. Cele | mai multe substăn-! 

1ive- din limbă noastră vin diit latinește, slavoneşte, tur=, 

cește,. “ungurește, dreceşte, franțuzește ete.; toate însă sint. 

„cuvinte romineşti, întru cit sint înțelese de poporul nostru. 

Ex: Capo laracioc ; » ochi i, Ocuă; 08, coastă ; piele, 

„coajă ;. piceor, slătănogul ; : set duh; ete. -.. - 

Pe lingă aceste împrumuturi directe de cuvinte a ră- 

„mas limbii un" puternice, inijloc de a forma ea singură 

„ substantive din» aciiective; înfini nitive, participii și din alte 

„Jor me verbale, 

; D. Sistantiri foimate din. adizetive Toate substan- - 

.. 

“origina urmelor comune . € 

.
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tivele comune ai început. prin a fi adiective ; „căci a numi... 

un lucru însamnă, a-i spune, natura sa; a-i caracteriza. 

fiinţa sa prin una din însușirile principale arbitrar a- 

lese. Nu putem şti sigur de cînd adiectivele ai înce- 

“put a deveni substantive; ceea câ putem spune e că: 

„la această . operațiune aii 'conluerat și strămoşii noștri 

“datinii. și popoarele arice. La uricle nume poporu ul nostru 

„a conluerat, și-l putem urmări, la. altele nu, “de aceea. 

„trebue să facem recurs Ja” alte limbi, Așa 

“pământ (lat.) însemnă susținător (pavimentum). 

„țară Qat.) (terra) însemnă, uscat, în.opunere cu oteanul. 

“cer (lat.) era adiectiv și însemnă găunos, scobit, deșert. 

+. dună (lat.) însemnă strălucitoare. . pa 

zeă (lat.) tot str ălucitar. | PN 

__păgin (lat.) însemna sătean. - * + 
boer (sl.) însemna războinic, militar. 

- rlădică (sl.) însemna stăpinitor. e 
prosop “(gr.) însemna față, fătar. : 

„dihanie (sl.) insemna îusujlețit. + 

„Astăzi toate: adiectivele să pot întrebuința în vorbire 

ca substantive, fie articulindu- le, fie uîndu-le la plural 

fie adăoş gînd sufixe, Ex : ” 

Bogatul și săracul, Sa ae 

E „ Batulul nu crede flămîndului 
Bunul vieţii, și binele moral. *» 

Necredincloşii, viclenii, etc. 

- Bogăţie, sărăcie; bunătate, viclenie etc, etc. 

Explicarea acestui procedeii e următoarea : vorbitorul 

„în cursul vorbirii sale uită substratul nominal al” deter- 

miiatului, care adesa ori e cuvintul 'om. sait ființa 

despre care să vorbește, și să mulțămeşte a: spune numai



dleter „minantul, adecă. însuşirea ul, şi prin această uitare 

determinântul devine determinat, putindu-se și el rîndul. 

săi determina.” E a 

Ex: In loc de a zice oviul bogat și omul sărac, uităm : 

“pe o, ca ceva prea cunoscut ' şi determinaticele bogat şi 

sărac Jai rolul de. dete minate: Bogatul nemilostiv. și Să 

vacul umilit. 

2). Substantire formale din infinitice. 'Poate infinitivele - 

să pot: întrebuința ca substantive, mai .ales în forma 

întreagă, ca ;. vedere, scr iere, putere; bere, şedere ete. ac” 

- Acum două sute de ani în „urmă scriitorii noștri în-: 

trebuințati incă infinitivele lungi că verbe, nu ca substan- _ 

tive. Ex: 

am început «scriere şi porestire de rindul « şi po- 

vestea țării aceștia (Ureche). 7 

“Cu vremea a început a să diferenţia ințălesul. Senzul 

de actiune l-a: păstrat. forma scurtă, pe cind forma în- 

treagă (cu silaba re) a ajuns a arăta nu atit acţiunea, 

cât efectul el aplicat la obiecte. Cînd astăzi. zicem : mân- 

care nu “mai ințelegem acţiunea de a. mînca, de a da din 

fălci, ci efectul. mincării aplicat la Ducate,. s-a isprăvit 

- toată mâncarea, n-acem de mâncare. Tot aşa bere tată cu: 

a bea, simţire, faţă cu'u simți, vedere faţă cu a redea, ete. 

3). Substantive formute din participii. Un număr În- 

semnat de participii ati trecut în vorbire ca substantive. 

Unele -din aceste participil există şi astăzi, altele aii fost 

înlocuite cu alte forme moderne : 

a). substantive formate din participii care există: 

Str însul şi vătatul popuşoilor ; culesul vită ; irita pe 

alară ; dusul în tîrg, ete.
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-b). substantive formate din: vechi participil. . 
Ut (uns), script. (scris) == seriphiră 3 făptură (făcut), - 

strîntură (strins), ete. Apoi 0 sumă de cutinte formate * 
din participiu cu sufixul o”—oare, "născătoare, mîntuito- 

„rul. miistuitorul, spălătorul etc. etc. - PR 
-4).. Substantive. formate din "alte categorii! de. curinte : 

pentru, contra, binele, doar, poate, înaintașii; etc. 

CAP, 

- Genul 

E $ 108. . Numim gea „proprietatea ce ai cuvintele de 
a deosebi prin lorma. lor- sexul fiinţii sai al obiectului, - 
ce-l exprimă. Numele cari spun ființă ca bărbătești sint 
masculine (at, masculus==bărbat), ar! acele care 'spun - „ființă ca femeești sînt femenine (lat. Fonina==temee), o 

| ” Aceasta cu“referință la fiinţi, care să reproduc, prin 
naştere, deci îşi capătă un gen (pipvonicr==eă nasc). De. 
aceea să zice că masculinul-şi Jemininul sînt -genuri na 
tujale. n 

Ş 109, “Nuaatrul, - Numele, . cari spun obiectele nein- 
suilețite, plante, mincrale;'şi pe care omul prin simțul lui 
le-a desbriăicat de viaţă, nu ni Sînț date nici ca mascu- | 
line, nici. ca femenine, ci neutre.  (Xeutrum însamnă in 
“latineşte: nici unul din do) ” 

$ 110. Xeutrul logic și ndautrul yramaticul. In o sumă 
de limbi, mai ales în cele vechi (greaca, latina), cum gi. * 

în germană, cuvintele neutre aveai” o formă deosebită 
"de, femn. şi masc., ceea ce limba 'romină n-are. In ho- . 
minește neutrele ait terminațiunea "masculinelor la sin- * 

” urit, iar la înmulțit a femeninelor. Ex : po 

. o. . 
..



pupitr u, „teatr a, lent, stogcleşte, nume, că socru, damn, frate 
| Dupitre, teatre, "Teme, stoguri, — — ca manie, mărfuri. 

Apoi nu-i o corespondență exactă între neutrul logic 

şi cel gramatical; adecă nu toâte obiectele neinsufleţite 
din patură aii genul heutru în: limbă... O mulțime de 

nume de obiezte sînt luate. în, limbă ca masculine. și 

-feminine ; și deandoasele o sumă de. nume, de  ființi 

sînt luâte în limbă ca neutre, Aşa în nemțeste fomeea 

să zice das Wei (la neutru)! ” 
. “Asţăză foarte putine nume de obiccte:sint neutre, 

Ş 111... Limba romină a păstrat eat ul “gramatical, 

„de şi l-a apropiat în formă de mase. "și femenină. Su- 
Azul ură (ure—ora) e propriu neutbulii, de și l-a îm- 

prumutat prin analog gie unele femenine : mă:furi, erbură, 

dlinuri, Ia ' , „. 

Ş 112. In darea genului la nume e grei de a găsi 

0tăgana rațiunea logică ; adesea Jor na gi amaticală a 

influențat asupra genului. Ex : popă, pașă, papă, sluă, 

"<catună (soldat). : Înţ alesul, a precumpănit la formarea 

pluralui popă, papi ; tot prin acest fapt să explică -aco- 

2nodarea de -formă.a cuviritelor nor, sor, în noră; sură. 

Omul s-a condus „după închipuire (fantazie). „Cuvintele - 

„de obiecte, cari. „purtati cu sine-și înțălesul de putere, 

energie, tărie; deci de producăto». ai primit genul MăS= 

" <ulin ; iar acele cari arătat totdeauna fr unuisefe, gingă= 
ie, și gratie, şi prin extensiune de produs aă'-ptimit 

genul femenin. * Asa numele „de arbori. sint masculine, 

numele de fructe din contra: temenine, dar nu în. mod 

constant, așa : pară, 2arzară sint femenine ; bostan, har- 

„duz, zămos, pepene, castrazete sint masculine; zar: măr e 

„Deutru: Sa 
. 

. .- . *



— 4 — 

Aceste raporturi produse prin inchipuire. să deosebese de la popor la popor. Așa latinii dădeaă genul femenin 
la numele de arbori, iar neutru la numele de fructe. 
“Limba Romină a căutat a. potrivi pe cit s-a putut: genul cu forma. 
$:113. Avem: două mijloace” de a cunoaște genul . cuvintelor: terminaţianea și înțelesul. 

S 

a). Terminaţiuvea, 

8 dl Caiintele terminate în & a, ca, isîint feme- 
„nine, parte masculine, nici sul netu. 

femenine. casă, cafea, para, Luni, 
masculine popă, pașă, Steirea, „Luca, „Costești. 

Ş 115. Cuvintele terminate! în u, întreg, jumătăți șă 
consoană sint masculine și neutre, nici unul femenin. 

.. asc, socru, cuseru, boii, lei, domn, ban, ete, : 
neutre teatru, pupitee, cutii, scaun, pod, 

"$ 116. 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, 
neutre nume, cleşte, pîntece, 

__ La ea ne ajută și întrebuințarea a icuduluă numeral, 
- an, 0, doi, două. Ex: 

un popă — doi popi : un burete —— doy bureţi „0 casă  — ouă case - O:carte  : — două cărți "un teatru— două teatre un cleşte — două cleşte un socru — doi soeri' . un nume — două nume 
Totuși e grei a ști fără greș genul unui” cuvînt, lu-



îndu-ne numai după. terminaţiune, Ne rămine,-ca mai 

bun al doilea mijloc. E , ci 

5). Tafălâsul.. 

$'117, Sint maseulihe numele : | 
'a). de persoane ca: Tudoy, Flad. - * . 

* b). de arbori ca: mâr, păr, cireș. ” 

"c). de popoare: Romiîn, Turc, Ung gur; Rus. . 

d). “luni: Januăâr, Ferruar ete, - : 

_ Obs. Numele acestea de lun amintesc” nume e. zei 
* vechi sai împărați: Januarie: (Ianus), Marte (Mars), Iulie 

(Ialius Cezar), August (Octayian August), Apoi Septembre, 
„Octombre, Noembre, Decembre; însamnă-a 1-a, a G-a, a 9-a 

Şi a 10-a lună, cînd anul noii începea de la 1 Mart; Po- - 
„_porul Romiîn are aceste nume pentru luni: Ghenar, Flue-- 
„rar, Mărţişor, -Prier, Florea, -Cireşar, Cuptor, Gustar, ? 
Răpeune, “Brumăre, Brumar, Îndrea. “ 

'6). de vinturi;  ericăţ; zefir, Austria. 

28. delitere: una, un, un i ui —. 
"$ 118. Sint femenine numele; . 
a). de ființă femeesti : Tinta Ileana. Da 

D). de zile și anotimpuri Lou, Munti, tară, toainnă. 

„Obs. Numele zilelor: pomenese de- zel: “Lai (A polon), 
Marţi (Marte), Miercuni, (Mereurius), Joi (Jupiter), Vi-: 
meri (Venus), Simbătă (Evr. Sabbaton), Duminică (ziua, 

7. D-lui, dies dominica). - 

8 119.: Numele, de fhucte sint cele. mai. multe ferm6- 
„nine, dar sint” şi masculine și neutre: 

.. fe. zărzavă, persică, poamă. “ 
masc. -boslan; jarbuz, 2mos, pepene, str ag e. 

, neuir. măr „ | 

E



Tot așa numele geografice sint asc. și femenine, Prutul, 
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Siretul, Craiora, Piatra, Zanzibar, Sudanul ete. 
„Numele de monete' ca şi numele epicene mu sînte nici 

0 dată neutre : a 

lei, para, Frane,  palan șe) "pe, rilpe, oască. ' 

. | Deosebire ea geunzitor. . 
. 

* 
ca în : . 

barbat —femee. - 
cal 

- b). 

: 

iapă. 

„_$ 120.. Avem 3-miiloace pentru a „deosebi “genul la o P pi J > - 
| fiinţă. 

“ a). Di im! nume deosebite pentru masculin și temenin, 

„loă —racă. berbece —oae  frate—sră 
„ap —capră motan —mâţă biet —fată., 

porc  —scroufă tocoş— găină popă _—pr cuteasă. 
"Cînd în limbă avem același cuvint pentru a arăta. . 

specia nu sezul ființă, adăigăm cuvintele "Dărbat, femez. 

„Aceste: cuvinte. sint epicene (comune). Ele, pot avea 

priviyhitoarea bărbat, prieighitoai ea fenice. 

cind "forma masculină, cînd cea femenină. Ex: - 
bupsuc,, guzgau, ebure, zulpe, crap, știucă, rîs etc. Ş 

prin schimbare de* terminațiune, adică moțiune. 
putem formă ast- fel : 

" omu. — doamnă 
mire — mireasă 

„ înpărat— împărăteasă 
„SOCrU * — soneră: 
„domn  —. domhiţă 

. . 

D.. 

CUSCrU „—. cuseră . 

călugăr— călugăriță 

Fenenine: din masculine. - 
Pi 

— ursoaică Urs 
hus — husoaică * 
Romîn — Domîncă 
a Frantușcă * 
pruu 

SCizar 

— prună 

— zarzară 
..



p
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2). Masculine „din femenine. 
. * 

_ giscă—rînsac, rață—răţoiii, vrabie—yrăbioiii. 3 3 , 

Ă : E [i 

» + „Nume cu două genuri. . 
* 

$ 121, Sint o sumă de cuvinte, ce ai două genuri 

adesa cu înțeles deosebit. Aşa un bas, doi Jiaşă masc. 

când vorbim de pasul omului, dar, au pas, două pasivă « 

neutru, cind „vorbim de trecătoarea prin munţi. . 

Cîmp (un” cimp, două” cimpuri) neutru, dar. şi câmpi « 

mase. în zicerea : a lua: câmpii. . i 

Cap (un cap, doi capi) mase,. cind arată pe cel « ce slă. * 

în frunte (capul oștirii); dar e și neutru (un cap,. două 

capele) cind să referă la capul omul și capuri, tind a- 

rată promontorii. , IE 

Dulap—dulapi (scinduri), dulapuri (de tinut lucruri). 

Cot (un cot, doi coți) mase. arată măsură; (două 

„epate). neutru, arată încheetura la brat, Și coturi neutru 
LI arată indoitura la ape. 

Corn mase, un copac ce face coarne ; la plural coarie : 

(de ja coarnă) arată fruptul cornului, cum, şi coarnele 

animalelor ; dar conuri (neutru) arată nişte! „chifle. e 

Ochi pl. ochi) mase. arată ochii omului ;, pl. ochiuri 

neutru, mincare făcută cu oi dar și. loc mlăștinos, care * 

chifteşte într-una. : 
, , - . 

“- Zmăi, pl. m. 2mă (fiinţăi» din poveste) “znea (cu care 

să joacă băeţii).:  - CS FE 

- Faptă și fapt pl. fapte și fapturi. Si 

„Cuc pl. m. cucă : (paseri) pl. n. cucură „(doc de minee) 

*
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i CAP. X. 

Numărul . 

$ 192. Numărul e proprietatea ce au numele comune 
de a arăta prin o schimbare de terminaţiune ana sai 
mit multe persoane. Ex: „. e 

” Ș$. masă, PL. mese 
$. domn + Pl. domni. 
Ș. carte . PL, cărți  « 
$. drum. Pl. drumuri 

; În Romineşte avem 2 numere : singuritul și îumulțitul. : 
“ In singurit stă un nume, cînd ne spune 0 singură fină, 
sau o“ adunătură, de indivizi, luati « ca un tot. Ex: UR On, 
0 femee, o cireadă. 

Răi In inmultit: stă un nume cînd ne spune mal multe Îi 
inți. EX: oameni, eine, cirezi, , 

$ 123. 'Terminaţiunile proprii singuritului sint. acestea: 
a. în pură; ea, iîn.stea; d, "în casă; e, în frate; i, în zi, 
Lună ; u, în soer up ă, în bo; apol toate consoanele pre- " 
cum urmează : 

în d, bumb; în c, doc; în d, bold; în, pif; SÂN, jug: 
in h; stu; în j, perj; în I.cal; în-m, po; în n, alun; 
în 2, strop; in Tr, car; în 5, 45; în ș, cireș; în £. “tut; în! 
7, puț; în e,cîre; în a, luzr; în 2, 0rez, | 

Cum vedem n-avem cuvinte : la singurit cu își e, + 

„Forme ca casi, masi sint populare, nu literare, iar cu . 
6 găsim în cuvinte străine ca : Con 70. Pe lingă aceasta 
sunetele palatale ce, șe, nu le putem scrie singure, ci cu 
vocale. De ex: deci: (6ev), terclă (TEPN), gizlgit (Uau), - 

$ 124. Pentru inmalțit din contra „derminațiunile șint. 
.



- 
— 19 — 

numai vocalice. Asa avem e, i, care predomină ; din a-. 

„ceste i convine mai mult masculinelor, e femeninelor și 

" neutrelor, cari mal ai și pe 207. Ex” i i 

popă, domn, frate | casă, ladă, stog. semn, marfă. 
popi. domni, “fraţi | case, lăzi, stoguri, semne, mărfuri. 

- $ 125. Dejectirele de număr. Fiind dat că avem două 

nuracre ar “urma. Că toate cuvintele din limbă să le aibă 

pe amindouă. Din contra în graiti vedem că unele cu- 

 xvinte ai numai singuritul, altele numai înmulțitul. Aceste 

nume: să, zic defectire de nr, . 

$ 126... Să iai nurmal în singurit substantivele, care . 

- arată. - a 

a). Nume materiale, metale. şi metaloizi :. argint, o- 

zcigen, hidrogen, pucioasă; linte, or... “ 

b). Arome: tămie, zmirnă, sfântul mir. 

n), Diferite stări sufleteşti : „modestie, cinste, vușine, co- 

Dilărie e ” 

d. Tivguri şi ape: Craioră, Piatra. Bistrița, Prut. 

"$ 126. Să iai număl în. plural substantivele . urmă- 

toare : pantaloni, îtari, aperți, cioareci, incuri, mutcuri, 

foarfeci, îțe, 2ori;'cilți, icre, lătiiri, dulceți, “Bucureşti, 

„ Post, ete. În genere multe din aceste cuvinte să, referă, 
„la obiecte ce' sint alcătuite, din 2 2 bucăţi, ca iai, izmene, 

*  anucări. . 

$ 126. Formele acestea nu $int statornice, ci le luăm: 
în vorbire cînd -în singurit cînd în înmulţit, fără a 

schimba întălesul. Aşa zicem dă-mi o dulceaţă şi dulceți; 

zicem frasi mai mult de cil fragă, fasole mat mult de cit 

fasolă ; pantalonul și "pantaloni, izniana și izmenele. Tot 

așa, Bucureștiul și Iașul ; apoi binerejele şi tinerea ; Dă 

irînețele şi lătrîneța. 
-
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-$ 127. Multe cuvinte își s schimbă, înțălesul la înmul- 

ut Așa: : E . : 

carne — cărnuri. (la om cînd să. îngrașă). 
sare —+ săruri (soluri de sare), 

Frig — fripuvă (boală). 
apă —— ape (riuri), - : 
lapte — „apți (la peşte). 
sînge — sîngiuri (cruzime). 
"lautcută— bucate (grîii şi mâncări) ete. 

$ 128, Gramatica istorică. Numele de sate şi tirguri, +! 

cari ai forma pluralului să : explică că-și trag! numele 

"de la vechiul lor proprietar. . | , | 

Ex: Plotuneștii sat în jud. Falcii, își trage numele 

de la Stai Plotun, ce a trăit pe, la 1440; Bor ileștii, sat 

în jud. Ne eamt, își trage numele dela Jon Bor ilă, boer de * 

pe la 1360; (rugeştii de la Jon Gug boer in 1540. Lucrul 

s-a petrecut așa :  Boeri ca Plotun, Borilă, și Gug. ai 

„fost împroprietăriți de. cutare saii cutare domn şi li s-a. 

dat cite o moșie. Locul era pustiit la început. Boerul 

_cu moșia şi-a făcut casă. Megieşii, aii zis întiiii : hai la 

casa lui Borilă, a lui Plotun, sai a lui Gug. După. 

moartea, acestora rămin urmaşii, cărora li s-a zis-Borileșty, 

Plotunești şi Gulgeşti şi locuitorii de pe acea-vreme cind. 

ziceail : hai la Plotuneşti, aveati mal mult: în vedere pe . 

Proprietari, urmașii lui Plotun. Cu trecere.de vreme s-a. * 

schimbat înțălesul ; numele posesorului a trecut. drept 

numele posedatului, și, ne-am trezit azi cu atițea nume 

de sate si tirguri în plural, de și spun singuritul. 

Tot asa sate ca Deleni (deal), Văleni (vale), Suscnz . 

(sus),. Joseni ţjos), Predeal (pe deal), : 

v e a.
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m CARA NL, 
af „Cazurile. E 

$ 128, “În vorbire cuvintele, stau. legate, între die. 

Cind: zie “domn, doare numese nişte fiinţă mase; sil fe- 

“menine, în singurit. sait înnultit; „căcă doanune. arată pl 

valul femenin. Cînd însă rostim : cînele nostru a mușcat 

- cânele vecinului;— vedem că aici vorbim de.:un raport | 

între” doi cîni, al nostr u și al vecinului, că adică.unul a .- 

“ mușcat pe celalalt. Să numesc cazuri diferitele forme ce 

- da cuvintul pentru-a arăta aceste. raporțuri din. frază." 

$ 130. In Romineşte- n-avem fornie deosebite pentru: Ai 

"exprimarea. fie-cărui raport; “zicem dar că “sint mat pu-: 

ține forme” de caz de cit îniţălesuri saii raporturi, | 

Aşa în propoziția « de sus: cînele arati două raporturi, 

= cel activ și. cel pasiv, Tot așa: «Dati. Cezarului cele ce 

“sînt ale Cezarului, aică supt forma Cezarului” arătăm 2 

“- raporturi” (cel: atributiv şi cel indirect). In fraza aceasta:: „ | 

Fraţilor, să Jăstim fraţilor. noştri cele ce sint ale Jnaţi 

lor; fraţilor. arată 3 raporturi. i 

_$ 131. Deosebim dar aceste cazuri, ca raport sintactic ; ; 

n) | Nominativul, arață raportul activ, „de subiect, 

--Săracul cere pinie, Vierul' sapă via : 

- 2 uda geuzaticul arată raportul, pasiv, de obiect. 

 Miluiţi pe săracul; tocmeşte. zier ul nostru 

ia). Gentiiul arati “raportul, de atiihutiv: (posesiv, N 

origină): “Traiu] săraculuy e ticălos; purtarea. zierului erea. i 

- 4) Daticul arată raportul indirect dintre 2 „persoane Ie 

„prin lucru Aa a aa



, după fraza” romînească, - | tă 

Dai pomană săraculu: ;“spun rieruluă să săpe. 

5). "Wocatisul arată. adresă, şi nu întră între rapor- 

“urile” sintactice ale propozițiunii. 

Tacăţă. gura, sănacule. 
"=" Sărace de tine, ține-ți : gura. 

Ş 182, Cazul drept. și “oblic, Aceste raport. a caz 
„să pot reduce ja. 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 cocatitul, de şi nu-l. ali. toate 

euviniele ca formă. deosebită, mai ales cele ce ai .ter- 

minaţiunea &, «e. Ex: frate (n. voc.), casă. (n. voc),. 
dar ezre (văr) ; doamne (domn), soro (soră) ete. 

$ 132 bis. Cuvintele terminate în « ati două forme. 

la vocaliv : Doamne, Domnule. Adesa însă în compu- - 
nere întrebuințim nominativul tot aşa de bine ca și vo- | 
cativul: Iubite prietene. și Iubitul miei prieten. Nei zicem: 

Sfinte Dumnezeule ca vocaliv, ceea ce grecii zic cu nO- 

minativul o d iyhios o theos. 

„Acuzativul adesa ja. prepoziția. pre, Ge) mai ales cind 

obiectul. pi opozițianiii mică cunoscut, 

văd pe mama, xăd pe-tata - 

văd pe fraţi si pe cumnato 

Obs, In textele vechi. (tipărituri) găsim o: sumă de pro- 
pozițiuni fără pre:. Și. scoase Adam om din ralii. Această 
construcţiune departe de a fi o. caracteristică a limbii Yechi . 
xomînești, din contră e o: inf ueiţă a limbii slavone, : „Scrisă 

la:;noă. în -ţară. pină cătră. 1660, şi care nu obișnuia: a- pune 
pre jaaintea acuzativului, In documente şi diferite acte „scrise -- 
chiar în slavoneşte. găsim pre, În fraza slavonă, construiți



133. - Nu toaie raporturile - “posibile dintre cuvinte - 
“în rază le putem arăta prin forme de caz. Limba Ro- 

mină iubește mai mult calea perifrastică. - Asa. cazurile .. 

nu pot exprima raportul de oc, de timp, de cauză; de 
scap, de mod etc. ci astăzi le exprimăm prin locuţiuni - 
„cazuale formate din o piepozițtiune cu substantivul în. 

acuzativ, Une- -0ră, alterrieazăi o formă pentru alta. Ex: . 

sait peste toată fara Moldovei 
| Du- te drucului: . . . si Du-te le dracu. 

Stă locului. si StăI p loc. 

“Dar nu putem .zice de cit: | | 

Omul din ogr adă, om de carte, treaba de azi n-o lăsa 

pe mine, om de pr icină, fată de măvitat, ete." + 

"În toate aceste construcțiuni numele stă în cazul au. 

zativului; cunoaștem aceste după pronumele personale, 

căci numai ele ne daii. formă deosebită la acuzativ față | 

Domnul. făriă Muldotet şi Doinn a toată fara Moldovei, Ra 

„de nominativ, Ex: Fă, pe mine; tu, pe tine; să, pe sine, 

: & 13%. Ob... In limbile vechi existaii măi “multe ca- 
ori, Latina avea șese ; alte limbi (ca Slavona) posedaii 

" cazal locativ şi instrumental; Latina dădea ablativului o 
bogată întrebuințare; nu mai puțin genetivuluă şi datizului, 

- Bierzindu-să în romineşte dezinenţele cazuale s-a inlocait 

cazurile simple prin /ocuțiună cazuale, cunoscute “nouă și 
„apt numele de «drerbiale sati expresiună adievbiale.. 

Ş 135: „Morfologie avem dar numai aceste cazuri : 

* lvocary :- Domnule, " (frate) ” “Qlamă, Soră) 

a. [Caz drept „Domaniă,. fraţii Ra Mamele,. Surorile. 

„Caz oblic “+ Dombilor, "fraţilor. Aamelor, Surotilor 
n Vecativi - E 

ai ă “Mase, - , Fer, E 

„i. « [E ărept Domnul, fratele : Mama, Sora 
Cazul oblic Domnului, fratelui "Mamei, Surorii
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Ea „i Neutra ia 
aa Cazul drept: Podul, numele 
- „S.. JCazal oblie_ Podului, numelui . 

Îroeativai " Podule, nume 

” pl. fCaz drept* Podurile, numele 
-* Caz oblic f 

Vocativi Podurilor, numelor - 

DEPRINDERE: 

„(Din „Îmintiri de L. Creangă). 

- mess” D-apol lui Trăsnea, săracul, ce-l pitia sufletul cu 
| gramatica | O dată îmi zise el plin de măhnire : 

-— Șlefănescule,. (căci aşa -mă numiam la Folticeni), 
_astiiză nu mai merg la școală, că nu ştii tabla, și “vreti 
„să învăţ pe mini la gramatică. Mă rog ţie, hai cu mine | 
la cimp spre Folticenii Vechi ; vom învăța împreună sait | 
„cite. unul ; eii la gramatică şi tu-ce-i vrea: apoi mi-i 
- asculta, s să vedem nu s-ar prinde și de capul mieii ceva. 

Lias „că nici la celelalte nu prea pot învăța, cu slova. 
asta nouă care a. eșit ; insă aturisita: de gramatică îmi 
„scoate peri albi, trăsnit-o' ar: fi s-o trăsnească | Par-e că 
"ai ce, face cu dinsa la biserică? Dar dacă să cere! ,.. 

„ Am s-o an și eit din capăt, și poate cu tine; care at 
“trecut pe la părintele Duhu, să mă pot desluşi sase 

". Fiind-că 'la Folticenii Vechi era ceva mingicre pentru 
mine; mă potrivesc lui 'Trăsnea şi ne ducem impreună, 

„RI era un.ger uscat prin luna lui Noembre. și bătea.un 
vintișor subțire în ziua aceea, de-ţi frigea obrazul. Cum 
ajungem la cîmp, 'Trăsnea să tologește pe-un hat și în- 

„cepe! la: sramatieă d din capăt, întrebarea şi răspunșui întită.
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Intrebard, Ce este gramatica romînă? - ae ti 
Răspuns, Gramatica romină este arta, ce ne învaţă a vorbi 

. şi a. scrie o limbă” corectă; i e. . -. 
. 

Târ în altă ediţie : : - nf 

— Gramatica este 'o “nvăţătură, ce ne arată modul de a 
. vorbi: Şi “de Â scrie. bine într-o limbă, | | 

Asta-i asta ; din ceaslov. și psaltire, și acele bălmujite 
a ră ca. vai de ele, să treci-la gramatică, și încă ce gra-. 

matică : nu ca aceste de acum, - pozderie, de gramatici ; 
unele <raţionate» altele «dezvoltate» şi ticsite de. <com=. 

-plimento> cari, trebue spus fără - -complimeni, i esplică.. | 
pină ce nu să mai înțelege nimică ; adică, făcute: anume. 

„pentru copil, de să joacă, cu dinsele, de ușoare ce sint... 
Însă ce folos! peste Trăsnea n-a dat. asemenea NOFOC «+ 
să umble într-ales,... EI, păcătosul;. vitaţi-vă, ce fel de 

e pa e. vc .. 

Ei gramatică trebuia să învețe:- «arta, corect într'o limbă ; Sa 
„silabă. numim un sunet deplin, simplu, „sai compus cu: 

„una din consune, sait şi cu mai multe consune, care 
„însă să să pronunțe cu o scoatere de voace». Iăr în altă 

„ediţie: <Prin silabă ințelegem rostirea unei părți de cu- 
vint ş, e. Lo. | - ai 
-"EX, ei! deacum drege-! r evoaceiis și descureă-te, mă | 
Tetine, dacă poți. Iar la a treia pagină, îndată la altă 

2 năzbutie: ” 
Ra Intrabare.- Cite părţi are gramatica : roratoă ? 

“Răspuns, Gramatică romînă are' patru părţi, care sint: 
: *1), Etimologia, 2) Sintaxa, 3) Ortografia și 4): Prosodia. 
"Xntrebare, Ce ne învaţă fie-care din părţile“ aceste ? 

-- -  Respuns, 1), Etimologia ne învaţă a: cunoaşte Părţile 
vorbii, adică analisul gramatical, - 

-- 92) “Sintaxa ng învaţă a lega părţile vorbii după 
a firea limbii noastre, adică sint:sul gramatical,
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„2 8). Ortografia -ne învaţă a serie bine, adică după 
regulele gramaticii, .. . S A 

4). Brosodia ne învaţă a accentua silabele șia 
-le-rosti după firea cuvintelor şi scopul ce- -l avem | 

în vorbire, * : 

- Apoi: mi-ţii, ni-v sili, me-te- il- -o, ne-ve-i-le.. - .--.2 
ȘI alte isnoave. hăzoase ca aceste. Mai pune la soco- 

teală că și Trăsnea era inaintat. în vristă, bucher de. 
frunite şi timp în feliul săi ;. că profesorul, care și el 
să mira cum a ajuns profesor, zicea”: «Luaţi de ici pină 

ici», cum, mi să pare că “să mal face. pe une locuri și 
astăzi, şi poate că nu veti aduce bănat nici 'grama-, 
ticului, nici “profesorului, nici lui Trăsnea ; ci întimplă- 
zii, care a făcut pe oameni asa cum sint: ori cuțite de 
Oțel ori de tinichea... Ș-apoi ginditi că 'Trăsnea- citea în- 

| trebarea și răspunsul, fie- -care pe rind, rar și Tămuiri, 
ca să să poată înţelege ceva ? 2, 
— Nu, așa, necredincioşilor, ci iată cum: Ce. este. gra=: 

matica, romină, este.. -» Ce este, este .. este arta... nu arta; 
artea „„. artea.... ce... ce... cene învaţă, învaţă... învaţă. 

_ce ne învaţă: a vorbi... bi „bi „.. ce ne învață; 00 
este, este ... este asata, uite “dracu ; nu arala, alea. ce 

„ne. învață... ce este, este ... şi tot așa dondănind- fcarte 
răpede, bilbiit și fără pic de cugetare, pină la «a scrie 
intr'o limbă corect» rar ajungea, sermanul ! Și “după ce - 
turba de cap hit 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 ochi răspun- 
dea -iute, iute și' mornăit, cum cer calicii la pod: 
— Ce este gramatica romînă, este ... ce este, este 

și celelalte după obiceiii. schinionosind cuvintele Și în- - 
- -
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drugîndu-le fir nică o “noimă; de-ţi venea să-i „plingă. de. 
milă ! Pe SL A 

— Nu aşa măi “Trăisne. a Sa 
— Dar cum? . e „ce | 

— Nu mai zice romină, și spune numai răspunsul; 

ce ai cu întrebarea ? - Şi -să..și: opintea el într'o privire 

să răspundă bine, dar degeaba ; să încurca si mai, răă, 

începea a; olita și-i venea să-și spargă capul, 

— Mal lasă-mă o leacă, zicea el năcăjit; şi ciid te- 

„Oli striga să vii iar să mă asculţi : şi de n-oiii şti nick 

atunci, apoi dracul:să mă eie ! Da ; granalica. să.zicem. . 

că-n-o înțeleg şi. s-o lăsăm la o parte ; ; arta, aserine ; 

corect, tiji. D-apoi <romină, este....- ce... ne învaţă, a 

„vorbi și a serie-intr-o limbă», , parcă-s cuvinte romineşti; 

ce naiba ! Numai. și aici trebue să fie.ceva 1... a vorbi 

"sia serie bine într-o limbă» îndeăcit. lucru! Cum . «să 

-scrii bine într-o limbă ? ...> Poate:cu limba; mai ştii 

păcatul ? Pe semne - că noi, cum s-ar prinde, las că de 

„scris talpa giştei ; dar apoi şi de vorbit. să vede că 

vorbim pogan și răi de tot; nu romiînește, ci-țărăneste .. 

“Doamne, Doamne ! învățat mai trebue să fie şi acel care 

face gramatici !- Insă si-n gramatică staii ei și vi ad, că 

masa tot masă,. casa tot casă și boul tot boii să zice, 

cum le ştii ei de la mama, Poate celelalte bizdigănii. ; ; 

«rostitură, arta; corect, pronunțe, analisul, sintesul, pro- 

'sodia, ortografia, sintaxa, etimologia, concrete, abstracte, 

conjunctive : : mi, fi, î;.ni, vi, li; me, te, îl, o; ne, ve. 

i,le> şi. altele. de s sama acestora să fie mai rominește, .. 

„Și. noi „prostimea, habar n-avem de dinsele 1. Noroc mare, 
“că nu ne pune să. le și cîntăm,,. c-ar fi şi mai răii de 

capul nostru cel hodorogit ! ! De cit țăran, mai bine să
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- mori! - Hai, du-te, -Ștefănescule, că. m-apuc de în-: 
vătat... a a aa 

. CAP. XII. - - 

ARTICULUL. 

$ 187. Prin anticul cuvintul capăiă un inţăles hotărit, 

. - . >». 

Cine are cute, are parte (fără articul), 
n. Am găsit o carte; mt-am găsit cartea (cu artieil), 

= Un cuvint: hotărit ne spune genul, “specia si individul. =-- + 

pentru aceasta ne servim și de alte cuvinte de' cit arti- 

culul, Ex: 

"2 Omul propune și “Dumnezeii dispune (genul) 
Ficăor de popă și om de treabă (specia); 
Omul acesta n-a greș it întru nimic (individul), 

-s 138. Articulul . Substantival. Adevăratul articul - 

în rominește este le, I pentru masc.; -a pentru femenine. . 

- = Articulul I-să pune în urma masculinelor în « și & . 
(Socrul, tatăl), le după mase. în e: șerpele.. - 

Ş, . Iată cum să declină articulul substantiral. 

| Masculin . _ Femenin 
Singurit Plural “Sing. Plural - - 

C. dr. (cuscru)/ (şerpe)le (cuscri)? (şerpi): (carte) (cărţi)/e 
C. obl, (euseru)lui - - . (caseri)lor „(cărţii (cărţi)lor 
Vocat. (cusciu)le i -. 

$ 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: să pune 

înainte, numai la cazul oblic: lui Ioan, lui tata, lui Ve odă, 

lui D-zeii, dar domnului, împăratului. - 

. “ . . , 
. , .



> 
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58" 440.- Articulul substantival. derivit din“ pronumele | . 
denionstrativ latin ile, illa, “itlud. - Limbă. latină n- avea 

i articul ; în vorbirea latină dominus însemna și în domn, 

și doiniiul. Cînd însă căutaii a preciza sensul unui c-. 
vint ei întrebuințăti nuinele, în unire e demânstrativul . 

le, Bi. DIR RI 

 dominus îlle == doinul.. tocmai cu 'rominul nostru! 

zice-cea căciulă, cil Ungureanu, ctă: „bună și cei răt ete. 

In. rostirea latină” ile n-avea tonul, și fiind pus i 
urma substantivului s-a scurtat, nepăstrîndu-să în ro- 

- mînește de cit silâba ultină ; de accea artieulul nostru 

eo frințurii din demoristrativul latin; anume: 

aa Î din illuza-Aa-l- 
[+ de din Xlle (elle)- ile -: a 
Den a din Wa (ella)-la-a. | 
d Qin îi (ei 2 

le din illae-(ellae) ele-le, o i 
. „lor din îllorum (elloruni) loru-lor, 

- Mat grele de explicat. sini formele lui, și î (vechră. d), 

ce .nu-corespund formelor latinești, ci unor 7 prototipe po- 

pulare iu, aci... e 

Ş 1ât. Articulul cubstantial « s-a „alipit la urma sub= 

stantivelor din timpurile cele mai vechi, chiar de la-ori- 

gina graiului nostru. Din cauză aceasta în rostite cuvintele” 2 , 

prezintă nepotriviri între forma articulată şi nearticulată. - 

2). La mase. și ricutre în esi 4 întreg articulul să ali-" 

„peşte de;a dreptul. ” - 

- Socr ul, cuscrul fr atcle. ;— lot aşa mase. tată- tatăl, (ar). 

Lă cele cu îi jumătate, să intregeşte cînd s să articu=” ! 

Jează : a. Di pr . 

.- boi-boul ; deii- leul ; eanitt-zmdul. 

1 

,
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„-La cele “cu terminația consonantică, forma articulată 
ne-a păstrat pe vechea lerminaţiune '% : 'om-omul ; dorin 
domnul. - Observăm aici. că formele din graiă: câru cu boi, 
îi mînca din. gardu Riizoaei, sint - forme articulate, că 
pătate prin căderea articulului 4, rămas „ca 'consgană 

finală. Tot așa: numele. proprii .Radu, Neagu, ce să ar-.. 
“ticulaii în limbele vechi Radul, Butul, Oncxul.  * - 

b) La mase. şi femeninele î în ă să elide terminația, 
faţă cu articulul : | 

" MN0Să +a=masa. 

c). La femeninele în eu şi a, lorma - articulată ne-a 
păstrat vechea formă nearliculată. Așa : | NR 

Stea-steaua. Aici . Stea vine din steauă +a, ca și 

masă+a. Prin căderea generală a grupului vă s-a ajuns 

-la stea (pop. se), ve ga, căţea, 
, 

lar cuvintele, în « “au căpătat forina articulată prin ; 

analogie: pava-paraua. Nu s-a zis nici v dată parauă : 

Cuvintele în e, fiind cele mar multe 'Turcești, ai” întră 
în graiit din suta a XVI-a. în coace şi s-ait dat în vor- 

ire după cele în ea, unde tot care tonul.. -: ” 

" Forma steauă din stellam să esplică foneticeşte ; dar 
Ziuă din die, s-a "căpătat prin analogie. 

d). La femeninele în e articulul .a formează diftong 

cu terminația : cartea, partea, moartea. Cind e îi prece- 

"dat de vocala palatală i să elide în scriere, de și rostirea” 

îr dă valoarea unui i ; așa Rtori ia (rostit Istoria), QLua 

ţia (rostit avuţiia). = . Ra 
In genere explicarea, formelor de azi articulate .ne-o 

dă limba veche romiîncască, în care tormele nearticu-



a 

. late eraii în mare parte altele de cit cele de azi, „Asa 

„să rostea : | aa 

"unu omu cinstita e căutatu. - 
Oamenii cinstiți sînt vari. 

" ApOL femenine în uă crai mai multe; să rostea că- 

feauăi, steauă ; tocmai ca a7ă piută, rouă, ziuă ete: 

$ 14% Avticulul pronomial. In romiînește este acesta. 

al, ai, a, ale, ce-l punem înaintea posesirelora ş genetizuluă și 

mmeralelo» oxdinale. 

“Ale 'tale dintru ale tale : 
ay noştri bat pe ai voştri. 
"a nea- una şi cu a fa una fac două, 
Ce-i al.mieă nu-i al tăi, 
dle. turnului umbre ; 
Napoleon al treilea - .. e 

-$ 148. -Samlati mar multe explicatiuni asupra acestet 

-. forme ; a) că ar fio prescurlare din demonstr ativul d/a, 

“ala (2); ») că vine din prepoziţia a şi articulul substantiv al 

dle, î, a; c) că-vine tot din demonstrativ ul latin dar: în- 

trebuințat „prepus ; ; "asa din dtz, rostit elum. apoi ai, 

prin păstrarea “părții întiia ; deci un. fenomen cu totul. 

: opus, formării. art. substantival. Demonstrativul iuni pus 

la urma cuvintelor a dat; loLel pus înainte a dat al; 

așa ilhon, aeaenn —ellut mieu-al miei... 

“În gralii art. pronominal 's-a 'redus la-a, a mie (i-a. 

„neil), ae înieă (s-a sie?), a mea (e me), a noastre(s-a noastre). 

8 144. Articulul adieetival. Tot în faneliune de ar- 

ticul să ia.şi pron demonstrativ cel, cei, cea, cel»; forme 

simple față .cu acel, acea, cum le găsim şi în compu- 

-„_sele celce, ceice ; De . ord inar art, t. adicctival stă înaintea 

o. = adieetivului, cînd acesta-i după nume; | .. RE)



E 

"Alexandru 1 cel Bun (Alosandie i le Bon), Stefan "cd NE 
si (Etticne le grand). - 

: Cu el -putem arăta ideea substantivală prin adiectiv - 

-saă alt cuvînt: Cei buni, Cei făr ă prihană. Cel din ură, 

Intoarcerea celor 10 mii; ; Cei de demult, „cei de față. 

8 145. Iată formele de caz a ur (A adicetical. 

Mase E Fan. 

„= Caz drept, cel blind... Cea blinăă:. 
„Caz. oblic, celui. blind . . Celei blinde . -- 

ai Pl P. 
Caz drept, cei blinzi Cele blinde 
Caz oblie, celor blinză  - Celor blânde 

Ş 146, In limba - veche să facea uz bogat de acest âr- - 

tioal, tocmai cum și-ază face graiul. In poezia popurană, 
„găsim. adesa „lorme, cu cel: 

lar cel Ungurean! - a 
"Si cu cel Vrâncean „a 2 
Mări, să sfătvoiră - . - 

_Ca să mi-l omoare ” 
Pe cel: Moldovan. :: E 

- Glioriţa) * ae 
- “Tocmai ca și vorba de azi +: e a 

” dă-mi” cea căeiută 

“ca e compus din eccu-illnt.— Că ” 
" Observare. In graiul Muntenese ni să arată o. particui- 

! laitate în întrebuințarea articulului adiectivai; în loe de: 

Oinul cel mave,. ei rostese omul ăl navele, adecă ar- -. 

BE tieulează adiectivul și. cu art: substantival, după ce are 

- “deja pe cel adiectival. — Formele muntenești a art. a- 

diectival sint. d, ăi, călăi, ălov : —u, ale, dă Cali) ălor : 

aceste forme nu sînt literare. “



3. — 

“ş 147. Avticulul uumeral: “Nameralul cardinal uni, 

are funcțiunea, şi de articul, : și determină p6 nume îu- 

“tr-un mod general ; de: aici “volul de :articul. nehotărit. 

„De pildă : T-ain biet om, i-o biată (einee.. 

: Așa. lehăese dintii oameni j— 

_ Unele femei îs mat vrednice... 

lată formele . de caz. a 

Mase. E Fem:. 

„Caz drept un bătat „0 fată (bătată) 

- „Caz oblic nui băiat. une fete (băiale) - 

$ 147 bis. “Articulul niimeral să pune cind să vorbeste 

de obiecle nehotărite ; d. e. A aro casă, nu spunem ce 

fel de casă-i, nici unde-i. Acest articul vine din nume 

ralul latin anus, ce avea sens hotărit.. “> Uus însemna 

anul singur, dar şi un oare-care, "cutare. Așa. latinul 

cînd zicea : aderit una mulier lepida=a fi o. fomee .. 

frumoasă, LiZIL(, nu mal însemna una singură, ci t0emak- 

“ca rominescul o, arătind specia, 

Ş 148. Avticulul partitiv. Cu anticului numeral în 

“plural arătăm adesa numai o parte din fiinţele, ce repre- 

zintă numele ; ai? oameni, unele femei ; unor femel - la + 

„șede urit cindu-s îs prea împodobite. Aici arătăm numai - 

“câteva femei, nu 'ne referim la toate... Ma 

Cu. niște arătăm mai bine ideea, partitivă (ca france- a 

“zal.des). Ex: Ie 
“ iişte tălhari aii întrat în casă 
“Aceşti” oameni sînt șiiște- tălhari - 

a — Tribunalul -a. condemnat; nişte tălhari a 

Fu 6morit! de nişte tălhari a 

"3 149. „Tntrebuințarea artieulului... In cele” mai veât 

texte, care- le, avem, găsim aticulul alipit la nume, „ba 

pa II a.
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«Chiar într-o întrebuințare mai bogată, mai ales cu numele 

„proprii. Un nume propriu prin sine însuşi spune de un 

anumit individ ; ar trebui să nu mai primească . articu- 

Jul. (iăsim totușă termeni -proprii articulați ; Bovilescul, 

Ipătescul ; în Sehiopu, Îuvarzu, avem lorma articulată, 

populară, cu Z! dispărut. — 

Adesa lăsim articulul în vorbire ; 

Asa în“ fraza: Toţi ai casei erai în picioare, "și slugi. ă 

şi stipînă aici facem” 0 enimerațiuhe de părți.— 

Cazurile cînd nu să întrebuințază articulul sînt acestea : 

„_2), Cind numelee în cocativ :  Buiuc ziua, pr ietene ; dar,. 

țe rog, Domnule și Doamne. 

b) In. adrese, titluri și anunțuri, Casă de vinzare, Ai 

neavind propozilie, substantivul nu e nici subiect, nică 

obiect și n-are nevoe de determinativ. | 

„_€). In ziceri ca acestea: a ajuns opinca.clădică; a-și 

bate joc, moare de foame. Observind de aproape vedem 

că în aceste ziceri substantivele şi-aii schimbat faneţiu- 

nea. Așa în opinca « ajuns clădică. Vlădică spune o - 

calitate ; în a-şi bate joc avem a face cu 0 formă ver- 

pală compusă, mai ales că în această zicere, ca. în 

multe altele, vedem spiritul analitic al: Rominului, “de 

“a exprima ideea abstractă pe termeni concreți, î 

„In a-și bate joc de cd ideea verbală e în a-și bate 

joc, jar obiectul e de el de și juc e ohiectul lui bate. — 

In ine în ziceră ca om de inimă, aici inimă nu male 

substantiv, ci un adiectiz sau adeerbial: Această, formă e 

„des întrebuinlată în romineşte, care nu poate zice de-cit 

cast de jiei ' 
iz Da „Să de lină 
ai Om cui se cade, femee.. la locul, gi;
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n CAPXNIL, 

” DECLINARILE 

„+ 7. $ 150, Deosebim în Romineşte declinările după: ge- 

muri, de. oare ce ideca de gen a predomnit asupra ter- 

minațianii. i m | 

„Avem declinare : musculină, femenină şi neutră | 

Obsercari, “Malte cuvinte ncavind un gen anumit. ! 

merg pe două declinări.  Aşa'un partid “și o partidă ;. 

un Pup. si 0 grupă, ul period si o periodă ; un metod . 

„si o metodă. ; tot așa program-ă ; problem-ă, sistem-ă. 

$ 151. Declinările le putem reduce la două tipuri, de 

“oare ce aieutrele merg la singurit articulat ca masculinele, 

"la înmulțit ca femeninele. = | 

Tipul Î. Masculine și neutre. 

“Sing. Neurticiulat. 

Caz, dr. . un cumătru, teatru, şerpo, drum, tată 

“Caz: oblic unui » » > in 
"Vocativ * cumătre * „.: vo». n 

- plural, 

" Caz, drept — cumătri, teatre, şerpi, drumuri, tăi 
: Caz oblic : Si » 2 n - » 

" Vocattiv - - * » us» n ». ă 

Si “Singurit. Articulăt | 

Sa Caz, drept, cumătrul, teatrul, şerpele, drumul, talăl - 

„Caz oblic, cumătrului, teatrului, şerpelui drumului, tatălui 

- =" Vocativ, * cuimătrule, teătrule,* (şerpe), 'arumule (tată)
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_ - Plural | 
- caz arept, cumiătrii, teatrele, serpi, dromurile, fair, 

„Caz oblie/ cumiitrilor, teatrelor, serpilor, drumurilor taților. : „„ Vocatir A _ ia 

a Tip. II (femenine) zu 
0 Sing, nearticulat. E NE aa 

Caz: drept. 0 casă, “Indă, carte, stea, zi. 
„Caz oblic. Unei. case; lăzi, cărţi, stele, zile. 

î Vocativ. „Casă ! ladă ! carte! stea - " 

e Pa = 
"Caz drept unele case, . lăzi; cărți, stele, zile. Ă ” 

* Caz -oblie: [unora case, lăzi, cărți, stele, zile, - Ta o. „- Vocatiri LU 

Sing. articulat. i ” e 

. Caz drept. Casaj- -lada, cartea, steaua, ziua, 
„. (Caz oblie, Casei, lăzii, cărții, stelei, "zilei. 

Vocatiy, (casă, ladă, „carte, „stea, 2). 

- Plur al 

Caz drept. Casele, lăizile, cărțile, stelele, zilele; 

vai ( caste, tăzilor,- cărţilor, stelelor, zilelor. 

$ 153. Depr inderi, Ca cuumăto u, să declin: Soer 4 
_cuscru, jugastru, “lup, cai, „tel, copac, „îs, cercel, On e -- 
„dăiat, drag, negru etc, : i Aa 
„Ca șerpe să“declină : rege, “păr inte, frate; cîne, ginere; * 

- „mire, pește, părete;. dinte, pepene, cărbune, soare, „burete, 
- dulce, dute: ete, -: a a Li 

a Ca teatr u şi drum ; să dectină: căpăst u, lucru, fere- =:



, 
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dei, ferăstrăă, deget, foi, semn, god, „căt, mediu 
cîrlig etc. a 
"Ca casă să 'declină fată, masă, cojal capră, apă, păl. 

e . „mă, Boală, geană, rază, giscă, albă ete. Ia 
Ca ladă să. declină : fulcă, vacă, furcă, fară, gr cupă, 

scară, pungă, moară, ar ipă, lung gă, biserică ete. 

Ca stea să. declină : curea, săltea,  detea, giudea, ca-: 
fea, te “gea, căfenea, ete.» - - , 

Ca para. să declină,. basma, ocă, sarma, mahala, tava. 
tabla, hazna, haraba, halva, dava.. - + 

Ca: curte să declină, lume, 7ndre, Jloare, moar te, bule, a. 
7 nădejde, "vale, cinste, onoare. etc. 

Z | 

Ş: 154. Observînd mai de aproape iată asemănările. 
In declinare la multe cuvinte-a influențat. forma ; dar». : 
și înțălesul și-a avut rolul săi. In'-forma nearticulată,. 
masc, și neutrele aă o singură formă. pentru singurit Şi 
alta pentru inmulțit; aici day declinarea să reduce la 
for marea phoraluluă. ' Femenincle ne. oferă două forme 
la singurit, din care Ja cazul oblie e.de ordinar e sau î,. 

o tocmai așa cum avem şi. la plural; o, casă— unei * case * 
— nişte case ; o ladă—unei lăzi—niște lă2i.—Luînd cu- 
vintele în forma, articulată lucrul e și mai limpede, Ar » 
tigulul neutru fiind cel masculin, la ingurit, neutrele să. 
declină tocmai ca masculinele ; ;-iar la plural, fiind le, nu - 
e nică” o deosebire: între neutre și femenine. i 

. 

$ 155. In declinarea unui cuvint! avem 'de observat. 
- schimbările ce. sufere tulpina, căci o dală cu „schimba- 
rea. terminaţiunii şi tulpina, s să i modifică, 

. 

d: . A . ” 

i
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D, Vocalele. îi a _ ia 

a trece în e Şi di: : masă-mese. (prin znease), Cadă-căzi. 
, dar raci, :cai, zacă, Jraă, Paşti.» | 

ă trece în e: măr, mere, căpăstru-căpestre, vărsvere! 
o trece în oa: nepot-riepoate ; om-oame, -vechiă în loe 

„de omule, oameni. os-oase ; dar. oră, ore. 
â trece în î: dână- -vine, vîut-vinte formă populară, tinăr- 

tinere, 

** ceapă-cepe, . . -, . 
.0a'în 0: toar tă-torți-; coadă-cozi —oae-0i, ploae— ploi. 

2). Consoane. 

„Aici. ne interesază numai, consoana, “care termină, cu- 
vintul, sai care precede terminațiunea : brad și vacă, 
lată schimbările ce le sufer : p : 

a şi ea în e: Yarnă-erne, “ ăarbâ-erbură ; creastă-creste 

a) Labialele d: p. m, fo, să păstrează” neschimbate. 
în scris, de şi graiul moldovenesc le „schimbă. Bob-bobi 
(m. “boghi), bumb- Dumbi (m. bunghi) ; “țap-țapă (tak) ;— 
Pom-pomă (ponl), otome- pomnetură, stup-stupi  (stuki) j— 
cofă-cofe-cofiță  (m.! cohiţă) — cofoiit- -cofăel ; pleșur-ple- 

iu (m. pleşușă) ; orat- -vravuri, 

"b) dentalele d. î. s. să schimbă înainte de. i în,z, ţ. 
“5, Xa cind terminaţiunea -i e. rămîn neschimbate : 

“Coagă-coaile-cozi ; :. toartă- tor ți-toarie :.. bucată-Uucăţi- *" 
„Bucate ; casă-case- cășă (moldoveneşo) Tot așa st devine: 
Şi: poteste, Porte. 

. « (apăr-apsim) Poşneag-moșege-ioșnegl. . . 

a 
„€) Velalele Ca, Ga să schimbă în palătale C o gi: 

"crac-craci (kpat-kpasui), sărac-săr ace-săraci ; i drug-dr ui .



. 

. 

, , 9 

d). 2'să schimbă în j: : viteaz-viteze-viteji ; trtăz-treji, ” 
„Harbui-harbji Tocmai ca per j -perji-perje. 

p l înainte: de î dispare : copil,-copiă ;' cale-tăă ; cal- 
Y; cqle-căi ; dar 'bacal-bacali ; - hămal:ha ali ; dastal- - 

atesta, însă colonel-colonei ; Aa | . 
„In gratii găsim 'ai pentru ani, cun dispărut ca, în 

AN 
retdiă, întiiă, călcîiii. ete. 

In Cuvinte ca- cireş, cârnaţ,. arțar, pr un mînz, uzi „ter- 
minaţiunile să, păstrează : cireşe-cir eși 7 câr irnaţi, arțar, 

PP nă- py une, în înză, uzuri. 

„8.156. Declinaţiunea cu două cazuri. Sistomul nostru - 
de a declină nu-i cel latinesc, și cu toatecă limba romi-. 

. nească a păstrat cel puțin pentru femenine două forme . 
la singurit (o casă, unei case), totuși. e. departe de a 'ne „- 
„da bogăţia-de forme a "declinațiuinii latine. In trecerea 
„de la graiul latin la cel.romîn s- a ăcut ) „simplificare ; 
„2) s-a contopit € declinările, b) s-a redus cazurile, Cauza, 
e lesne de înțăles. Căzind terminaţiunile sati adus con-, 

fuziune între cazuri așa că pentru a înlocui flexiunile s-a 
"recurs la prepoziții, şi 'anume la: de, ad, per, cum Și 
„găsini : liber de Petru, în loc de lideri Petri, tocinai ca 

în romineşte în vechile texte : La mănăstire de Bis- : 
trița; la.mijloc de Țarigrad, saiă ca în proverbul : da mij=, 

+ doc de masă și la colț de fură... Prepoziţia ad arată, xa- 
portul de dativ, cum îl. găsim în calcă a popă, miroasă 
a fum, dar azi a trecut la genetiv, răminind pentru da- 
tiv prepoziţia la: vorbese oamenilor" şi 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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„să arăte de c cit “raportul de număr şi, gen, "cel . de caz 
răminind pe sama prepoziţiunilor. - 

-S-ait avut aceste două forme de caz. : una “născută " 

- din nominatir, şi alta din acuzativ ; cea din nominativ 

„arată cazul. subiect, cea din acuzativ, reprezintind și 

cele lalte cazuri ca genetir, dativ și ablatiz, arată cazul 

regim, (obiect). 

N, dominus domini. . 

_V. domine _ domini 
Geu. . domini dominorum 
"D. .. domino - dominis, 

Ac.  -dominum : dominos 
Ab. domino dominis 

Din acoste forme: ai, riimas Nom. şi aeuz atit Ia. sin-. 

gurit cit și la înmulţit: | 

N. domno : domni 
Ac.  domnO (nazalisat)  domno 

Schimbîndu-să apoi o final 'aton în au, leşne s-a con- 

fundat cele 3 forme domno în una domnu, și așa s-a 

'redus' la două forme: domnu pentru întreg. singurit (caz: 

subiect și regim.) și domni pentru întreg. înmulţit: (caz. 

subiect și regim... 7 

"Tot asa. și la femenine. 

N. Casa Casae 
V. :. Casa: Casae. 
G. Casae . . Casarum e 

BD, Casae' -  Casis.<C7 i 
"Ac, * Casam Casas 

e Xbl. Casa O OCasis
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Din. aceste 12 fotine” ati rămas “ănăai Nom. și „Acuz, 

N: Case — Uăsi a 
Ac, „Casă . Case 

Forma case de la Nom. Sing. azi a. ajuns genetiv, şi 
s-a contopit cu: forma cast: de '1a plural (acuz.), cind 
urma. acestei declinări .cu- 2 Cazuri s-a - -perdut în romi-: 
neşte. “Forma casi (mold. căşă prin analogie) s-a păstrat 
la cite-va cuvinte coadă-a -cozi- -coade, şi e tot asa de Ve- 

„-che ca şi case, 

$ 157. Astăzi n= avem urme de existența acestor decli- 
naţiuni cu două cazuri, „presupusă .că a fost în toate lim- 
bile romanice ; dar ni. să păstrează. în 0. sumă -de cu 
_vinte forma noihinativului laiin, pe cînd cea de la acuz. : 
a pierit ; ; aceasta mai ales la cuvintele imparisilabe, din 
latinește, | 

:oin :(homo-hominem) - “name “lumea Jumtoeia). 
„drac. (draco-draconem) _ împărat (imiperator-orem) 

leii (leo-leonem) . - " dor (dolor-dolorem), - 
-Sor. . (Soror-Sorbrem) . jude” (judex-jadicem)i.. 
aa | sînge Gonen) 

N “+ Dar -avem “năme-nimene (nemo- “neminem) -: 
. Serpe-Șerpele (Ser pens-serpentem) - 

oaspe și oaspete. (hospes-hospitem). 

ce să: Yau azi una “drept alta, pe cînd în vechime trebue: , 
să fi insemnat una cazul subiect, alta cazul regim. Forme 
duple mai, î- găsim în: N 

| «+ pure (a: purecâ) și pitică. 
„mg i» oaree.(Şoarec) şi! şoarece (ni. : dtoares) | 
pa e, Dintec,(a spinteca). ș și pintece _. .,. 

ferec (a fereca) și “ferice .
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“Tocmai ca în fraţuzeşte, unde. gtisim 

- Sire” (Senior) şi Seigneur (Seniorera) 
pastre (pastor) și, pasteur (pastoram) | 
Chantre (cantor) şi chanteur (cantatorem) . 

a .: ae 

“Declinarea Numelor proprii 

$ 158, n regulă. generală nuiele proprii să declină 

ca şi cele „comiine, cu deosebire mamele de persoane băr- 

dătești ! 

„Sing. , Phoval, 

Caz drept Prutul, “Oraioca, ușii, Rusaliile 
Caz .oblic Prutobă, Craiorăi, Hușilor Husaliilor 

“Voce... .. Prutule, Craioro, Huși şi Hușilor, Rusalii. 

dai. . i , Îi , , | - e E ” , 

Caz arept, lon, Vasile, Radu, Luca, Duca 
Caz oblic, - „ui Ton, lai Vasile, lui Radu, luă Luca (o) 
Sa LEII - lui "Duca (Ducii) 

| $ 159; Acest mod de declinare a “numelor de persoane 

părbătesu 6 o particularitate, ce în grai să extinde şi 

la cite-va. nume. comune cu înţăles propriu ; dih contra 

„0.samă din masculinele “în & merg ca femeninile, prin: 

“ analogie de formă. * o. - 

Li 

> Asa. Vi odă, Dumnezeit, tată, popă fe la caz .oblie : 

Copiii lui” Vodă Cuza; roagă-te lui D- zei ; i-am. spus lut 

-tată-tăi, (și tatel) ; nepot lui popa. -Dan (vechii, nepot 

- popiă lui Dan), dar Ficiorul: popii. 

In. textele” vezhi. găsim. şi-la. femenine articularea pre- 

pusă: ci "Saieei, ei: Mariei, că Ciolpăneasei. + față cu
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Cusntra Anicăi după c care s-ait luat şi măseulinele î în” - 
: Ducăi, (moartea Ducăi odă). Duminica “Tome, "faţă 

cu simbăta luă Lazăr. : 

Obseruare: In textele vechi rominești' găsi - multe ne=.. 
potriviri în modul de articulare „Și. declinare' la numele pro- 
pril şi la cele comună cu înţăles propriu. Aşa: tată- -tați. dar 
tatei pentru caz oblig sing: tatăl şi tată, tatălui, tatei: 
Şi lur' tata, Tatei căpătat prin. analogie după manei. - 

“Dep inderă. Să, să aleagă “substantivele din. “urrnăttoa-" 
„rea bucată de lectură, să 'să spună genul, cazul și de-. 
clinarea. fie cărui cuvînt, Să a Pa 

. 
. . 

Caracteristica Mitropolitul Dosoftei, e 

Acâst Dosoter “nitropolital nu era om prost de felul, 
„ul șeara neam de mazil prea învățat ;. multe limbi ştia, 

Elineşte, Latinește, Slavonește și alte.  Adinc din cărți 
ştia,. şi deplin călugăr și cucernie 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 craiul Sobiețki de . 

să îmbrăca cu veșmintele cele scumpe şi odoarele: Mitro-. ” 

„poliei țării noastre ȘI slujia liturghie la zile mari și lor-. 

dan, la Bobotâază cu. ţeremonie după. obicetul: țării. noa- 
stre” și să mira Craiul și toți domnii Leșești și lăuda fru-. 

moasa țeremonie, ce. era în biserică țării noastre,
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i CAB Ni e i 
ADIEOTIVUL 

a 

ş 160. : Să nutheşte: “adiectio adjeaiouni = cate să să d 
dusă) cuvintul. care adaugi” la: ideea, unei “Binți 0 cali- | 

late, Găulind î-l determina, Cind zicera ce: albastru, cu- 

„vintul albastru determină înțelesul cuvintulni cer. .,. 

e 161." Determinarea” să face” nu numai prin calitate, 

“ei și prin alte stări, ca postsiiintă, cdhititătea ete. Ext 
i 

Om bun , j . omul miei ; : doi oameni. 

* titative, e) dete-minative. | 

„Calitatea „0 arătăm, prin . cuvinte, ce. numesc însuşiri 

mater iale sati sufleteşti:.roș, alb, negru, vede, (de. coloare), 
gros, subțire, rotund, (de formă), aspru, neted, luciu; (de 

suprafaţă), dulce, amar, acru, (de gust),. încet, “tare, Vă | 

: guşit, amorțit, pe nas, din, cap, (de auz), bun: -răă, deștepi, 

“obraznic, (suletești),. o. o 

| Cantitatea Să arată prin + nuinter ale : „Doi par ani și cinci 

cârlan). | i NR Pe | 

„Deer minarea 0, , arătă im , prin pronumele, posesize, dei 

mostratire și nehotărite : „cașa mea, “această, casă, Jecare 

"Ş 162, ntre adiecliv ș şi substantiv nu e “deosebire de 

„cit de funcțiune. Substantivul să Ya în vorbire ca deter- 

-* minat, adiectivul ca, determinant. Amindouă clasele de 
“cuvinte numesc ființa prin însușiri, izvorite din acţiuai ; - 
"dar substantivul numeşte ființa prin o acțiune: luată ca 

"caracteristică, iar adiectivul prin 0 âcţiune ca întimplă- 
4
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toare, care arati” starea fiinţiă - dinte un moment. dat, Ex: 

- “un stitiieitor (sabaL.) | un om muncitor. (adj) * 
. un lueri solid (adreci.) un solid (subst.) | 
"= * ăn_om harnic! (adrect) : Hărmicul bate pe lencş.. 
, d, 

“n această fâncțiune- rind. pe rind poate. fi și. sibstani- 

“ticul şi adiectivul. . ” 
[EREI 

L] Ă , . = Cui a. î 
“i sa i DR Ii 

i determinate PRD RI delei minatie: 

cap de om „om cti cap (califate: fioten) 
lînă țigae _ „stofă de lină. (calit.. materială) 

- - Gădintă frumoasă. " „domul din grădină (det. de loc) 
uoaple fruirăoasă - a plecat de cui noapte (det, de tip); 

"Ca determinati; pot A petele. ger undiile; „pn 0- 

" muniele, adrerbele. ete., De pildă : ai a 

om. iieivorozit, o on mot, beat, "om ” silitor, ain văzut: :pe 

mana piân gînd, “casa noastră ă, vorba ceea, regimentul 3, 

treaba de azi n-o lăsa” pe. mâne ete, Ic P 

$ 163. Dintre determinative adieetivele, participiile și. 

+ "pronumele variază în formă pentru a arăta. genul, nu 

mărul și cazul; pe“cînd- gerundiul şi ddeerbul ait. forma 

fă . | 
$ 164, pecliuarea adiectivelor. Să. face întocmai ca a 

substantivelor, cu care merg totdeauna înipieună. La a- 

-„diective n-avem -gen neutru; „ci numai: maseulin + "gi £ fe- 

OMENIN u 

Terminaţiunea masculinelor. euşi consoană ; ; tar. peh- 

“ru feminine « ă și e. Ex: | | pe 

e. E ne gr u, alb. bălan, sdabinog DJ. 
neagră, albă, bălană, slăbănoagă., a) 

- Când însă: înăinte: de-a era: voeală i î; la: “oinebiti- GĂSIT 
d J af er atit loc” dai e iai 

. 4 

' ” .
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ADIEOTIVUL. 
a 

ş 160. : Să uteşta: “adtectio aja cate să d 
aug) cuvintul. care adaugă” la: ideea, unei “Binţi o cali- | 

tate, căutînd â-l determina. Cind zicem cer: albasti-u, cu- 

„vintul albastru determină înțelesul cuvintulni cer. 

SI 161. Determinarea” să face nu numai prin calitate, 

“ei și prin alte stări, ca posesiihăd, cdititătea etc. Ext 
îs 

Om bun , 3, omul mică; doi oameni. 

Avem dar 3 șoiuri, de adiectite. a). cai fieatize be can- 

* bitalive, e) determinative. i | 

„Calitatea „0 arătăm, prin . cuvine, ce. numesc însuşiri 

mater iale sai sufleteşti:.roș, alb, negru, verde, (de. coloare), 

gros, subțire, rotund, (de formă), aspru, neted, luu; (de 

suprafaţă), dulce, amar, acru, (de gust),. încet, 'tare,. ră- | 

. = uşile amorții, pe nas, din, cap, (de auz), bun,-răă, deștep, 

“obraznic, (sulleteşti),.. o. i . a 

| Cantitatea să arată prin + nunier ale : „Doi [2 cană și cinci 

cârlan). | DR IE a 

„Deer minarea 0, , arătă im prin. pronumele, „posesite,, dei 

mostratire și nehotărite : cașa înca, “această, casă, Jecare 

"$ 162. ntre adiecliv ș şi substantiv i nu e “deosebire de 

| cit de funoţiune. Substantivul să Ya în vorbire ca deter- 

-* minat, adiectivul ca determinant. Amindouă clasele de | 
“cuvinte numesc fiinţa prin însușiri, izvorite din acţiuai ; - 
“dar substantivul numeşte ființa prin o acțiune: luată ca 

” caracteristică, iar adiectivul prin o ăcţiune ca întimplă=: 
4
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toare, care arată starea Binţii intrun moment dat. Es: 

- “un stitiieitor (sabaL.) | un om muncitor. (adj) * 
. un lueri solid (adreci.) un solid (subst.) 
"= * ăn_om harnic! (adrect) : Hărmicul bate pe leneşi. 
, d, 

“n această fâncțiune- rind. pe rind poate. fi și. sibstani- 
“ticul şi adiectirul. . iu 

[EREI 
L] . . Ri ai ..î 

[a - i Di e i 

i determinate PRD RI delei minativa: 

cap de om „om cti cap (califate: fioten) 
lînă țigae _ „stofă de lină. (calit.. materială) 

- - Gădintă frumoasă. " pomul din grădină (det. de loc) 
uoaple fruirăoasă - a plecat de cui noapte (det, de ce) 

"Ca desi, pot A petele. ger undiile; „pn 0- 

" muniele, adrerbele. ete., De pildă : II 

om. iieivorozit, o on mot, beat, "om  slitor, ain văzut: :pe 

mana piân gînd, “casa noastră ă, vorba ceea, regimentul 3, 

treaba de azi n-o lăsa” pe. mâne ete, Ic P 

$ 163. Dintre determinative adieetivele, participiile și. 

+ "pronumele variază în formă pentru a arăta. genul, nu 

mărul și cazul; pe“cînd- gerundiul şi ddeerbul ait. forma 

fă . | 
$ 164, pecliuarea adiectivelor. Să. face întocmai ca a 

substantivelor, cu care merg totdeauna înipteună. La a- 

-„diective n-avem -gen neutru; „ci numai: maseulin + "gi £ fe- 

menin. aa 

Terminaţiunea masculinelor. euşi consoană ; ; tar. peh- 

“ru feminine & ă și e. Ex: : 

a “pogr u, alu bălan, statnog, | 
neagră, albă, bălană, slăbănoagă., 

  

„3 “Cind însă: îndinte: de:-u era: voeală i la “oinebiti- iai 
ar Că in loc dă: iei ee io ai 

. 4 
1 - .
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titel—mititică - prin întrebuințarea sufixtlor diminutive e 

- 

vii, — vie id). . vechii 2— veche decta) -. verziii—veraje Geeraia) născător.—: născătoare 
| | (născătoriii) (născătore) 

Obs, Grei, rău fac fem! grea, rea (molă. ră); Jar mi 

îcă (muntenește: ea), supțivel—-auptiziei (ant, supțirea). 

' Or Oare vine din sufixul latin orius- -a- n cu el s-a 
* format în romineşște . toate adiectivele vennle, şi: apoi 
substantivele . verbale. . . 

$ 165, : Pe lingă adiectiv ele cu două terminaţiuni, măi, 
"sînt cele” cu 0 terminaţiune, care-i e pentru mase. și fem. 
verde, tute, moale. tare, (foarte), mare, dulce, Jumătate, 
rece, „ferbinte, limpede, turiure; Cuminte, etc. | 
"$ 166. „Adiectivele formează pluralul suferind aceleasi, 

“schimbări în tulpină ca: şi substantivele, Aşa să schimbi - 
E „e în ea negru—neagră 

0 în oa moale—moi. - î 
! a în & calare—călări, 

, „ dine 'răii—rele. 
a 

Apot consoanele cum urmează : 
! 

' zerde—cerzi; inut mui; arsa—arși. 
mic—mnick, larga gi lan ge; - 
ziteaz—oileji, etc. 

„Ş. 167, Adiectivul să” declină în unire cu substantivul :* 
« rămîne neschimbat cînd să află după substantiv, să "de- 
clină cind stă. înaintea numelui, 

2) după substantiv b) înaintea substantivului 
singurit: | e: . . 

C.dr. omul (ec) bun, „fată bună, -bunul-om, buna fată G. obl, omnalui (celut) bun, feteY bune, bunului om, bunei fete Ver. emale) (e) bun, "(fată bună), bunule. om, (buni fat) 
+ - . 

- . i , - ? 

e.



| - ” ,  plurat , 

C. dr. damenii buni, - fetela bune bunii oameni, bunele fete 

Şobi. /oamenilor buni, fetelorbune bunilor oameni, bunelor feto 

Tot aşă adiectivele în, e: verde: tare, cuminte, * 
Sing. „pomul ț 

. 

nucă verde 
ver de, __ pomalui) nucii verzi i 

Pl. pomii | verz 2 nucile leerzi a 
si -pomilori nucilori “* 

_$168.. Intrebninţarea şi sintaxa adiectivelor. . _ 
În l. latină adiectivul, era mai întrebuințat ca în T0- 

mineşte; o sumă de adicctive . latine noi le. traducem prin! 
perifraze, formate din prepoziţie şi substantiv: zas de 
argint (nu argintii), măr de aur (nu aurii): „Pod de'a-, 
„ramă (un arămos), pat «de fer (un feros), stofă de lină 
"(au linoasă). Adiectivele auriă, argintii; lînos, spun altă 
"idee. Apoi zicem om fără inimă, temee cum trebue. * 
__$ 169. Acordul adiectivului să face în gen, număr și 
„caz cu. substantivul. 

, . 

pom înflorit, .  pere.coapte .. : i 
cusatură înflorită, harbuji copți 

„Cînd adicctivul să pune după subst. articulate, primeşte 
art. adiectival cel, cea, cei, cele: 

. Alexandru cel bun: copiii ceă hatnicl;, fata cea rumoasă. 

Cu subst. neutre adiectivele să acoardă punind mase. 
pentru singurit și fem.. pentru “inmulţit.. -:-. 

” + m coph; înere coapte, mă 
tie 05. “Aărectivele ati numai gen “gramatical. 

+ 

*$ 170. In propoziţie. adiectivul are două întrebuințări: 
"ca atr ibut Și ca pitt, . 

aim ÎN , , : 
.



LUC 

n? Vasile e Blind (atribut). 
“Miţă blândă zgirie. ră (epitet). 

"”Adreciivill atribul spună de subiăet o însușire, acce- 
sorie, 'care: arată --firea subiectului ; pe cind: 'adicelivul 

epitet specifică - înţălesul “subiectului pentru a-l putea po- 
trivi verbului. Așa nu toată miţa zgirie răi, ci numai 

„cea dlindă (în înţălesul din -provetb). Tot'aşa :, zor ba 

E 

dulce mult aduci, ! adiect. epitet dulce acomodează pe 

subiectii; dorbă la verbul aduce sil. 

"8 470 bise “ Adiectivul” attibut să pune i în n plural ina 

tibledlele sint mai “tăulte: ' 

  

Leul, îigi ul şi hieha sint aniiinale. 

N x Jar cină: -sublestele sint. de gen. deosebit atunci, aătect. 

atribut. să. „pune. “în. „plural masculin : 

:-Vasilică- și Marita sint bolnazi (au bolnave), 

i, e AZ: Acordul ddrectivelor! în funcțiiunie de ailverd.. - 

O sumă de, adiective să întrebuințază în funcţiiine da: 
adverb, rămînind-în - formă, fixă. Ex: 

Victoria e cistigată, dar scuinp plătită, 
„Ceea ce: îl făcut e dun făcut (bine fcut). 

e 
; 

„Tot așa adrectivele foai- te şi tăre prin care cxprimăra 

siperlătivul ; cita” și gata, âăemârieă,: chit (molă. 'cfit), ce 

exprimă modul. - i i 

' $ 172, Obsercara istorică.  Adrectiv ele sint foarte sim- 

plificate ca formă în rominește. Nu tot aşa era în 1 la-: 

-tină, unde să distirigeau donă tipuri de declinare : 

1 bonus-a-um |.boni, bonae, bona 
: bonum-am:um | bonss, bonas, bona, 

la cari întraă şi cele ca niger, nigra, nigr un, 

>
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2), fortis, is, e | fortes, es, fortia la care întraii și. cele . 
fortem, em, e | fortes, es;. fortia ca celeber=—celebiiemn. 

Incă din grakul latin aceste două. tipuirt s-aii redusi la - 

unul. ' A E 

" Adiectivele în e păstrează, formele tipului al II; 'aşa!: * 
“tare (lalis) foarte (fortis), . dar nu toaţe,. căci tipul la 

precumpănit. Apoi prin căderea terminațiunilor formele 

de gen. s-aii simplificat, ş şi așa, din bonas (m) Bona (n) 

am avut dim, Jar din donam=bună. | Ma 

CAPOXV o. 

Comparaţinnea. adiectivelor.:- - a 

-$ 173. Un adfectiv spune -o calitate;. dar calitatea. 
asta nu ni să prezintă în. aceeași. măsură, la.toate fiin-. - 

țile.: Cind zicem casă mare, fată mare, băiat -„oinic 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-. 
bilese aceste trei raporturi : de egalitate, de super ioritate 
și de inferioritate, toate proprii | "gradului comparativ, 

a); Comparativul de 'eg galitate îl exprizoăm prin adver- . 

bul modal așa —ca ; tot atit de— ca Şi întocmai ca Pi 

| Viorica e tot atit de framoasă ca și Florica, 
„. Bălatul miei e întocmai ca şi al tăi, , 

b), Comparativul de inferioritate. şi super ioritate i, ex- 
primăm, în același fel, prin, adyerbul - cantitativ mat ră 

înaintea adectivulu Yar. în parteaa doua punem e ca, de di



"Ziua de ază e vizak frumoasă (urită) de cîi cea de eri, 

„Pentru a exprima înferioritatea (sait negativul) avem 
două căi + saii punem pe puțin înaintea adiectivului, sati 
„punem .pe mai înainte, de adiectivul cu sens pelovativ. Ex: 

4 
Ion este may puţin frumos,de cît: “Toader, şi 

„Ion este mai urit de cît Toader,. | 

i Intre fie-care adiectiv am putea “stabili, raporturi de 

contrast: Bun--răă; cald—frig; deștept—prost;. harnic— 

leneş; uscat-—umed; frumos—urit; gras—slab; ş gros—sub- 

țire, Fie care din aceste adiective spun același. lucru : 

căii însamnă mai, puțin bun; rece, mai, puţin cald; urit, 

mal puțin frumos. In acest fapt stă.explicarea pentru 
ce limba: le construeşte în același fel. Superioritatea saii 

inferioritatea “stă în firea adiectivului ; adverbul: mai nu. 

. face: de cit, măreşte deosebirea în sus Sa în jos. 

- $ 176. Superlativul. Pentru a exprima, cele mai mică 

 nnanţe de comparaţie ne servim' de conjuncția şi cu 
înțăles cantitativ; saii de adverbul mult. Voind a com- 

para între dinșii pe Vasile, Jon, 'Tănasă, Gheorghe şi 
Toader vom zice : | i 

Vasile e maj i harnic de cât Ion , 
Tanasă e și (mult) mai harnic” de cit. Vasile 
(Gheorghe e și mai harnic de cit 'Tănasă. -. 
Toader e încă și mai harnic de cît Gheorghe. 

“deci 'Poader e cel mai harnic dintre toți (Gheorghe, 

Tăna să, “Vasile și Ion). Pa 

"Aşa ajungem la supertatin, în care termenul ae com- 

păraţie să facă între o persoană faţă cu, nial multe, în căzul 

de, faţă patri u. Acest șuperlativ Să Bumeşte. relativ, adică, 

că însușirea superioară din Toader e numai” "faţă cu cel 

sv 

. .



. 
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. patru inși. : “Superlativul relativ. să exprimă prin demon- | 
strativul cel, cea, cei, cele: pus înaintea comparativului,: 

;. Cînd dăm afară din minte ori ce idee. „de comparaţi= 
“dne și voim a exprima că subiectul posedă. o calitate 

. în grad mare, întrebuințăm expresiunile tare, foarte, mult, 
* prea, peste măsură; de-a totuluă tot, şi atuncă avem .Su- 

perlativul absolut. . 
Țiganul e tare lăudăros, foarte. liudlăros, peste măsură * 

de lăudăros; podul. era cu totul şi cu totul (peste tot, dea 
totiluă tot), de aramă ;-E ou mudt superioară altora. 

176. Gramatica istorică. Limba latină exprima 
comparativul şi 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 și altul analitic, des întrebuințat în graiul latin ; 
să zicea magis îdoneiun, mazime dubius. Limba romină 

„a păstrat acest "mod de a construi comparativul, căci 
niaă vine din magis ; jar superiativul relativ l-a format , 
singură, în cursul dezvoltării sale ; aceasta din cauză că 
limba latină nici nu cunoştea, ce-i şuperlativul — relativ, 
ne-avind de cit o' singură formă pântru superlativ. Cind 

"noi zicem : cîntecele cele nai frumoase înţelegem tot un 
comparativ, dar faţă cu mai mulți termeni de comparație, 
pă cari putem să nu-i X mai exprimăm ; latinul zicea însă 

“ carmăna puleherrima. ' 

$ 177. Adicctive ca zii, mort nu să. compară.. Exa 
peşitinea mai miort are înțălesul de aproape mort. Tot. 

aşa adiectivele aderărat, superiori, înferi ior, anterior, po- 
sterior, . interior, „exterior, ultim, peniulti, extrem, su 

-
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.. . 

prem nu să “compari, căci în ele s să cuprinde ideea de-: 
compataținie, i. 

- Obs. Poporul, nostru obișnuește a “exprima superlativul 
prin repeţirea adiectivulur : * „si era frumoașă frumoasă. cozi” 
Ileana Cosizana ; la soare te puteai uita, Yar- la dînsa bad, 

y 

. 

DEPRINDERE 

Era o şcoală de fate într un „sat Ungurese, “Biata 

" profesoară. să năcăjea. foc. pe bietele fete, că nu pu-. 

-teau urni din loc cu învățătura. Treceaii “sepiăminile. 

treceaii. lunile, fără să facă cel mare spor cu cartea. . 
Fetele nu știau bine romineşte şi le venea tare grei cu. 

cartea rominească.. Numai una era mai. deşteaptă și pu- 

tea să să ţină de profesoară cu lecţiile, şi 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 pricepeau. . 

Era lecţiunea despre gen. . a 

"Profesoara scoate o elevă la lecție. Ştii, tu, Ionescu, de 

cum sta, cu degetul arătiitor la timple, tot: gindea de ce 

'ce gen e cuvintul cuţit? Fata luîndu-și o ţinută ginditoare, : 

gen. să fie cuțitul. <Cuţitul, cuțitul ; apoi cu cuțitul um- . 

bla. și. bărbatul și femeea,. trebue să fie eterogen», 

„— Dar şcaun de ce gen? 
— Apot și pe scaun șăde și barbat și temee, e tot e- 

terogen. . a ” 
„— Dar sobă de ce gen e? ' 

= Sobă, sobă ; oare:de ce gen să fie? Cu soba. mu 

umblă de cit temea ; ea o vărueşte, ea o curăţă, Soba, 

e dar de gen “femenin: ” a | ,



— 113 — o 

- — Bine, fată ; pe mine să știți că aveţi săpat anali-. 
„Zaţi cimilitura asta : curălușă unsă pe supt-pămînt dusă. 

- și anume fiecare vorbă ce parte de cuvint este ; cine 
„Yva și îi voi pune notă bună. ' 
„Vine clasul de a doua zi. Profesoara cătră sfizșitul dac. 
„Sului începe a întreba lecţiunea dată de eri... 

„— Ia spune tu Soltană, ce parte de cuvint e curălușă. . 
— Substantiv, Doamnă - - N 
— Bine dar zinsă ce parte de cuvint, spune tu, Frăsină, 
= Stă fata ; ș să gîndeşte, să gindește, „într un tirzitt 

„zice : substantiv, Doamnă. , . 
e — “Cum substantiv ? Ia sama: bine ? Vezi ce spune 2 
Pe cînd își - Irăminta mintea cu aflarea răspunsului : 

“ pobrivit, năcăjiti fata: respunde; «apoi, arză- -l focul pe a- 
-“ acela: cere Q uns. curălușa, că dacă 1-0 Ungea, era sub 

“stantie,, şi doamna îmi punea notă bună, E 

0 CAP, XVI, 

Numeralul o i 

-$ 178. Niurneralul este ) vorbă prin care arătăm aut 

E măr ul sail cantitatea și șirul. - 

| “ Plecatam: nouă din Vaslui | 
i Și cu sergentul zece. , 
„+ Doi tărani Și cinci cirlani ; Alexandru fatza Cuza. - 

_$ 1179. "Numeralul e cel: mai abstract dintre: cuvinte; 

căci nimic, 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 nică o imagine reală, „ce să-mi. spue de op. 

Ia aa ei
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Ideea de- număr o. căpătăm prin” mijogiecă lucrurilor. 
Lucrurile” cad sub simțurile noăstre, nu numerele ; de - 

aceea în vorbire nici nu întrebuințăm, nurierele singure, 

'ci:în unire cu "numele de ființi și lucruri : un popă, doi 
jidani, Trei-Eravlă, patr 2 Branghelișt, șepte gâște pol-! 

„coite, * opt feri iciră, zece por oncă, ete. Numai în calculul 

- matematic facem: uz 'de: numere singure în abstract: de 

"2 ori 2 fac 4; 3 din 9 rămin 6; 3 și cu 5 fac 3;3 

în 12 întră de 4 ori: - NE a - 

$ 180. “ Nurmeralele sint. de 3 « soluri. cardinale și ordi- 

male (ntomeri cardinales et oi -dinales). 

..Să numese numere cardinale. pentru că ele sînt baza 

tuturor celorlalte forme de număr ; -decă numere. car- 

dinale ar însămna “numere fundamentale. Iar o+dinalele 

"arati şirul ce ocupă o ființă faţă 'cu altele, | 

4), Numeralele cardinale. 

Ş 181. - Ntomeiele de la 1 la 10. Numerele de la 1 

la 10 vin direct din Jatinește : : unu-o (unus, a), doi- două 

(duo), trei (tres), patru (quatuor), cinci (quinque), şese 

“(sex[em]), şepte (septem), opt (octo), nouă, (novem), zece 

(decem). “ 
Din aceste numere, un şi doi ai și lemeninul 0, două 

Şi să declină. 

Caz. at. un, -0,'+-. unul, 'uva, 
_ „Caz oblic, unui, „unei, anuia, uneia, 

tocmai ca și latinescul unus- a-aun ($.) PI 
ună, une, ud (0). : 

E greii-de explicat femeninul o din don nnii il fac - 
a deriva din ullam (Gr. Crețu). 

. - ăi DR .
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Doi are” şi forma femeninului dJouă.; 'în compus însă 

| -giisim ș şi caz oblic amîndoi-—amînilouă—amîndurora. 

$ 182. “Numerele: de la. 10—20 nu să formează după: 
sistema latină, ci găsim asemănări între albaneză şi sla-: ! 

* vonă. Aşa ; Na - 
un spre zece, “doi: spre zece, tr ei spre 2 zece, patru u- pr g-.. 

+ 2cc0, nouă spre zece, re amintese pede a-na-desea, pet 
-na-deseat, tri-na-descat “al Slavonilor, cum” și pe nye- 

mbe- dyeta al Albanezilor. Formele latinești erai undei, 

“duodăciin, ce. aii-dat, onze,. douze "la: Francezi. - e 

Ş. 183. Numerele de'la 20 la 100 să formează după - 

sistema zociiaală, Luăm zecile ca unităţi şi prin.nume- 

rele de la 1 la 10. adăugate - la zeci. arătăm decadele : : 

" două zeci, trecă zeci, „patru zeci. Această forinațiune € ecu-. 

| nește, ca rigiuti, triginta, septuaginta. Numai în gradul. 
" macedonean .avem inghiți==ciginti, Francezii aii şi sistemul 

rat - rominească ; să pun unitățile înaintea - zecilor fără 

, “altă legătură : opt zeci, nouă zeci ; îndată ce: însă voim 

i a arăta unitățile dintre decade, legă unimea de .zecă 

: prin. și: două zeci şi: unul. (una), cincă zeci şi do (două). 

- Obs, . Numele latinești a decadelor s-ati pterdut în xomi- 

'zigesimal, adică tai pe 20 ca unitate şi: formează numere: - 
quatre-uingts (Je 4 oră '20) singurul. întrebuințat: azi, ală- 

- tarea de siz vingi (120), sept zingts (110), hait it cingte Ca 50), 
(uinz ze tingis (300). 

$ 184. Numerele de la: sută în sus să formează. așa: 
-0 sută anul (una), două sute donă zeci. și. două (doi); 

adică conjuctția- şi să pune numai înaintea, unităților, - | 

" “Toate numerele. sint compiise, afară de sută, mie; milion. 

„Sută e slavonul Sito (sto), iar nu latinescul centi 

(cent, fi), Aie din. latinescul milia; să declină ca feme- 

- minele: o mie—ungi mii—zece mii. Milion și. miliard
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. sînt cuvinte. nouă. Zero e cuvînt arab, și'nu era cunos- 

cut Latinilor.. 

__$ 185. Aotiţă istorică, Strămoșii noștri aii întrebuințat 
sute de ani alovele cirilice în loc de cifre, Modul de a 

“însemna numerele 'era dar cu totul deosebit, Iată. siovele- 
vechi ca cifre : 

Al, B=2, 7==5, A=4, E, 36, 57, 8, ad, 
i==10,. k==20, a=30, m==40, 112==50, 32260, 0==70, n==80, ! 
1=90, p==100,. c=—200, 'r=300, Y=400, p==500, y= 
600, V'="100,  w===500,. 142=900, za:=1000, ... 
„Aceasta a durat pînă -cătră 1770 cînd a început întrebu- - | 

inţarea cifrelor ; dar greşeli multe găsim în notarea: cifre= 
lor, Așa găsim scris 781-drept 1801 (saw), 189 drept 

1809: (xawa);- tot asa 11,21, 31,41, 5i, 61, 7L, 81.91," 
drept 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Inîndu-să după. 
însemnarea veche : ai, Bi, ri, qi, Ei, 3i, zi, Hi, Qi: tot așa | 
1541 drept 1814 (gawgi), 1891 arept 1819 (xawai), In- | 

- “ trebuinţarea lur. zero (0) a dat mult de lucru pină cînd 

N 

s-a ştiut adevărata cale în scrierta lui în coloane. Așa XAA. . 
reprezintă pe 1001, „pa pe 100,004, 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-nehotărtt numeral . 
avem pe : zre-o doi, trei, vre-o două A și de urdinar- 
ori ce numeral compus cu particula zre-o (teri din velis).. 
Celelalte cuvinte ce arată cantitate nehotărită sînt a- 
diective ; ca Mult—multă ; maulți—multe—multor(ă) 

„puţin-ă, puț in-e, apoi puțiutel-ică, puţintei-ele.. 
[Vă --câl-ua, vre-o cîte-va, vre o ciţi-va; la care adăogim: Și po—.. 

pularele o leacă de, o ţiră, niţel, niţică. "Tot aici punem. 
„Şi pe .cera, tot, nimic, uniă, pică unul, mimene, ce-s pro-— 

nume nehotărite,
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2). umeralele ordinâle.. . 

_$ 187,  Pormaţiuuea numerelor ordinale. Limba TO=. 
mină a părăsit moda latină de a „exprima: ordinalele ; ; Și 
le-a format ca singură din cardinale, Așa din cardinalul 
doi s- a format al doilea prin o_dublă articulare ; al ar- * 

-ticulul pronominal și Ze art, substantival ; „tot asa din 
- „două a doua. (două-+-a). Ne - 

Din trei al treilea — a treia .. 
sa pâtru al patrulea — a patra 

"a zece” al zecelea — a zecea - 

Formele de azi al patrulea sînt nouă; în limba veche 
să zicea al patrul, al optul, ca. cuser ul, omul ; mal apoi. 
fiind că numeralele articulate cu le erai mai multe. a. 
tras după ele pe acestea și le-a “dat articulul le: al 
optule, ca, alșesele, Forma. al șeptele e mai veche, far & - 
ce-l avem.azi e adaus pe urmă, ca particulă determi- 
nativă, toemal ca în acestui, acestuia, acestei(a). a. 

Ş 188.. Numeralul întâi nu-i format de la zu, 
care ar fi dat după analogie a anulea, ci-i păstrat din 

- latinescul antanius==care. stă, înainte (ante prep.).. Din 
4. „antanius a eşit întâi, saii cum să rostește în Moldova. 

7 întăiă, , 
-$. 189. Titrebuințave ca ovdinalelor. Adesa întrebu- 

infăm cardinalele pentru ordinale, mai ales în calendar : 
1892 rostim 0 mie opt sute nouă zeci și dok; nu dl'o mie 
opt sute nouă zeci și doilea, cum numărai Jatinii. Zicem 
întiiii Alaii, dar în două Mai, Ser bătoarea de 10 Mat; 

- noaptea de 11 Februare. - 

Ordinalele le luăm și în- funcţiune de adverbial: Ex :. 
Intrebat fiind _Demosten ce-i mai interesant pentru
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“toate operaţiunile aritmelicei : 

- 
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discurs, a. a răspuns; : întită acliunea ; ” dl dăilea acțiu-. 

nea; al treilea tot acțiuneă, - 

„Noi .nu putem zice ca Francejii Car ol “doinprezece. 

(Charles douze). ci al doisprezecelea. 

$ 190. Nume de numeral. Cu numeralele facem mare * 

uz în Matematică : cu cardinălele și ordinalele exprimăm ” 

a) adunarea unul și cu unul fac doi . , Ă 

b) scăderea . dot din patru rămîn doi 

- €). înmulţirea „de. două orY două fac patru ; 

d) împărţirea - cinci în zece merge de două ori 

“ e) distributivele cite doi, cite zece, cite nouă. 

£) repetiţiunea a. doua oară, a suta oar ă 
„2 

Apoi formăm verbe: doi, a îndoi j sută, a îusuti, din 

“-a căror-participii avem numeralele cantitative îndoit, în- 

- “treb, “sati -neologismele duplu, triplu, 'simplu (unul). 

"" Apoi. avem . substantivele partitive, unime, doime între-.. 

„buinţate “că numere fr acționăre : o doine 1/2, 0 zecime lo. 

o treime 1/a- De observat “aice că în vominește sufixul 

ime- arată, cantitatea nu partea : : Voerime, prostime, țigă- . 

nime. Supt expresiunea S/înta., “Treime să înțeleg 3 fețe 

D-zeeşti ; în Matematecă însă expresiunea anime, doime,; 

treime arată o parte din întreg, așa “că o treime GA) ea 

treia parte din întreg, 3 întregi. Pi 

$ 191. Numerale-apelative. Supt nuimerale e apelative 

înțălegem cuvintele cari azi, sint substantive sai adiec- 

tive, dar vin dintr'un numeral latin sai străin ; ideea. 

de număr s-a pierdut. 

In Primărară, văr primar, 2 primărie, primar nolavem 

- 

- numeralul ordinal latin primus-a-um ; ca ordinal s-a în- 

locuit cu întilii. (antaneus). In anțărt (anul al treilea)
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" averii pe tertius (al. treilea), In miezul Păsesii (prontinţat * 

şi Păreți?) ce câde la mijlocul postului mare, avem. pe 
„- Quâdragessima=al 4Q-lea (vechiii. Păreasemi). . 

„Bir e Ung. byr=unul (și Turcesc). i - 

Perră în: făină. „pe ră e rusiiscul pervi=cea. întita. 

” Sovoc e rusăscul zoroe, “luat 'de la greci iesaraconta=40. 

. În rominește însă! are 2 înțălesuri: zi de'soroc ==. - 

zi de termen ; si să: mă plingi pe la soroace.. 

Tr etin în: cal retinde trei ani, - 2 

" noatin în miel noatin=de 9 luni. | a | 

"șfot € slavon. — mezu din mezu-Păresil. e madius. SE 

pol -in poloboc=jumătate: de: bute. : . | .: DEE 
" Tot aici: să referă popularul: santasia = 66 (joc de - 

cărți) ete, 

. _DEPRINDERE 
a... ... = 

e „ Povestea, miner i 

Intrebare. 0! Diece, prea nvăţate - 

Care'nveţi la şcoală carte 
Spune, spune ce e unul ? 

“ Răspuns. Unu fiul Mari eşti PN a ie 

” Care în ceriii locuești Pa | 

cp . „Și pe noi ne stăpineşti. sa a 

Intrebare. O! Dice, preanv ijate 
” Care'nveţi la, şcoală carte 

„ Spuie, spune ce sint 12? - | E 

Răspuns,  Doisprezece-s Apostoli, 

| - Uuspvezece-is Stihii, -
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-: Zecă “porunci Dumnezeești, 

Nouă - cete îngeresti, 

E Opt mile-a Domnului, . 
A Șepte taine creştineşti, 

| _ Șese crini al Precistei,- 
ză Cinci rănele Domnului, 

| | Ce-s spre folos omului 
Prin. darul botezului, 

aa sfinți Evangheliști, 

Trei sfinți Patrierși 

“Două. table-a lui Moisi 

| | Unu fiul Mari eşti 
i „Care în. ceriit locueşti . 

Și pe noi ne stăpinești. 

CAP. XVII. 
PRONUMELE. . 

| Ş 192... Cu pronumele rici ne servini în vorbire pen- 

tru a numi lucrurile pe o cale mai generală, fără a ne 

referi la natura acelui lucru, ci dea arăta că e aproape 

sai departe de noi, sait cum stă față, cu noi în vorbire, 

ete. Pronumele dar ne duce spre unele aderărat al lu 

cr ulută. NEA 

Cînd zicem Acesta'e vinovatul, noi știm de cine vor- 

bim, că-i Ion, saii Vasile, dar nu-f mai spunem numele, 

"că-l avem supt Ochi, saii : 

Jidovii acuza pe lisus că s-a facut | pe sine fiul lui 

D-zeăi; adus înaintea lui Pilat şi iitrebaţ .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. Puneţiunea pronumelui. Pronumele îndepli- 
- “nește un' îndoit rol. Cind in vorbire numim cu el ființa, 

și arătăm fie pozițiunea în spaţiu, fie persouna 'discui:=: 

_“suluă, întrebarea sai relaţiunea „atunci el să a ca un 
„- substantiv, putind fi subiectul propozițiunii : 

Să spună celalalt; asta-i asta, măi bădică ; Nu-mi pasti. 

[ui sînt cel.ce sînt, Cine vorbeşte ? Eii. Carei acolo ? 

" Cind însă ne servim cu el spre a determina pe un 

nume va fi adiectiv ca funcţiune : | 

„AV. Carol |, din mila luă D-zei şi vointa: naţională, 

rege al Romîniei. NE 

Calul nostru ; casa aceasta a ars astă noapte. 

“In vorbire. le luăm după voe cind: ca substanive cind 

ca adiectire. De pildă: PE 

Ale. tale dintru ale tale, ție aducem de toate și pentru 

” toate (subst.). 
„Vitele tale sint furate din vitele mule. (adectiv): 

1). Pronumele Perşonale. 

$ 194, „Pronumele personale ne spun persoanele dia- 

logului : «cel care vorbeşte și acel care ascultă, . cit pri- 

| vește acel despre cdre-să vorbeşte el nici. o dată nu poate 

lua parte la vorbă, căci putem vorbi despre: an om, un | 

lucru, o “idee, despre ceva trecut, „viitor, real săi închi- 

puit. Nu sînt dar de cit.2 persoane. Pron. de persoana 

a III e un “demonstrativ. , ” 

$ 195. Declinarea pron. personale. Pronumele per- 

sonale ne-ai conservat mai multe forme de « caz de cit 

substantivele. Iată deelinarea lor: : 
s



= 

"Caz, subiect, Ei (io-ego) ! 
*- Regim, dir, 
„Reg, ind, 

Vocatir 

Caz, subiect. 

"* Regim, dir, 
Reg. ina. 
Vocativ 

— 192 — 

FR orma tonică 

Pers, IL. 

Singurit 

pe mine (mene) 
mie (mii). 

Plural 

Aro (nos) - . 

nouă (nobis) 

„ Pers, i 

ta ct) | 
pe tine (tene) 
ție a 
tu, (bu). 

voi (70s) 

vouă (vobis)_. _ 
voi (vos). 

3 196. “Persoana a 3-a. “Drept vorbind în convor= 

"“bire numai 2 persoane să -cunosc, 

"n-avea formă pentru persoana a 3-a ; ea întrebuința pe 

demonstrativele is (acesta), îl- le (acela). Din demonstra- 

:tivul île s-a format în rominește pe de o parte articu- 

E lul (1, le) pe de alta pron. de a 3- -a persoană (e). 

Tată declinarea Iul. 

Forma tonică | 

_* Sing. Plur, :. 

N. el, ea ei ele 
"G.-alut-a et a lor 

D. lut «ei lor , 
Ac. peel peea  ..peei,peele. . : 

$ 197. - Pronumele refleziv. Cind. în frază voim a 
arăta că. „persoana. din obiect este și subiectul acțiunii, 

să înlocueşte: pronumele personal prin altul, numit re- 

„ flezic care. arată tot o dată subiectul și obiectul. | 

| Ar trebui să avem cite. un pronume reflexiv pentru: 

| fie- -care persoană ; dar noi „n-avem în rominește de cit 

pentru + a 3 -a persoană. 

Limba: latină nică ia



E nale din acuzativ : mă, fe, Ex: 

mal scur te și tone. „ată-le : RI LL 

pp i 

“Pentru persoana” I şi. n: ne. scervim cu  fonmâle - “perso- 

mă teii, te tai, să tac. 

"Tată declinareai pron. rejlezio, „cu. forme comune. Sin my: 

Și fimaulțitulu, i 

„For ma “tonică. Dea o 

Ă . - - , - Reg. ărept pe sine, - : bi : - SE 

| Reg. ind, "şie. 

3 198 Pe lingă acestea; mai găsi şi alte! tor - 

, Forina atonă 

a = Dativ i 
Sing , Plur, - | 

o IL UI reflexiv |. IL, ML. reflexiv. -. i 

„îmi îi: în își . ne vă: le. „își 
ml sti A „Și . -ne vă le și 

me ţie șia De Ve şi 
me ți i pie . pie. li şi. 

î i - Acuzativ i 
-. - "m Îi m, f 

mă: te. îls-o - să ne vă îi, le să 

mă! '-te  <l,-0 “să .  -ne ' =vă '2%,-le ""-să 

 m- te, li-o- pe vw. rale 
mi entire lo om genii în li sr 

a o. 

Ş 199, Inţrebuinţarea pronnmelui. In Romineşte, n-a. 

vem' nevoe de a- întrebuința. pronumele pentru a-arăta -. 

persoana verbului ; aceașta din cauză că avem termi- : 

" naţiuni : zăz, vez, vede, crden, vedeţi, văd, 

. $ 200. Formele scurte, ali o înirebuințare: pleonastică, - 

proprie limbii Romine.. :Ex. :'Pînea: noastră .cea de toate - 

zilele dă-ne-o nouă astăzi, LI ne Xartă- nouă greşelele 

noaşire;
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Mie mi-i tare frică.—Cum văd ţie ţi-i răi;— Vouă 
„Vi foame sau nu? 

Numai dativul și acuzativul ai forme atone, ce stati 

- totdeauna pe lingă verbul din propozitiune ; de aici.nu- 

mele de pronume conjunctive, Ex. Scoală-te şi te îi- 
dracă ; luîndu-mi ziua bună, -m-am dus; dar mite pă- 

nă-mi-te :—Pe ciobani legatu-mi-aăi ; 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) reflezizul: mă acit 
pe mine însumi de ocupat ce sînt ; mă plec, mă joc, mă 
mir, mă gîndesc. €) reciprocul : să sfădesc ca ţiganii :— 

Tubiţi-vă unii pe alții, ca într-un gînd să mărturisi, - 

Ca pasiv să arată că: subiectul sufere lucrarea. făcută de 

alții ; ca rejleziv arată, că obiectul e tot odată și subi-. 

ect ; ca reciproc arată că rind pe rînd e subiect şi obiect. -- 

_$ 202. Acuzativul tonic primește tot deauna prepo- 
ziţia pe (pre). Pre Tatăl, pre Fiul și pre Duul Sytut. 

Tot cu acuzativul să construește ori ce prepoziţie : Ce 

ai tu. cu mine, dacă ei n-am cu tine; E rău a zice: 

Ce ai tu cu ei, dacă ei n-am cu tu. După pronume 

"știm că și la substantive tot cu acuzativul să construesc, 
prepoziţiile, afară, de: înaintea, deasupra ; îndintea lui 

„D-zeii și a oamenilor ; deasupra tuturora etc, 

-$:208. Pr. personale n-aii formă proprie de gehetiv; 

în schimb însă arătăm raportul posesiv al genetivului - 

prin pr. posesie: al mică, a ta, a lor; adesa chiar cu. 

formele atone de dativ: din par temi (fi, 3), ce. înlocuose 

aici posesivele (nea, ta, lu), | A 
$ 204. Pentru pers. III avem şi dinsul, dinsa, dinșii 

și dînsele, ce să obișnuese mai ales în caz. acuz. nu-l
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cred pe dusul; mă tem de diusul. Tot așa întrînsul, în- 
tri însa; printrânsul, printr însa, în loc de în dinsul, &i 

pr în dinsul, A n 

$ 205... Schimbul dintre pe. personale şi reflexive. 

In graiii adesa întrebuințăm reflexivul pentru pers. III; 

maj ales în locuţiuni și unde voim a arăta un raport 

mal strîns cu subiectul: Cine are bani cu sine (cu din- 
-. sul) Să-i, dea spre pază; Eyoistul nu trăește de cât pen- 

“tra sine (pentru dinsul) ; luat lucrul în sine însuşi nu-ă 

răi (sub. nehotărit). 

" Reflex. sine schimbă mal des cu dusul, rar cu el. 

ş 206. Pr. personale compuse. Pron. personale Și re- 

flexive să intăresc prin pronumele | însumi, însănă: şi, 

„să declină aşa: 

Eu însumă-însămă "nOl înșine-însene” 
„bu însuţi, însăți = - voi înșivă-insevă 
el, însuși, ea însășă „ei însişt, ele însele. 
pe sine însuși, însăşi pe sine înseși. 

Pron. Tusumă îl găsim în dînsul, printrânsul ; el e for- 

- mat din însu, însă şi pron, de dativ aton vi, ţii, şi—ne, -. 
ză, le. ce să serii unit. Forma fusu, însă o găsim în 
“un îns, o însă. (0 persoână). 

„__ In graitt: pronumele s-a redus . la :îasușă - „pentru cite: 

- trele persoanele : că însuși, tu însuşi, el: însuși trebue 

„de respins această “scriere. | 

$ 207. Vocatival nu-l aii persoanele I si Il. In dia- 

log adresa n-o putem avea de cit faţă cu persoană a a II-a. 

tu, voi. . - - : 

"In. graiul familiar avem și alte adrese, ce ne arată și 

genul : măy (bărb:),- fa și fă (fem.) ; apoi turcescul bre, 
întrebuințat în - Moldova.
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8 208. Menienii de reverență: Im “adresele ” noâstre 

“ni cu oamenii întrebuinţăini: 0 mulţime 'de cuvinte; Asa 

“ stăpinul strigă. sluga. pe: nume: “Ioane, “Toaderi: Sluga - 

să adresăză stăpînului cu: “Boerule, „Cucoaie, Jupină ; — 

“Egali. între sine își zic Dumnea- ta. : Adresa cu tu arată 
intimitate și e proprie. gratului familiar ; iar Rominul 

zice tueș” Ja acela care tu-şte' pe toată lumea. 

- Iată formele pr onumeluă de politeţă : E n RE 

Caz ârept, Dumnea- ia, Tu, că, lor. i 
"Caz: oblie.. Dumi-fale sale; Dumnea- -voastră, lui, că, lor.] 

„ dumilor-sale. Pentru: Vodă avem pe : Măria-ta, "Sire. Ma- 
estate, "pentru popă avem pe Sfinţia- voastră, Inalt Prea- 

- Sfinția- "coast; -ă; cucernice ete, : .. 

Oser zare. 10 rată. există” cele mai” a n 
mita, mata, matali, mătălucă,. ete; : DN i 

$ 209, Pluralul de majestate: noi, voi, In actele of: 

ciale întrebuințăm adesa noi în loc. de ei: Xoi Carol. 

1, Regele României. De- ordinar slujbaşii superiori aii în- -. 

trebuințat cei dintăi acest oz pentru a da mai mare: 

"autoritate puterii lor. A urmat de aici că în adresă tre-” 

 buia să li să zică zor în loc de: tu, rămas ca “adresă nu- 

mai pentru D-zeit: tu, Doamne, ție, Doamne. 

$ 210. Observare istorică. In limba veche să găsește - 
__nă, vă, Lă pentru caz: drept plural; azi numai-Vă s- a 

păstrat pe cind nă, lă (nos, Lo) s-au înlocuit prin ns, 

mi le,li. ae 

| “orele pe. mine, pe tie, pe sine mai “vechiu mene,.. 

lene, sene sînt latinești, dar nu să ştie bine ce-i acâl ue. - 
| " Formele îmi, îți. îi, îşi sînt. nouă și născute în mo- 

- dul: urmtitor:: „Acum, 300 de. ani : pronumele personale ” 
Se , _ a.
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“atone să puneaii tot deauna în urma verbului : răzu- mi 

de treburi, tocmai” ca în poezia populară.. 

Țucu- ți-gura, Lugoşană 
Țucu-ți ochil ș-o sprinceană | 

Formele îui, ţi, și, î, nu stătea singure, ci tot-dea- . - 

una în urm unui cuvint: cîndu-nă, facă facu-ți; ca în 

imperativul de azi, facăță gura ; cîndut-mă văz, Această 

-constructiune a adus slăbirea lui și reducerea la ni, 

fi: si i; 

bului și în capul propozitie, formele atone și enclitice tre 

-“bulaii să aibă un razem pentru'a să pronunța și astfel 

s-a dezvoltat acel î, îmi, îfă, își, îi, tocmai ca şi la ver- 

bul a f£ unde avem îs în loc de su (3), faţă dee, i.i 

- şi vei, îfE pentru veți. . 

In munţii Moldovei şi. azi încă: să „păstrează această _ 

„particularitate veche în forma reflexivă” duplă: m-a du 

su-m-am (Creangă, II, 23), deci mă ducu-mă, cum și 

vorba : las că mi te-oi potcori-te eă. 
* 

II. Proiamele şi: adiectivele posesive. 

; Incepindu-să apoi a să întrebuința înaintea ver- -- 

$ out. Posesivele arată un raport de propriotate în- 

„tre cele trei persoane a vorbirii şi obiectul ce le apar- 

ţine. După funcţiune ele sint adiective. Cind zicem: omul. - 

mei arătăm că este o legătură de- posesiune între: per- 

soana căre vorbește și omul (bărbat). Deci miei determină. 

“pe omul, şi în acelaș timp e adiectivul pronumelui per- 

sonal mă. La fie care persoană corespunde un adiectiv 

„posesiv, “mă-nieă j. te-tăi ; să-si. -. 

$ 212. Iată formele posesivului, comune - tuturor. ca 

„zarilor: ID a ae



as 

Un singur proprietar... - Mai inulți proprietari !. 

Mase. | IL 
mei, tăă' săi |::-.' nostru, vostru ] 
mea, ta sa + noastră, voastră | 
miei tă săi | Iul, €i . nostri, - vostri j” | 
mele, tale, sale | noastre, voastre. 

$ 213, " Posesivul arată, patru raporturi 

1) între un proprietar și și O posesiune: casa med, ta, se 

lucrul: mie, tăă, săă,:. - IN N 

b) între un proprietar $ și mal. multe posesiuni: : Casele. 

mele, tale, sale. - RE Ri 

c) între mai mulţi proprietari și o posesiune : Calul 

nostru, “zostr a, lor; casa noastră, voastră, lor. i 

d) între” mai “mulți proprietari: și mai multe posesiuni : zi 

Caii noștri, roștri, 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. In șapea mea, med să acordă în gen, număr. şi 

caz cu șapea,- nu cu - posesorul, fie bazbat saii femee.. 

_$ 214. Pentru persoana ă III-a avem 2 2 forme :' săi, 
lui; săit stă "in legătură cu reflexivul să; lui e “proă : 

personal luă. Intrebuințarea lor e deosebită ; Dacă în 

fraza : tata -s-a dus în tirg să aducă jucării pentr mă 

tușica și pentru băetul ci, am pune Văetul săă.nu s-ar 

şti a cui e băebul. E a 
- Observave. Posesivul n-are. „plural pentru pers. IIL; să, 

întrebuințază, lor de la personale :" ; Și s-a odihnit Dzei =: 

în ziua q şeplea de. lucrurile sale ; "dar ceia ce ta zice... 

vouă să faceţi, faceti, da» faptele lor să nu faceţi. Cei -- 

vechi puneaii aici să: oamenii să se îngrijască de lu= 

_crul sat (nu -l0r)- Copii sînt cea mal scumpă avere a .
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| părinților si să i (n lor) ; de atunci s-a pistei Dumilor- 
sale în loc de Dumilor-lor. - - 

- 8.215, Posesivele cînd staii singure; s- ati determină 
un nume nearticulat primesc articulul pronominal al, a, : | 

ai, ale: o vorbi, de a ta.face mult; unde-ti este al tău 
nume ? unde-i a ta fală 2—Dar, bine cuvintată fie împă- 

_rățiea ta. o ” i 
“La aceasta fac esceplie “numele de înrudire :" tată-nieă, 
son: mer, mă-sa: mă-ta, “nerăstă-mea'; ; mătușă- -sa ete; : 

- Adesa în acest caz posesivele arată raportul cazului 

oblir — po” că-i averea tută-tăiă (tat-to).; — asta-Y moșia 
moși-mieă. Să cunoaşte miai bine la: cîte-va cuvinte, cari 
ai forme speciale pentru cazul oblic : ” 

"= tată-tatini-mică ; namă-amâni-tr, mătei, niăsei. 

-fratefcăţine-nieă ; Soră-Surori-mea, și soru-sel (sob-sei),. 
Observure.. În. grai în loc de miei, tăi, să „avem 

170, tv, so: de cînd bunicu-mie-; frate-to s-a “ales un, 

mi MOȘU-S0 e mare.și- ture. . | 

“Tot așa în' grafii formele al, ai, a, ce s s-âu redus la 

a, ceea ce nu trebue primit în scris.. , 

Ş 216. Gramatica istorică. Mie - vine de 2 meus prin... 

mieo-hleii (pop. întăi) tăi, săit vin din taca, Sutu rostite . - 

ca, tog, soo; apoi to. so. „De aici a venit tă, să, „la: care. 

„s-a alipit prin- analogic ă pentru singurit, 3 pentru în- | 

mulțit mea, ta, sa nu vin: direct din formele. mea, tua, : 

sua; de la ele's-ă "format “pluralul niele; tale, sale, după - 

analogia femeninelor « Ca iergea-te) gele ; nostru, zostru vin 

„din nostrum, „zostr un b. vesteam),
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“UL Pronume demonstrative. 

217. Demonstrativele ne arată că obiectele despre . 

care vorbim sînt faţă cu noi sai aproape sai depar te: 

Ziua aceasta a fost nefericită pentru mine ; acea de 

: anîne nu știi ce-a mai, aduce. pf Ă 

a) Demonstratire de aproape sint: acest, cest, dist, ast. 

îst, cestalalt, acestași. : 

b) Demonstrative de departe sînt: acela, celu, ala ceala, 

câlalalt, aceiași. i . 

'$ 218. Formele demonstrativ elor sînt cele mai bogate: 

și variate în graiii; după ele se cunoaşte adesa pronunța. 

locali, Unii 2 zic îsta, alții ăsta ; unil- ceiu, alții dia. etc. 

Iată cum să declină. demonstrativele : 

Mase. De Fe em. 

— i Sing, , 

„Caz drept, acest [a] acel [a] această [a], acea, aceea. 

Caz oblic, acestui [a] acelui [a] acestei [a], acelei (a] 

Plural. „+ Plural, 

Caz drept. aceşti [a] ace [a]. acsste “ [a], acele [a] 

Caz oblic. acestor |a] acelor [a] acestor [a], acelor [a]. 

“Tot așa să declină și popularul : : ăst [a], ăl (a] ; aste [a]; 

a [ala] și compusul cestalalt, celalali, ceilalți, celelalte. 

$ 219. Adverbe denionstative 2 avem de timp. de loe 

şi de mod: 

aică, încoace, încou; acolo, colo, încolo (loc); acum, Q- 

tuncă, adineaori, (timp), așa, astfel, atit, atare (mod). * 

Adevăratele adverbe sint mai toate de origină pro- 

nominală,
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$.220. Gramatica istorică. Noi moştenim demonstrati- 
-xul .din latinește. Limba latină avea 4 pronume .demon- - 

“strative : îs, ea, id (acel, acea); hic, haec, hoc. (acesta 

de lingă mine), iste îsta istud (ăsta de lingă tine) și dle; | 

illa, ilud (ăla de lingă e). In Romineşte nu s-aii pă- 

strat toate. Is s-a' pierdut ; din hic avem numai i, din 

Dă, si făcuă ; iar din hac [7] avem a din "acestuia, ace- 

dia ;—Din îste şi îlle avem toate toate formele noastre. 

Poporul latin pentru a întări arătarea a părăsit ca- 

„lea. simplă și le-a compus cu adverbul demonstrativ 

ecoe (iacă) : ecee istunm, ecee îllum şi ast fel avem azi acest,- - 

“acel din ecce istum, ecce illum  [ekistu-ekilu ; acesta, 

-acelu] : Aceste sint azi formele literare. Din formele 
simple istu, illum s-a format est, [ist] şi: el (pron. per- 

sonal) ; apoi ea prociitice: ast (din astăzi,. astlel), al 

(articul'pronominal) ; lar cestulalt, celalalt vine din cest, 

«el [ecee istum, ecce illum] şi alalt, vechii pentru'altud, 

și păstrat în alaltăsară, alaltaeri. | 

IV. Pronume conjunetive sat relative, : 
= 

$ 221. Pronumele conjunctive servesc a uni termenii 
din frază. Omul care să prea laudă nu face multe pa- 

vale. Aici care leagă pe verbul să prea laudă la numele * 

omul, ca un - -atributiv, ca așa numele omul specificat 

“prin. acțiunea lui să prea laudă să convină predicatului - 

„mu făce multe parale. Tot odată să numesc şi “relative * 
fiind că să.raportă la un nume, ce le zace înainte. și 

care. este antecedentul săi. Asa. omul e “antecedentul lui - 
7 

<are, 

= Care.să poaie: referi și la un demonstrativ, cind ideea



“din fiază e esprimată în-mod'general : Ex. Cel ce ic 
“în mînă o carte trebue să ştie ce este cartea. Ceea ce fie 

- nu-ți place altuia nu face. Cele te spun pă igînă sînt Wlas-. 

feme contra Dumnezeirii. „? 

Ş 222, Pron. conjunctiv să declină, cum urmează :. 

Sing, m, 4 i 

Cez drept care [le]. care [a], cine, ce - 
Caz oble căruă [a], cărei [a], cui 

“Caz drept cari [earii], care [earile) 
Caz oblic căron [a] 

.$ 923, Formele relativ alu rominesc, nu vin din rela-. 

tivul. latin qui; quae, quod, ci din qualis (4 pualem-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 guemie, cui € forma dativalui de la. 

ai, cui; iar ce de la gută —o-ce, 

$ 224. Pronumele conjunștive pot fi absolute, cind: 

n-ai ântecedent: Absolut să ia totdeauna cine. Cine să - 

scoală ma dimineaţă mai departe ajunge; Care și ce 

- sint mol mult relative, căci au antecedent: Lucrul ce 

s-a întîmplat ; omul care a reni; dar cine mă. ubește- 

- să ia crucea și: să cină după mine. : Să zice însă și : câte- 
lacrimă am vărsat—făceam o fintină'n sat : care cun mă. 
vede măntreabă. 

$ 225.. Pronume conjunetive compuse, -să ai ca neho:=- 

„zavttă: oricine, orice, rerăcare, ori şi cine din relativele- 

care, cine, ce și -verbele ori, veri (velis), , ă 

8 926. Adoerbe relative compuse: ori cînd, ori-unde- 

oră cum, Pe. cînd, unde, cum, le putem inlocui cu pro- 

__ une “relative (în care, din care) ;- În ţara, unde-s. oa-
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“anenii orbi” cel. cu un “ochii împăr dlește Qunde=în care ; 
Pe vremea cînd a fost la mine, cii nu erai acasă (când 
în care). Tot timpul cât „am rordit cu. d n-a zis pi. 
aie răă de tine (cât=în care). 

$ 227. Intreluințarea relativului. Pronumele conjune=. 
tiv să acordii în gen și număr cu antecedentul -săui, de 

” si are o singură formă (case; ce):. 
Omul, care LI -ai văzut, e un văr de: al met 

->. de care ţi-am vorbit eră, a murit 
-. pe care L-al protejat s-a ales un răi 

a în care, te- al încrezut, te-a : înșelat 
2 > de la care ai așteptat multe n-a făcut nimic. 

Cind relativul e în . caz „oblic primește articulul pro- 
- nominal al, ce „să acordă cu nuraele, ce: arată lucrul 
posedat. . 

A cni lumînare nu s-a stânge de cint la Paști, cun 
de leac ;.aici.a să referă la lumînare, nu la. cui, căci 
zicem și : ale cui sint casele acestea. ?. ai cul. sint acești 
copii? Să răspunde ale noastre (în grai s-a noast'0),— 
ai moșu-miei (în * graiii a moșaint0). 

NY. Pronume Interogativ e. 
7 

g 28, Cu .pron.: interogative intrebi în “propozi- 
țiune spre: a afla, subicetul, verbul, obiectul și: determină: 

“zile, prin întrebările : cine ? ce? care? cât? ce fel de? 
“ Formele Interogativului sint aceleași „ca și a pr. con= 

juneliv. - : e 

y 

Cu cine întrebă subiectul (persoana). Cinâ-t ones cu ? 
„Cu ce întrebăm subiectul (pers. şi. lucrati), verbul ȘI 

“dbectul. o A
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„Ce-i asta ? — obrăzuicie ;—Ce face Jon ? scrie șj—.Ce: 

scrie Ion ?-—teina la Istorie. -  : Ă 

"Cu care întrebăm subiectul (pers.. și lucru, dar cu în- 

țăles mai special. Cine a feştelit pupitr ul 2 — Ion.. Care - 

Ion 2—lon a Tudorii. : 

Cu: cât întrebăm determinaţivele : ; Ci i] a pionat eră 2— 

toată ziua. îi 

„Cu ce fel de sau cum “întrebăm atributul : . Ce el de 

"om e Jon 2—iute, 

$ 228, Interogativele care, ce, cine să declină ca și re- 

lativele fiind acelaş cuvint, dar capătă întăles - deosepit ” 

după tonul ce-i dăm. DR 

Cit are aceste forme: 

s, pl 
Caz drept - câ, câtă câți, cite 

Cuz oblic Cât, câtei cîtor > 

Ş 229. „4deerbe Interogatice sint acestea : unde; tucobro,. , 

cand, când, cât, cum: Ex, In cotro și unde? 

- Alergi așa “iute ? 

“Obsereare. Unde vine din latinescul uide cu înţiăles de 

unde ; îi cotro e compus: din în - contra-uli (in-cotr- -0). 

- vechii în cătră-uă, cînd (quando—cîndu), cit (quantum), 

cum (iuomodo) - 
4 

VI. Pronume şi adiective nehotărite 
N 

:$ 230. Prin ele arăttim persoana. sai lucrul într-un: 

„mod general şi nehotărit. Au 

„A „fost azi cineva pe la mine, şi Mi-a. spus ceva tare. 

interesant. Acel cineva adusese vestea de la alt ciueva.. *
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$ 231, Pr. nehotărite sint acestea : 

oare care, oare cine, oare ce. 
oareșicare, oareşicine; oareșice, "un. oarecare 
fie care,- jie cine, fie ce 
ori care, ori cine, ori ce .- 
oriși care, ori și cine oră şi ce. | 
vericare vericine, verice, re-ut, bre-0. 
[fiteșcare, fiteș, cine” iteș ce] . 
[/eșticare, festicene, feștice] 
niscare, neștine, niște 
niscarera și niscaira. o. , 
caer, cineca, -cera şi cevai (pop.). i 
toi ;. cutar e, all, nimene [a] 
nici nu, nimie , e 
nare câte (vechii) i 

$ 232: 'Toate acestea sint formate din relativele care, . . 

- cine, ce, și din particulele fie, ovi, eră și.nes,. ce sint * 

„forme verbale ; fie de la-a fi (fiat „conjunctiv pers. 3); RI 

ori, veri, vai de la a toi (velis-voeşti); ra şi oare din 

(volet) : iar nes din nescio==nu știi: nescare (nescio qua- “ 

dem); nişte (mescio qui) 'nestine (nescio quem, ne): Cu- , .. 

tare (ecce talem)=atare, tare... Di 

„ Nimene si Nime (nemo- neminem) ai fost odată una. 

cazul Subiect nime, şi alla cazul regim “ Gnimen), toe- - 

mai ca pieptene, nume-ninene ; oaspe-oaspete.. a 

ş 283, Nehotăritele un, alt, tot. : 

a) Un e numeral, ar ticul. maumeral, pronume și adigcliv 

- meliotărit. Iată formule de. caz : - 

| So | pl, 
"Caz ârept un (unul), o (una). aiii—tuiele. 

Caz oblic ună (a), unei (a) - unor (a).
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In; „am un leu 
, Şi am să-l beii—e muneral ; 

Ta : : tot un boii şi- 0 pelea. e articul -humeral ; e pron. 
„si adiectiv nehotărit în : Conjugaţi un verb oare cafe. 
b) alt... Pa | Sa 

"S. | pl 
- Caz ărept alt (altul) altă i ta) alți (Oac (e)? 
„Caz oblic altui (a) alter (a) - altor (a) 
9 “Tot, ! Ma a 

"Caz drept tot, toată toţi, toate -" 
- Caz oblic (oare) tuturor (a), 

| Tor are multe ințălesuri: a a) e adieoliv cînd arată în- 
tregul. IN - 

'oată viata 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 : drăgus 

-. da căuș, 
d) Substantiv. când se articulează : am perdut totul. 

"- afară de cinste. a 

„* Obs, Ca Sabstantiv total are caz oblie totălită “în Qăao 
totului tot. a 

"8 234. Adrertele nehotărâte + oricând, oricît, ori unde, 
fie. “unde; fie cînd ; nicăiuvea, odinioard, o dată, | dif, 
"alea, nec, altundeva etc. 

 DEPRINDERE 

(Porestea lui Citea). 

"Era: o dată o babă și un moșneag. Ei trăiaii drept 
dragul, că de și erai bătrini par'că tot lună de miere 
era pentru et. Mat aveaii el și o fată frumoasă fru=. |
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moasă dozi ; că, dă, nică moșnegii nu fusese uriţi în vre- . 
mnile lor. De unde pină unde .să îndrăgosti de fată un 

" Dulgar, cu numele de Citea; avea bulgarul nostru gră- 
dinărie mare ; Zarzavaturile e vindea la tirg ş şi nu du- 
cea nică odată lipsă de parale, Căuta acum omul nostru 
să, "fure inima fetei ; dar nu-i mergea așa cum gindea el. 

" Az.0 vorbii, mine "două, baba cam “incepuse a-si în- -: 
dupleca că n-ar fi răi ca bulgarul să Ia fata. Și ce da- - 
că-i Bulgar ? Moşneagul nu putea să “audă de una ca. 
asta; și urmati multe sfezi in casă din pricina aceasta, . 
= hotărăsc, femee Dă, că n-are ce căta bulgăroiul 
. ceala în casa: noastră. Ci,-eii am 0 casă de fete să mi-o: 

dai după unul ca .Citea ? Doar: numai o fată am, n-am. 
mai multe. Să rămie el cu ceapa și prajii lui ; a veni și 

„cel care-i scris să fie al fetei noastre. 
„Baba trebuea să tacă .și să înghită, dar de ascultat 

vorbele mosneagului pace! - : - 
" Ajunsese acum :vremea. că Citea pindea cînd nu era: 

moșneagul acasă și hop și el în. casă .. 
.Moșneagul c-am simţise acostea, dar să facea. că nu - i 

” ştie ; căuta să prindă pe Citea în casă și să mi- - tragă ., 
un ferchezitt, ştii, de cel bun s să aibă « ce. pomeni, 

„n — ȘUI ce una, babă, . E 
— Ce babă ? răspunse răstit mătușa ; a acum tot babă 

| „vezi înaintea ochilor. | 

— la lasă; ; Wapoi” eii ce sunt, o moșnegărie. : 

De F ost-ai lele, ce ai fost. 

„Dare rămas-al lucru .prost 
Si Ştii că disară plec la drum. la: cată mal bine s Si-mi 

pune merinde în cea traistă, că drumu-i. lung. 
"Baba pregăti de, deum ; : moșneagul își puse „boișorii -



A — 188 = 

la cănicean şi plecă; dar avea în gînd să facă un ocol, 
ia, ici în marginea, satului, şi pe la: aprinsul uminărilor. | 
să. fie înapoi. . - -- | 

- Citea aflind de acestea își zise : acum î i timpul să mă. 

duc pe la Smărăndița, acesta era numele fetei.. 

— Sărut mînul6,- mătușă. Dar unde-i i Moş 'Trohin ? 2 

— 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 

“moşneagulul pe afară, strigînd la boi: i : 

— Aho ! ho! Plăvan ; aho! Buţureanu ! — . 

Baba. zăpăcită apucă pe Citea de umăr, zicindu- =: 

-— Ce-i de făcut acum? -- ; 

— _ Degrabă, Citea ; sai îi săi, că iaacă te-a prin- 
de. aici vai de pielea ta. Și, zup sări Citea în grădina 

„cu varză Sa - - i | 
. Cind moșneagul dă să între în cas să, aude zupăitul în 

grădină ;—Ce-i femee ? ce haramuri. aă întrât în varză ? 
. —— Nici una! e Citea'n varză.. - ” 

? u „— Ce umbli cu Citea : nu știi .eă cîte haramuri de 
»- vilă nu întră să minince varza ? 

—.E Citeă'n varză omule! . | 
— Cite. s? Și răpede luă jărdiea și amandea în gră-. 

; dină după Citea. - 
Așa .a păţit bulgarul nostru ; dar în cele din urmă tot” 

„pe-a lui a fost. Baba a înduplecat pe moșneag și nu tre- 
cu multă vreme după aceea, cind lăutarii cîntai la nunta! . 
Smărăndiţei cu Bulgarul: Și cită “lume n-a fost faţă la 

 nuntă.! Toţi ciți erai acolo povesteati cu plăcere despre 
„_păţenia: lu Citea al nostru. - 

. 

+
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CAP,_XIX. 

„VERBUL 

$ 235. Verbul cuprinde cavintele ce. spun acțiuni... 

„Scolar ul serie tema. ' Aici acţiunea: de a scrie să referă . 
la ființa scolarul.- Pe a 

Acţiuni: propriu zise sint numai cele fizice, ca mînînc, | 

merg, cosese, cos. Acestea ait un subiect, ființă sai lucru; 

_dar ca verbe avem astăzi “0 sumă de cuvine, cari ne. 
„spun acțiuni morale,. sufletești, “deci abstracte Şi fi gurate: 

Poporul rominese 'adesa nu. “poate exprima asemenea 

acțiuni. sufleteşti prin alte vorbe de cit tot prin "cele cu. 

înțăiles fizic. Ex: 

« pine. în gînd = a hotări. 
' a să pune în cîrcă =— a să slădi. 
“cînd dă cu ochii de mine = cind mă vede,. ete, 

* 

ş 236, Subiect și obiect. La fie care verb există o 

„nina care face acea lucrare; adică un Subiect. 

- Profesorul: ezplică lecţia; Vierul sapă cia, 

“„Aiet Profesorul și rierul sînt Snbiecte. _ PRR 

__Dar şi verbul poate - fi lămurit : și hotărit în înţălesul 

său prin alți termeni, cari arată ținta lucrării, și care să 

- numește obiectul verbului.. 

„Cind zicem Vierul sapă via, cuvintul cia specifică se sen= : 

pi “za general al! verbului a săpa, arătind că să i aplici la”. 

“anumit obiect, i e 
“Subiectul spurie în propoziţie raportul aetie ; ; obiectul E 

; Soca ele tumiizază pământul. aie
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8. -237, “Toauzitive şi uetrauzitive? Considerind funcţi= 
anea în. propozițiune verbului vedem că sint 0. Tranzi-  ? 

„five cînd ai un obiect dinect, 2) netranzilive, cind n-ai. 
obiect direct. Ex: : - Ra 

Cînd zie : Ion. râde, Vusile. mînîncă, verbele ride și 
mîntucă sînt _netranzitive, căci nu să construese ci ob 

'ect direct ; îndată însă devin tranzitive cînd. cer obiectul: - 
“Ion vide" pe Vasile „Jon râde de toată lumea și Vasile pe 3 9 

-mânâncă cir eșe. 

Intre tranzitiv şi nztranzitie eo. trecere. lesne, de 
oare-ce-l o funețiune, urmată „adesa de 0. schimbare de 

„.. înțăles, pi Da 

„Ex Tata a ajunis la vie (netranz.); | 
Mei Eu am ajuns .pe Vasile (tranz); - 
E te-am „ajuns. (tranz.). - „ 

| Iarna vine, vara trece (neutr.), - 
. Și n-am cu cine petrece (netrans). . - 

Am petrecut musafirii pină- la: poartă, (tr). 
Am trecut riul în not. (tr.). a 

şa 258. “Activ şi. pasiv ; reflecsiv şi reciproc. Toti în 

* -propozițiune verbul -arată următoarele 4 raporturi : 

a). Actir,. cînd “subiectul” săvirșește lucrarea specificată 

prin obiect. 

Vradia mălaiă zisează, 

») pasi, cind subiectul propozițiunii sufere lucrarea, 

arătată prin verb. Ex: 0 _ 
a a .. 

„Vorba rea ese să crede. 

. propozii iunii. 

sa lăut de s-a fript. 

c). rejlezie cind subiectul e în același timp și obiectul



  

tuia : : 

cu atributul, o. E 

d). recipri oc cînd. acţiunea “să face. de unul asupra al- 

„să “tubese ca: mita cu cinele. - 

gs 239, " Pentru toate aceste, înțălesuri n-avem de. cit 
: două forme ; activă şi pronominală, - 
“In :- Vasile aduce lemne de la pădure ;' "verbul aduce e 
în forma activă. de „oare ce acţiunea e făcută de subiect: 
și obiectul o specitică. E 
„Cind la forma activă adăugăm pron. de acuzativ mă, 

a să, ne, ră, să verbul capătă cînd înțălesul » pasit, cind 
"cel refleziv, cînd cel recipr oc. Ex: 

“ Doumea mă corbește. de răă. (pasiv); 
"Mă țin de răi pe mine (reflexiv). 
“Xe vedem in ce stare sintem (reciproc). 

„$ 240, Verbul sufere schim! Sări de nnmăr, persoană 
| - timp și mod, 

-$ 241.N uniărul. Verbul î în rominește are două tinere: 

- Binguritul 2 văzul, văzuși, căzu. 
Domulţital : tăzurăm, zăzurăi, răzură.. 

“La Număr să referă acordul verbului cu „Subiectul, și. 

„$ 242. Persoanele. Persoană e.forina ce. ia: verbul 
ca să 'arăte raportul între subiect și zerd, Verbul: are. 3 

persoane, ca și. pronumele, o că 

că “fac, „tu faci,: “el face, 
noi acer, to. faceţi, ei fac, 

In verb persoana ' de-o. arată , terminaţiuieă. Limba 

Romină a păstrat puţin terminațiunile vechi. “Termina- 
N 

iunile de. ăză sint'adesa căpătate p in analogie. Asa în 

” amblu, i,.ă, m,-ți, ă; terminațiunile «i, î, &,. sint nouă, . 

„numai n ți de-la plural sint resturi din formele “vechi,
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$ 243, - Obsere are  istori ică, 'Terminaţiunile verbale sînt 
„vechi pronume personale. Aşa u însamnă ei (vechiul mi) 

i însamnă tu (vechiul si), ă şi € însamnă el (ti); m În- 
samnă noi adică eii și tu (vechiul m[asi)),- ţi însamoă 
voi adică el și tu (vechiul tasi). : Pentru pers. “III plural 
terminațiunea de azi e sai consoană saii d; ar însămna ei 
adică acesta și acela (vechrii nati, nti). 

__ Limba latină e nial aproape. de .aceste vechi forme : 
“laudo, laudss, laudat, laudamus, Jandatis, laudaut. 

Cind conjugăm cu pronumele, facem o repetare, de oare-ce 
pronumele ni-l spune -și  terminaţiunea,- In 0 face, m 

„cuprinde înţălesul de nol. 

Ş 244, Analogia. “Din cele spuse la terminaţiunile 

"personale, vedem că limba romină e departe de a-ne 

- păstra neștirbit formele vechi. Pe lingă schimbările fo- - 

petice, co le vedem la pers. I şi II plur. m din mas, 
ți din tis, celelalte persoane ai terminaţiunile căpătate 

prin analogie. Aşa că şi că fac; el şi ei usucă; eă şi ei. 

dorm ete; făcurăm, făcurăţi, făcură. Apoi timpuri întregi 

să conjugă după altă normă, de cît.aceea ce ar fi eşit. 

în urma schimbărilor fonetice. Aşa azi conjugăm făcu, 

„făcușă, făcu, ete: ca.răzui, tăzuși, văzu, în loc de feci, 

feceşi, 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 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 sati auteri- 

cară momeniului vorbirii. - 

$ 146, “Prezentul arată că lucrarea, e contemporânii 

cu actul vorbirii, Ex : Ce foci ? — minînc lapte.
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„Ca durată unele acţiuni sint momentane, altele continue. 

Ex: es, întru, lipesc, fulgeră sint momentan ; Iar sed, 
scriii, vorbesc sint continue. ! | 

Tot.în prezent punem. faptele din trecut, cind vorbirea - 

noastră e directă; adică caulă a aduce faptele din trecul 

| - ca prezente : numim atunci prez zent istoric. . - . 

-- Zis-a Domnul ucenicilor săi: Ei sint Piul omului ; 

“eine ascultă de mine, de tatăl mieă ascultă. 

In -prezent mai punem verbul din propozițiunile, ce 

sint ca marime : Cine are mintea'ntreagă. 
RR In cearta altor nu să dagă. 

8247. Ti 'ecutul arată o lucrare anterioară. mMomen- 

tului vorbirii. Ex: Cezar venind în Senat și-a dat ast- 
tel raportul despre expediţia sa la Parti: am venit, atm | 

văzut, at întins: - E 
_$-24%8. Viitorul arată că lucrarea. + e posterioară M0-: 

mentulul vorbirii. Ex 

voit avea, nu voii avea ” 
voii trăi cum voiă putea față cu - 

am avut de n-am avut- 
am trăit, cum am putut.- 

"$ 249. Pe lingă aceste 'torme de timp mai sint 
“= alteie, care ne arată că-o lucrare e contemporană, an- 

terioară sai posterioară nu cu momentul vorbirii, ci cu- 

altă lucrare. şi ea trecută saii viitoare. Aşa cînd zicem : E | 

 Mâneasem și plecase, se vede; cînd al venit la.nor ; 
acțiunile de a înca și a pleca . sînt anterioare acțiunii 

de a veni: care şi aceasta e anterioară lui să zede, ce-i 
- contemporană ' cu momentul vorbirii. , 

„Sai, cînd vor ajunge a casă, cred că și tata va fi ve- * 
ai de la fară. Aid. acţiunea ra Î cânit e. anterioară .
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| “acțiunii zor d junge, care e- posterioară | acțiunii cr sed, ce-i 

: contemporană cu momentul vorbirii... 
„.. "Toate aceste-raporturi de timp ni le arată Tr ccutul Şi 

viitorul, prin deosebitele lot forme. a 

$ 250. “Trecutul are. 5 “forme: “Imperfeetul; Per-— 

feetul simplu (adeist)- Perfectal compus, Perfectul an-... 

„ferior simplu și Perfectul anterior compus. 
$ 251.. Imperfectul -arată o hicrare trecută -ca'con- .. 

renupos 'ană altei lucrări trecute sait în succesiune. Ex 

Cînd s-a aprins casa, băteaii 9 ceasuri la Mit opolie . | 

(contemporană). --- - . 

„Cita trăit mama, în "fie. care zi ue duceam regulat la 

3 biserică; aprindeam luminări la sfinți, ne închina pe 

“Ja icoane, ascultam. cu evlavie serviciul leturgiei, și luînd 

- ziafuru ne întorceam mulțămiti a casă (succesivă). - 

-$ 151. Pe» fectul simplu (aovistul) ne 'spune de e, 

-. faptă ca treculă într-un moment dat şi fără repețire. E. Ă 

des întrebuințat în povestiri : 

„«Prislea ajunse pre tărimul celalalt ; : să nitâ e cu sfialti 

-. în toate părțile, şi cu mare mirare văzu toate lucrurile 

schimbate. De o cam dată-i fa frică, dar imbărbătindu-. 

“să apucă pe un druni și merse, pină dete: de niște” Polar 

tur cu totul şi :cu totul de aramă, ” ” 

"8 252, Perfectul compus spune de o faptă trecută. 

Într-un moment nui tocmai hotăril. Am fost! pe la noi 

și nu mi-a prea plăcnt ceeâ.ce am văzut. 

-Ols. Giaiul confundă aceste două forme, și faze o îatre- 

” buinţare. mai bogată de perfectul compus, lăsînd: pe 'cel, 

simplu mai mult. în puveşti. Aceasta. mai ales în gratul 

moldovenesc, pe cînd cel muntenesc din contra întrebuia- 

țează mai mult aoristul. e
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$ 253. Perfectul anterior spune de o faptă anterioară 
alter lucrări trecute. Cind m-am dus la gară, sosise tre- N 
nul. cu putin mai înainte. Aici acțiunea sosise e anteri- 
oară acliunit s-am dus, care și ca este anterioară, n0- 
mentului. vorbirii. N ERE 

„Perf.. anterior are și el douiti torme : : simplă şi comn- 
pusă : zisesem și am fost zis; din acestea poporul cu- 

noaște mai mult pe cea compusă. Ex : * | i 

I-am fost spus să stea binişor; dacă nu m-a ascultat, 
cine-i Ie vină, dacă a mincat calcavura 2 

1. Viitorul are i el două forme : viitorul absolut 
ȘI Suc anterior. | . .. 

1). Viitorul absolut spune că Incravea e posterioară. 
„ momentului vorbirii : Vom merge de sară la teatru ; 

2) Viitovul auterion spune că |ucrarea e anterioară 

altei lucrări posteri ioare momentului vorbirii. Ex: 

Mă zoiă duce la prefect pe la ce asul unul; „cred că 
va fi mîncat pină atunci, i 

$ 255, "Ole. Pentru viitor limba ne dă şi alte fornie, 
„cari exprimă starez acţiunii din viitor. Așa a) Viitorul 
“apropiat și posibil: cit pe ce era să-l calce trăsura ;- - 
b) tiitorul de necesitate : trebue să fugă din ţară, ca să . 
„scape de închisoare... fot așa în Franceză avem: Je.zais 
partir, je dots parti»: ; ma! mult încă .Francejii ai și un . 
trecut apropiat : îl zient de sortir==a eșit de curînd. 

$2 56. In senat avem aceste forme de timp. 

Prezentul - răd 
Imperfect - “vedeam ! 
lor simplu. - . văzul o. 

Trecutul! Perf.: compus “am văzut , 
Perf, anterior simplu văzusem - * | 
Perf. ant, comp. am fost văzut 

10.
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pi . ain să văd, citi vedea 

Viitor absolut voii vedea )voiă să văd, oi să 

Viitorul Aa . “(că văd. 

„ AWiitor anterior voiă fi văzut - . 

$ 257. "Modul. Modul e.o formă ce ia verbul pentru 

a arăta starea acţiunii; anume dacă că vorbitorul o pre: 

zint ca-act, ca hotărîre, ca îndemn, ca. poruncă, că ce- 

_* sere, ca rugăciune, ca dorință, ca condiție ete. Ar urma 

să avem atitea forme de mod cite sint' stările unei acți- 

uni; dar forme de mod sint mai puține. Cunoastem a- 

„ceste 4: Indicativul, Subjunetivul, Impevatitul siOptativul. 

-'958, Indicativul arată lucrarea ca act hotărît : Tata 

a venit ; mama vine acuşi ; iar sora-mea va veni în 

curînd, + ' 

$ 259, „Sabjunctivul arată lucrarea ca hotăsîre, în- 

dema, dorință, (blestemul) : să tăcem ; ; hai. să. mergem 

„la vie ; să-l fa dracul ete... . Si 

Ş 260. Imperativul arată lucrarea ca 7: igăciune; îu- 

demn, cerere, poruncă, învitare ete. 'Toate acestea întă- 

Jesuri ni-le dă. tonul cu „care rostim verbul: Du- -te, fă; 

adă ; zi; dă-mi ; zino, , 
. 

"Obs. '0-sumă de verbe n-ai de cât forma de lai impera= 

tiv; cuncaştem. aceste “verbe supt . numele de detăctive : : 

“na, hai, haideţi, pas de fă cutare, 0ps, bleu, fustă etc, 

$ 261. 'Optativul arati că ideca de lucrare să allă 

în mintea vorbitorului ca dor ință: 

, Mărita-m-aş,, mărita, 
. Nu ştii pe cine-oiii lua.  :: 

- Tot supt această formă arătă şi ideia de condiţie ; 

văd, era să căd: b elue: 

dar nu. ne-o spune: “direct forma verbală, ci conjuncția 
. + 

„Dacă. a. , ,



„ “are numai prezentul ; 

. 
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Aş mergeisi eii cu voi dacă m-a»: - ajuta picloarele. 
Te-a ajuta, numai să fii de treabă. 
De drag ce-mi ești, te- -aş vîri şi-n: sin... 

- 

Os. Ideea de dorinţă ne-o arată şi subjunetivul, prin - 
care exprimăm blăstimele ; Yar ideea de condiţie ne-o ex- 
primă ori-ce timp punindu-i înainte dacă : | 

Dacă faci, fă ; dară făscai, nimeriai ; ; dacă a. să ac, 

fă ; dacă aș fure și că, ce ar fi? 

Ş 262. Dintre moduri numal Indicativul are toate:, 
“timpurile ; celelalte n-aii de cit unele. Așa 

prezentul, perfectul și peri. anterior. 

era să fur 
trebue să fur | 
voii fifurat —.. — 

Viit. absolut 

Yiit, anter. 
1 

Împevativul, 

tar. sul Djuncticul şi optaticul aii 

Indicatie Imperativo Subjunetiv  Optatie 

aş fura 

as fi furat 
— € 

Prez. fur fură. să fur”: 
Tmperf. furam —— 
Perf. $. furai [— 
Perf. C. am furat — săi furat 
Perf. ant. s. furasem  : — — 
Port. ant.c. am fost furat — să i fost turat aș fi fost furat 

[i olii fura, pu 
am să fur * A 

$ 263. Formele de timp ale subjunctivului şi opta- * 
„tivului ne arată nu anterioritatea de,fapt a unei. lucrări 
faţă cu momentul vorbirii, ci stări de trecut a unor lu- 

crări nesăvirșite. Așa Perf. Subjunctivuluă : să fi furat, 
“arată “mai mult o condiţie, de. oare ce hotărirea ună . 
fapte trecute nesăvirșite vine ca o conditie fată cu pre- 
zentul : Să fi fur at: ne-ar fi închis. 

-“"ToL așa și Ierf. optativului : 
Pa - , Ă 

„7 
. 
a 

ay fi; anâncat şi cu dchiă, 
+
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, * dan nat s-a putut, Prin aceste forme de timp exprimăm. : 

„cele mal coinplexe raporturi intre acţiuni fie -ca reale, 

„fie ca închipuite. - . SD ! 

„CAP. ÎN. 

Derivatele verbale. 

s 264. In legătură cu modurile verbiulir să pun de: 

„ordinar şi următoarele nume, care sint derivate verbale, 

iar nu 'lorme de conjugare. Aceste derivute sint : Înfni- 

ticul, “Participiul. și. Gerundiul, 

£ 265. Imfinitivul: tine şi de verb si de substantive. 

Că substuntiv arată acţiunea determinînd- o în gen şi nu-: 

| măr ; ca zerb arată acliunea în lucrare şi-ţi păstrează. 

rolul de verb în propozitie. “ De pildă: 

"Toate Puterile în Stat emană de la naţiune. Aici pu- 

terile e inlinitivul substantiv (a putea—putere). 

Im poate nenoroti, ducă ra vrea. Aici Înfinitivul are 

funcțiunea de verb, de ore ce nenoroci fiind obiectul 

verbului pocte, merge mai departe "și cere ca obiect pe 4, 

persoana suleritoare îi acțiunii pate nenoroci: , 

$ "265 bis. infinitivul are două forme : întreagă și 

scurtată, care corespund la cele două funcțiuni: Infini- 

tivul cu tormă întecagă e substantiv ; Iar cel cu fornii- 

“scurtată” e verb. Intre ele e această deosebire: ; Iu: infi- 

nitivul scurt domină ideea verbală, pe.cînd cea noini- 

nală e pe al doilea. plan :-de aceea şi cere după dinsul 

„un obiect Ex: Flecul începuse a spune lecţiunea, dar: o 

fost oprit pe dată de-a 0 mal continua. Aici lecțiunea Și 6 

sînt complimentele 'direcle:a verbelor spune și continua, 

: IN . , 

Du _ . . . . 

-



. 
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“In Infinitivul întreg din contra ideea nominală priedo- 
mină și cuvintul capătă o mai “mare preciziune.- Ex: 

avere, putere, mâîncure, „bere, cadere, ele. sint niste sub- . 

"stantive cu ințăles hotărit, căcă prin_ ele nu numim ac- 
tiuea generală de. e. arcu, « putea, a mânca, țe bea, ci 

obiecliunea acțiunii : ca ceva real şi hotărit, | Ma 

In propoziție Infinitivul scurt cere obicei, iar cel. în- 

„reg cere complinire atributivă: , ai 

EX :. Culegătorii încep u culege via ; cusutor iți mer tic | 
«4 coasă cămeși naţionale ; dar averea părinţască s-a ri- 

sipit toată ;: puterea - omului stă în -Yoea Domnului ; ; 

- minicarea de dimineață -prieşte bine ; vederea omului 6 . 

mai slabă ca a vulturului; am băut bere înderită, 

$ 266.- Olservure istorică. Forma întreagă e cea mat 
“veche, şi: derivă de-a dreptul din latineşte ; ex:  laudave, 
ridere, audive,. dare. Pină în suta a XVII găsim la, serii- 
torii noștri înfinitivele întregi ca verbe, aşa : apucutit= oa 
si că a serie începăturu și “adaosul (Ureche 1641); n-aii 
mai puţut a suferire, s-aii apucat de tătare u-i batere şi 
ră gonive (Esst, Logofătul 1660) ; aici s-ati căzut « po- 
menire -de averea lui Vasile Vodă (AL. Costin 1600); a lor 
nule pot oamenii « credeve (î. Neculeea 17-45). Alăturea, 
cn aceste urme de scriitori, documetele. timpului ne daii 
îvilecuna formele scurte, aşa că nu. putem şti timpul cînd 
a început a: căde silaba re ș. și dacă îl găsim în Cronicari 
îl Înăm ca un arhaizm p! tăcut lor la seris, dar pe care 
graiul l-a pierdut de demult, e din infinitiv.e pronumele. 
refiexiv se, alipit la tulpina verbul : ainare=ana se, 

Ş 267, articipiul e un derivat verbal, "ce-in'gralii 
să Ta ca un determinânt, “toemai ca ori ce “adiectiv. Ex: 
oz nenororit;, Jupiă îndeplinită, copil silitor, -fată Neu 
'scultătoare. articipiul e adicetiv. cind determină ; e sub- 
stantiv cind e determinat, Ex: sosit” de curind ; şi sosi- 
„tul trecutului. | 

,
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Deosebirea intre. adiectiv. și participtu” e că în partici- 

- piu. domină înţălesut verbal, ceea ce nu: ni-l dă adiecti- 

vul. Pentru aceasta s-a și numit participiu,, adică face 

- parte din verb. . El.nu arată raportul de timp, mod 
“și persoană, ci numai raportul. de gen, număr și caz 

Si Terminăţiunile participiului sint î, fă, ov, oure, alipite la: 

« tulpina verbului plus vocala caraeterisțică 

lăuda-t, lăudată, căzut; -văzu-tă ; născătoră, făcător-l 
lăuda-ţi, lăuda-te,  răzu- ţi, vdzu-te „iciscătoare, Ji dcătoare. 

“Terminatiunea lor spune totdeauna. eficul,. IN 

- Bominul e răbdător din fire =: care rabdă. ” 
Soarele e datător de vială == care dă. , 

'Ferminaţiunea ti tă spune pasiv ul cind verbul e. tran- 

zitiv, spune din contra activul cu netranzitivele”: 

„Cine plouat (pas.), vacă fătată (act. ), femee făculă | 

(act), un 2 usa ir sosit de curind aa. ), un axion cîntat 

- frumos (pas.), ete. 
$ 268.. Participiul î îsi păstrează intlesul verbal, 

- formele compuse de conjugare şi cere atuncă obiect a 

rect. De ex: am văzut şi petrecut madte în lumea aceasta. 

'Tot așa şi în citeva eonstructțiuni cu prepoziţiuni unde cere 

obiect: sama s-a upueat de înfățat: oghialul: oile ai. ple- 
cat lu păscut ; oaspetii s -aii- pus pe, mâncate și pe dăute; 

fug pe într ecutele ; "minincă „po nec pilatele ; ; îl bate pe 

“nemineatele. PRR | | | 

"Obs. Construcţiunea aceasta: să asamănă cu spinul la- 
tin, ceea ce aii făcut pe mulţi să vadă în rominește per-" 
zistenţu supinutui latin. :Bx : dificile dictu' est=este grei! 
«dle zis; uca' mata duleis est gustatu== poama coaptă e , 
dulce la gustat; facile intelect et= e vșor de înţălea 
“mirabile eisu, ete. .
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$ 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 chiuind și hăilind ; cînd obiectul : spane 
stăpînului tăi că ai văzut: pe Marius rătăcind pe ruinele 
Cartaginei. - . 

' 

"Gierundiul ca deterninativ cere după el: un obiect di- 
rect .și chiar o subordonată obiectivă, legată totdeauna 
prin că. Ex: L-am auzit vorbind 'cera, dar nu ştii ce ; 
şi L-am auzit vorbind că s-a dizolvat Camera şi Sena- 
tul și că alegerile viitoare să vor face peste două luni, ? 

Obs. Că, e pronumele gaod, ce să construeşte ca obiect, 
al. verbului “în gerundiu ; cu vremea şi-a pferdut' înţălesul 
pronominal și a rămas 'ca conjucţie subordinătoare a obrec- 
tivelor directe şi în i compunere arată causa: fiind, că, pen: 
tr u că., . . pr MR 

CAP XXL. 

, - CONJUGARILE i 

$ 270. Unirea tuturor formelor de timp” și mod, de 

număr şi persoană ia numele în gramatică de. conju- 
gave. Un verb să conjugă cind la, tulpina acelui verb. a= : 
Iăturăm deosebitele terminaţiună pentru a arăta rapor- 
turile” (lo tip, mod, număr și persoană. E 

Ex: Văd; vezi, vedeți, văzul, vede, răzuseny vadă, 

Aici prin schimbările ce Ya tulpina : ed; văz, răd, "vez, * 

cad cum și prin terminaţiânile ce. să “alătură : i Pl 

am, se, d, să exprimă diferitele stări ale acținiii dea. 

„Tedea., - "
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$ 271. Vocala caracteristică. Numim caracteristica 

unui verb vocala, cate precede terminaţiunea ; de ordinar 

să fa ca normă vocala de la infinitiv : 

; mincare, tăceare (ază ticere), mergere, venire, urîrc 

“(vechii unire). “Aici a, ea, e,i, î sint câracteristicele 

„verbelor. Deosebim dar - ' 

Conjugarea în a: a urma, a ura, a da, a sta, a lua. 

. Conjugarea în ea: a vedea, a şedea, a tăcea, a bea. * 

- Conjugarea în e: « merge, a crede, a pune, « bate, 

"Conjugarea în î:.a cei, a dormi, 4 urzi, a fugi. | 

“Conjugarea în î: a ur, a ocăii, a tîri, a 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 « gătă ; a îndesa și a 

"îndesi ja adăogi, « adaoge, a adăoga ; a ulator ase 

indatori ; a toi și a vrea, etc. ” ” 

2). Apoi sint asemănări între conjugări : : așă după ver- 

bele în'« merg o pante din cele în î, uram, (de la a ui, 

ca urum de la a ura) cîr, ziri, tîră, ca ar, ari, ară ele. 

7ăcui, uşi, u. stătui, uși, u, ca tă zu, usi, u ! 

Verbele în ec și e să asamănă la multe timpuri și mo- 

duri. Asa : vedeam ca mergeam, răzuă ca făcui ; dar nui re- 

„dem, voi redăţi si sioă mtrgenm, oi foceți ; adică cele în ea 

ai mai mult forme slabe în conjusare, far cele înce aii 

„forme tari : cedem și cr edem. Graiul și aici Je-a aseniăluit, 

căci să zice noi făcim, toi făciţi ți, noi mei “gân, dueiţi- 

ră, nu diceți-ză, 
3). - Verbele in a să asomină cu cele în ea cînd îna- 

intea lui a e un î. Ex: a tăia (pr. tăc); «e mingii (pr. 

mîngte)s-Să păstrează a după o și a: a lua, a ploua, - 

"- c-să oa, | |
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„8 913. Tulpiuă şi terminațiune. In conjugarea ver- 

-belor trebue să luăm samă de schimbările, ce -le îia tul- 

“pina față cu deosebitele terminaţiuni. . Apoi trebue să 

tinem samă de accent, căci influența lui e covirşitoare. 

«4. Influența tomuilui 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 cît stă accentul, bine înțăles dacă 

vocala! din silaba intonată nu e > supusă schimbărilor fo- 

netice. 

1). Tulpinele cu vocala « îl întunecă în &, cînd n-ait 

accentul : . | Da 
laud—lăud-ămnj fie fcir; tiăii— tăiem; Văte— Vin “ 

2). 'Tulpinele cu o îl schimbă în a: pot — putem; 
rog—rugăn; dar dorm—dormim; și cule—culcăm, cuget— . 

„cuget. (cf. $ 60).. Pa ă 

3). “ulpinele cu e şi i"variază: a veni și vin — re- 

neam; cetesc, ceti și citi,” i | 
, 

*. 

2). Acţiunea terminațiunilor. asupra tulpinii. 

"$ 275. “Terminatiunile să alătură, la tulpini nu fără 

să n-aibă vre-o inluență asupra ci. Supt acțiunea ter- 

minaţiunilor să schimbă cînd vocala, .cind consoana... 

1). 'Zermiviaţiunile ă, e din tulpină schimbă pe osie 

în ou şi ed: rog — rouă — ioage ; pol—poute—poată ; 

cred—creadă—(creade) crede ; morg— meargă —(mearge) 

merge ; es — Tusă—(asc) ese; etc. - NR .
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La citeva verbe ea.a ajuns la a: văd—(veadă) vadă. 

spăl-„(spăală) spală ; şed (și sez)-—(şeazii) ; sază şi șadă; 

înșel—(îuşcală) înșală—înșealb (înșele), * 

2). “"Ferminațiunile isi e schitnbă pe î în i: and 

vinet—viude, „ - . 

$ 278. Acţiunea terminaţiunit i și e asupra consoa- 

nelor e covirşitoare. Așa: - 

1).. Verbele, a cărora tulpină” e terminată în velale 

a gi, le schimbă în palatalele c€, e: tac, taci, tuce; 

fac, faci, face ; rog, rogi, rod, ge, dreg, dregi, drege. 

2). Verbele cu tulpina terminată în dentale d, £, s, 

le schimbă în z, f, ș, (sunete compuse) supt acţiunea 

lul 4: cred-cveză, dar crede ; pot (pop.) pociă, poți, dar 

poate; cos, coși, dar coase ; vărs, terși, verse. (vearse). 

Iar în grupul” sc, devenit st, 3 să schimbă în ș supt 

acțiunea lui e si i: cresc, crești, crește ; pasc, paști, paşte. 

Be Vorbele 'eu tulpina terminată în 7, 22, fac Să dis- 

pară pe r, n “înaintea lul i: Spunea ; ; pun—pui i 

cer—cei ; ini—ţii; ziu—tiij. sai sal, pier=piă j.par—. 

„pa etc. a Ma - E . 

4). Citeva verbe schimbă. pe d în g: ucide — “ueigă 

(, toaca), purced și purceţj, purceagă. - 

5). Verbul a curge a adăogat pe y în tulpină. Avem 

curgînd pentru vechiul curînd. În Ardeal să, zice .și azi 

cură pentru curg gă și priu analogie mere pentru mere. 

6) La verbele, în e aton; ce fac trecutul în sei, tul- 

- pina sufere schimbări în consoane. Așa : 

a). Velalsle cs, pp, să clid saii să transformă i în labiale pi 

ung — uuseă (pentru ungsci), = . 
torc — torsei (p. toresei). 
zic — zisel (p. zicsei=diri),
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dar. frig —.frip-sei (p. frig- ser). - 

— 55 — 

coc = cop-seă (p. coc-sel==cozi). 

„ 
ard  — 
fierb — fiersei 

avsei 

trimet — trimesei 
dar rupe — rupsei 

sug — sup-sei (p, sug-sei). 

b). să elid şi dentalele d, î, cum “i labiala 3: 

$ 270 bis. Verbe cu tulpina duplicată. Unele verbe 
adaugă sunete nouă în tulpină, “chiar la prezent, de și 

duplicarea tulpinii era un semn al formării. trecutului $ 

usuc de la usca ; mînîne de la mînc-a. ' Străinii Tai pe 
sic ca aderi trata tulpină și zic : 

"dar. nu toți Rominii aii aceste forme ; ; 

usueat (lemn uscat, ; 

Ardelenii zic” și 

„ astăzi : mînc, Nîneă,- mîucă, ca și use, uscă, useă, şi luer u, 

“liceri, lucră* Comoditatea' graiului a cerut aici pe ue: 

mai comod usuci de: cit usci, și lucrezi de cit lueri, 'Tol: 

aici punem pe: dăd-ui, stăt-ati, singurele verbe, care în 

rominește ne păstrează formele vechi de reduplicare a 

tulpinei Ja trecut, Și aici formele duplicate şă iai drept. 

cele „primitive și poporul - „zice : : dă: dea, + în loc de dai ; 

run, stătut în-loc de am stat ete, 

, 8). „Schimbări în terminație. 

. + 

$ 2 77. 'Terminaţiunile verbelor aii fost odată pronume 

| vezsonal Schimbările suferite sînt foarle multe, și nauă 

în rominește nu ni-a rămas de cit , fi, ca resturi din 

vechile. terminaţiuni pronominale. : 'oate celelalte sin 

forme căpătate mai “înult pe calea analogiză. Aşa o dată 
terminațiunile” prezentului erai u, i, ă,'e, ca în verbul
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“aflu a/li, aftă, afle. Cind însă tulpina era terminată în 

i: a) & s-a schimbat în e: * fiă—fie ; viă—cie (vină) ; iar, 

dacă i era semisori, ă s-a schimbat în e și grupul îe îl 

scriem drept e: taiă (tute) tac; moaiă (moaie) moae, 

tocmai ca zeche din rechiă, 'vechăe ; ureche din ureachiă; * 

_b) î "devine" i: [scriind] scriind, muind (mauiind) tocmai | 

ca creștin din creştiiu. 

e) u și i s-ati semisonat și chiar s-aii elidat : omor - (ve-. 

“chit omoru) moi [ăi] (vechii moiu) ; tai (îi) (vechii ” 

tai) ; ; omori (vechiit omori). Aceasta ca și” la nume ; - 

“dar carlu-ajli, umplu-i ; tonblu-i, ca socrut-i ; cuseru-i. 

$ 278. Şi vocala caracteristică încă sufere schimbări, 

-datorite cind cohsoanei, „cind vocalei din. terminațiune. 

“Asa: a); « trece în ă urmal fiind de m: lăudață lăudăm ; 

"urmat de uz trece în î: lăudind și prin o schimbare de 

conjugare :' bînd, merg. fugind, * 

b) e devine u în trecut: vedere-văzul ; putere puluă ; 

“si prin analogie stătui. deădui, lăui, făcui “ete. 

-$ 279. La s şufixele ez şi esc observăm aceleaă schim- 

bări ;. anume e să, diltonghează în cu: urează, bveuscă ; 

La vorbele în î avem se în loc :de ese: urăse-uraște 

(mol. 2 'ăște). Formele munteneşti sint cui i aşte : - Su 

juste, pășaşte ca șase, şapte ; formele literare sint cu ce: 

sinjeşte, coseşte, păzeşte, ca şcple, şes, - .. 

$ 280. Verbe regulate și neregulate. Studiind:schim- 

Dările din tulpină fată cu alăturarea deosehitelor termi- 

națiuni am văzut că sint foarte puţine verbele, a căror 

tulpină să rămie neatinsă, Aşa sint verbele, care aii 

în tulpină un grup de consoane „terminat cu Lis urle, 

“umile, arta, umplec, ul, sula, zeinli mâsli, cum si. 

“o“mare parte 'din, cele în vî:t0rî, ocări, bori;— 

.



* Cele mai multe primesc schimbări numai în consoană, 

ca a cînta, cînţi ; satt*numal. în vocală omor- omoară-o- 

moare, sai în: amindouă de o, dată : ro /-vogi-roade. 

La altele schimbările sint si mai mari; aşa=: vedere, 

„Năzai, "vezi, vad-ă (veadă). Dacă - la acestea punem și! 

unele provenite din' analagie, ca schimbări de conjugare: 

la unele timpuri, dădi şi dete, stăb şi 'stete. . Vedem .cii.. 

deosebirca întră verbe regulate și neregulate e de prisos 

a o mai face, Neregularitatea unul verb stind în schim- 

bările din „tulpină, jar nu din terminaţiune, n-am ști 

unde să ne oprim cu verbele” regulate; și. unde să înce- 

pen cu cele neregulate. 

”  Oiserrare. Iormele de timp zi.mod a unui 'verb ni le. 
arată dicţionarul; Gramatica ne arată numai chipul de. 
conjugare a verbelor. In limbile vechi de oare ce să pleacă . 
de la formă la înţă.es să admite această deosebire, dar îv. 

limba maternă ea nu-și are locul, Esplicaţiunea variațiu- 

nii tulpinei faţă cu terminaţiunea, cum și” înriurirea ana- 
logiei sint de ajuns pentru gramatică, 

“Ş 281. Conjug avea vie şi moartă, . Nu toate conjugă- - . 
rile” shit de o potrivă de bogate în verbe ; ; șa sint pu- 
țiN6 în e întonat și neîntonat față cu conjugarea în a. 

și i Din acestea cca în'i e staţionară, pe cînd după cea 

in a tonjugări ori ce neologisn. Numim vie* conjugarea 

în a și î iar moartă conjug area în e 

De conjugarea în ș ţin  adeviraiele verbe TO minesti, 

"cum și cele împrumntate din .]. slavonă ; verbele de 
“conjugarea în e sint curat latine ; iar cele “în a sînt“ 

"de toate soiurile ca origină, e fiind singura conjugare, , 

care și ază formează cuvinte,
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Notă. lată o listă lungă de verbe peniru a vedea ra- 
„portul dintre conjugări * | E , 

I. Conjugarea în e întonat: 

a vedea, umplea, plăcea; zăcea, cădea, scădea, şedea, putea, , 
încăpea, ţinea. recedea, a bea, a: vrea, vefinea, deținea, - 
susținea, obținea, întreținea, dispărea mînea răminea, pă- 
rea,: durea, mănținică, i 

pi 
. . . 

ÎI. Conjugarea în e aton. | 
a bate, abate combate, dezbate,. răzbate, străbate, zbate; : 
a duce, aduce, conduce, produce, induce, deduce, întroduce, 
reproduce, veduce, traduce, -a face, desface, preface, sa-. 

- tisface, reface ; a pune, apune, compune, dispune, depune, 
impune, supune, prepune, presupune, răpune, propie, $u- 

prapune, înterpune, expune, opune, spune, descompune ;. 
a trage, „atrage, contrage, detrage, retrage, subtragge, er- 
“trage ; a prinde, aprinde, desprinde; deprinde, înterprinde, 

suprinide ;—a serie, asciiie, descrie, “înscrie proscrie, pre- . 
serie, subscrie, transcrie ; a zice, a dezice, contrazice, pro- . 

zice, vezice, a curge, decurge, recurge, percurge, scurge ; 
—a rupe, conrugie, întrerupe ; a trimete, sunete, demite 
*ransmite, emite, comite, promite, permite, ;—'a tre- 
ce, a petrece; întrece; a vinde, unge, ucide, ţese, tunde, 

a toarce, întoarce, destoarce, reintoarce; a crede, increde ; 

a tinde, întinde, destinde, pretinde; a teme, şterge, ride, 
suride, suge, strînge, destrînge, constriige, stinge, sparge, 
mulge, zmulge, scoate, scoace, coace, răspunde, respinge, 

fvânge, înfrînge, răsfringe ; înţălege, începe, reîncepe, des- 
chide, redeschide, cunoaște, recunoaște, ajunge, rage, rade, 

purcede pricepe, linge, prelinge, perde, paşte, tunde, pă- 
trunde, ninge, naște; merge, învinge, convinge, împun- 
ge, împinge, întinge, atinge, încinge, închide, conchide, 
începe, geme, frige, fierbe, esclude,” drega (vechii direge), 

" distruge, devide, distinge, descrește, descinge, plinge, de- 
plinge, decide, culege, alege, .creşte, corespunde cerne, cere, , 
aşterne, acsunde, arde, ajunge, înfinge. 

III. Conjugarea în i.* 

- Asfioaţi, ascuţi,, auzi, anevoi, aminti, acoperi, amăzi, afu-
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xiei, asupri, albi, albăsiri. alipi, azvirli, adinci, asurzi, a- 
minti, adăugi, acri, amursi, 

"Boci, bilbii, borteli, boârogăni, bicini, batjocori, bănui,. 
" bombăni, bizii, biigui, boşteri, bătători, boeri, boi/Dărbieri, 

- bojbăi, bufni, blehui, bleşti, buimăci, bolohăni,, birui, bolti, | * * boscotodi, borti,  behăi, bolborosi, 
"Ciopli, cîrpi, ciocăni, : ciunti, chinui," chefui, chibzui, 

carnosi, cîtmui, clipi, cuceri, clăntăni, cîrpi, crișni, cîrti, 
cuveni, călători, cricni, cîrii, clădi, cercui, cerșători, cetni, 

- "colbăi,' curăţi, cloncăni, cobilţăi, chellui, cosi, ciocni, cîr- 
„cili, cîrici, cruși, cruci, conrorli, converti, cirai, cîntări, 
erăoi, ctupi, călări,*cumpăoi, căsători, compătimi, călugări, 
“ontenis cărunţi, cronţăi, eloci,: exurui, clefăi, câsăpi, codi,, 

„orei, coviţăi, ckiti, cinsti, cenătui, clăti, cuminţi, 
Descoperi, dojeni, dori, dormi, despărţi, dumeri,: dezvăli, 

dirdii, . destăiniii,.. dezrobi, . dezgrădi,. deapăgubi, dărui, dez- 
morţi, Grăgosti, distribui, dănțui, : dospi, datori, dobînăi, 
domni, domestici, dupăi, diferi, dăscăli, defini, dobitoci,  * 
dondăni, dovedi, dosi, desnădăjdui, deseni, dezlipi, . 2 - ; Dă : ” Ezi, cşi, eftioi. . 

„Fugi, feri, fugăiri, fornăi, filui, flămînzi, făli, feţui, ful- 
gui,. foșni, filfii, fienduri, ferici, fuduli, feşteli, fini, flocăi, 

* forfoti, fasoli. +: | . aaa 
“Goni, gifui, ghiftui, ghionti, ghiorțăi, gilgii, gîndi, gi- 

aili, gici, grohiăi, grămăăi, goli, ghintuj, griji, glăsui, găsi, 
găzdui, găti, gitui, gîngăvi, gustări givgii, găuri, gelui, 

2 

. . . s , o sosi, greşi, grăbi. , . , 
„ Hauli, hori; huidui, horăi, hali (mingea), hămăi, hărţui, 

hăţui, horpăi,. hultui, 'hăitui, -borţăi, hirii, hurui, humui, . 
„hiidui (de frică), hui, hrăvi, hodorogi. hemei. | 

„:Îsprăvi, iuți, izbi, izbăvi, izgoni, ivi, iubi, izmeni, îs-. 
căli, ispiți, istorisi; iconomisi, izbucni, “izbi, izbuti; ioni, 

„“ Îmblinzi, * îmbrinci, îmbucăţi, încălzi, împărăţi, împăr- 
tăși, impărți, înmulţi,: înjosi, împetri, împleti, îndră- 
ci, îndrăgi, întări, îmbătrini,, îatineri, înțepeni,. încolăci, 

” îndoi, învirti, înșăsi, înflori.-îmboboci, întocmi, încolţi, întil- . 
„mi, înghiţi, îuvechi, înoi, înrăi, înăcri, îndulci, închipui, în- 

3 . 

. ” [i]
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mărmuri, îmbogăţi, înriuri, îmbulzi, îmbunătăţi, împriete- 

ni, încreţi, îndoi, înveseli, încâlei, învălui,” învăli, îngădai, 

îngrădi,; încuseri, îmbodoli, îmboldi, înlemni, insuşi, îmnpoz 

dobi, înfrăţi, înfrunzi,- împuţi, întipări, întruni, împlini, în- 

vrăjbi, însufleţi, îngurlui, interveni. - E 

“Jeli, jupi, jurui, juli, jmălțui, jigni, “jefni, jumuli, jertfi, 

jidovi, jălui. e Aaa 2 

Liănţui, lehăi; lărgi, lungi, licări, linguși, linişti, „im- 

pezi, lenevi, leni, lipi, lipsi, Norbii, luei, locui, Liţi; lu- 

giui, lecui, lihnij, limehi, lăcomi, lovi, lustrui.- 

Minbi, minţi, mirui, milui, mistui, milostivi, mînji, mî- 
Aa. e. : - . . - a . .? . ste. 

rîi, mornăi, mucezi,, munci, muşţi, mihni, muri, mişăli, - 

meni, mări, mărgini, mohori, moţii, muţi, moșteni, mul- 

țămi, mîntui, molipsi, moleși, mugi, mustu:, mitui, mii 

(pop.-hiţi. murdări. | 

Nimiei, nimeri, nutri, numi, nenoroti, nebuni, neliniști, 

nedumeri, năpiistui, năpusti, „netezi, năcăji, nărui, năvăli, 

nămoli, năsipi, noroci, născocit năpirli, nătîngi:, ! 

.. Opri, oploşi, ocoli, obloji, oxîndui, ocîrmui, ochi, oferi, 

osîndi, ocroti, oţăli, osteni, ologi, obrăznici. 

Peri, păli, plănui, porni, poticni, „păciitui, pirli,. posti, 

pindi, pocăi, păzi, păși, pescui, poposi, potoli, pregăti, po- 

trisi, pîngiini, prăpădi, „plăzmui, pribegi, prigoni, pirpili; 

plietisi, primeni, povăţul, prăşi, prăji, prăvăli, privi, păl- 

mui, plivi, potrivi, părăsi, pirii, primi, pîrjoli, pufui, pocni, 

pumni, pufăi, porunci, podi,. porecli. piazui, prinzi, pomeni, 

pardosi, pricinui, plesni, potcovi, piti, pili, ponegri, propo- 

vedui, vrosti, plesni, petrui, pizmui, petici.: ! 

" Rugini, roşi, răpezi, răcni, răsări, repeţi, răstigni, răstogoli, 

rişni, râni, răni risipi, rizălui, răzbi, rindui, rosti, referi, 

_răsti, reuşi, rodi, reveni, răcori, rezolvi, răsădi, răspiadi, 

rînji, rări, rotunzi. | 

Sui, simţi,. spoi, socoti, <momi, smoli, stilei, surguni, 

schingiui, selinti, stărui, stârni, surzi, scobi, socoti, scormoli, 

sosi, stricni, suci, sări; suâui, sumeţi, sluţi, sărăci, sfirii, 

slăbi, silabisi, stirpi, spărcui; 'sirgui, servi, sfinţi, sfă- 

tui, sădi, sili, sminti,. sriîntini, soroci, “sori, steli, stropi,
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spori, stropși, spăvădui, .sălășlui, snopi; scolări, scoli, 
(scoală). i Si 

„Şerpui, șopti, 'şindili, şmichiri,. sonţi, ști, şinui, şuru- 
bări, Ştrensări, sugui, -șănţui, șoselui, 

Tesoui, tuși, trăi, trudi, toemi, trînti, trăgăni, trăsni, târ- 

gui, trosni, tăgădui, tirii, ticăi, tivi,tăvăli, trindăvi, tirani, 
trebui, tipări, tăinui, tuli, cufli, turti, topi, toci, tîngui. 

Țupăi, ținti, țirii, țîșni, ţii, țicni, ţingăni, ţănduri, țin- 
tui, ţâţii,-ţîui, ţirăi. Si 

Uni, 

Vesti, veșteji, vorbi, . văesui, vărui, vătat, văpsi, rămui, 
văcări, -vircoli, vremni, vlăgui, vislui, vrăjbi, veni, vrăvui, 
vîrfui, vicoli, visli, vintui. _. e 

__ Zăbori, zîngăni, zurnăi, zoli, zvireoli, zborși, Zgîrei, zbir- 

-ci, zbuzni, zugrăvi, zbirnii, zidi, zii, zădărniei, zburli, - 

zoi, zimbi, zupăi, zgudui,.ete. . . . i 

urgisi, urzi, umbri, urni, urmări, ulmi, umili. 

IV. Verbe în î . Aa 

. Amări, piri, tîrî, bori, tobări, zădări,. ocări, hotări, izvori, 

uri, posomori, mobhori, topori, omori, cobori, rîri,: dobori, 

pogori. a e 

V). Pere, în a. | Di | 

“ Aplica, arunca, “achita, abuza, afla, -acuza, afirma, 

ajuta, administra, ataca, asista, ancora,. apara, adora, 

alunga. apucă, astupa, așeza, aplauda, alerga, acorda, ara,,. 

“ aiura, arăta, adopta, anunța, afirma, asimila, afuma, a- 

* compania, aclama, atansa, aneza, aţiţa, aştepta, astimpăra, 

aspira, alapta, afunda, „alinta, alid, atesta, altera, uranja,. 

* asocia, analiza, adresa, aprecia, arenda, amesteca, agita, 

aglomera, alătura,; absenta, aresta, adapa, amenința, .'. .: 

* Blăstăma, bombarda, băga, balansa, broda, binecuvînta, 

_buciuma, Bifurea, boteza, bucura,  bulbuta, brăzăa, băliga, 

bura, baricada, burica, beşica. ) A 

"+ Căra, compara, cumpara, cura, căpăta, căuta, „căsca, 

„ cufanâa, «crăpa, călca, cinta, caracteriza, cauza, celebra, * 

cina, conjura, cugeta, curma, constata, critica, comunica, 

au
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coniisiona, „califică, cerceta, 'calomnia, comanda, colonia" . 
cohjuga, colora, complecta, "condemna,, considera, consista» 
“consola, . contraria; cules,” 'centigrafia, clătina, „creştina, 

„continua, cîştiga, :corija, corecta, cârliga, curba, clasifica; 
coneura, cuteza, calcula, considera, "conserea,. captica, RI 
ceria, cruța, cucîntă, circula, colinda, cresța, chema, .con- 
sacra, cita, cutriera, cerea, canaliza, confirma, controla, 

"contocă,- concedia. e a | . 

Dansa, da, dărma, "datora, Garapana, debarca, ăezbrăca, 
-descutaja, depărta, deafăta, desfăţa, „desmlerda, deșerta, de- 

" zerta, deştepta, - destrama, disciplina, declara, decreta, de- 
semna, dezaropa, dezastra, depăna,:dedica, destina, degenera, " 
descorda,, deceda, decima, "dezola, dezvolta, degera, detrona, 
delibera, dezbina, denatura, decora, desradăcina, destina, 
-deprava,- -devasta, “ detuna, descînta, deraia, descurca, 
destrăbăla, defăima, demisiona, descăpâţiua, descălța, „dez: 

„ gropa, dezbara, descăleca, demonstia, diviza, dezcolta, 
disputa, discuta, descifra, deshâma, deriva, depoia, des-. 
cărea, dezarma, 'dormita, domina, "duna, devulga, dresa, 
drota, duplica, dezlega, dezbina, desfunda, depâna, detașa. 

- Exprima, erta, erna, ezamina, educa, emigra, echipa, 
„entuziazma, ezila, edifica, executa, elibera, clectiiza, echi- 
libra, .exaltu, exista, escela, 'emancipa, elimina, evapora, 
dlabora. | 

“Fata, fabrica, fărma, falșifica, fereca, fermeca (fărmăca), 
faticita funda, farişa, fumega, fuma, fura, funcţiona, friza, 
forfeca, fărfăca,. furnica, flgera, forma, fluera, flutura, 
frămîuta, forța, „freca, filtra, frecventa, furniza, Prater 
iza, familiariza, fortifica. . , . 

"Graţia, gusta, grada, grapa grebla, gudnra, garanta, 
- guzernu, g gratifica, deneraliza, gurguţa, glorifca. 

* Hiţina, holba, hurducn, , ' 

Inventa, întra, isca, impune, îmbrăca, încălţa. înfă- 

tosa, încuraja, încordaj închinga, închega, interese, în- 
balsama, întrebuința, îndrepta, întlăcăra, insulta, îndu- 
pleca; înconjura, îngrenia, împuşca, împovora, Împreuna, 
întîmpla, -încînta, înbaţa,. înjura, înjuga, înhama, înconjura, 
încrunta, încurea, învecina, înaintă, împuţina, înjgheba,
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îmbuca, “îvgropa, înţepa, înfiinţa, tafrumuseţa, înlătura, în-- 

„vaţa, îndopa, îndatora, înalța, impedeca, încredința, în- 
spăiminta, împreuba, - înfăţa,- îndrepta, : îngina, îndepărta, 
înfricoșa, întona, îndesa, îndura, informa, înfrunta, . Aaşira, 

„ânturaeca! întemnița, - înarma, îmbrătota, impila, îngimfa, 

imburaba, înfera, încerca, * înfiinţa, » Încuia, incuoștiința, 

imbărbătu, îacirliga, ingusta, insura, înșăla, învurlucă, în- 

„băţa. , . : 

“Jena, jimba, jura, juca, justiţea,, judeca, jungiă, 

Lucra, lătra, lurieca, lumina, legăna, limita, „legaliza. 
"lupta, litogăfia, lăuda, leşina, libera, lasa, loa, la, lepăda, 

lăcrăma, lega, lichida. ! 

Minca, mîneca, mușca, mîna,  malbiata, muta, măcina. 

muta, modifica, mustra, merita, otita, mărita, măsura, 
: mira, mişcă, meliţa, mobila, mesteca, măsura, marca, mul-! 
“ciplica,, micșura,: mieuna, menționa, medita. .. 

“Număra, noura, nega, nara, naturaliza. 

: Onoru, ora, ospăta, organiza, obseria, ordona, dupa 
opera, , orienta, obiecta, ofta, obliga. 

Purta, pişca; proecta, publica, profana; prepara, „pro- 

_Paga, pr 'efera, proceda, pronunța, pr oteja, pupa, pica, ple- 

ca, predica, proclama, poseda, puvijica, procuia, poza, 
păpa, primbla, promova, planta, patrona, -perşosifica, pa- * 
tina, ploua, păstra, prezenta, prescurta, „per iclita, „perfecționa. 

Ruga, răteza, remarca, răzbuna, revarsa, rezerra,.r văseiila; 

xăbăa, ridica, veforiă, rivaliza, vecapitula, repeta, rescum-. 

păra, "tocheza, răsuna, răsturna, reclama. răgela, ruşina, 

ruguma, repauza, reflecta, repara, ruina, vaporta, riisufia, 

„resfira, vespecta, regula, rima, rima,  fecontanda, recruta, 
" raţiona, vefuza, vezema; e , 

„Săpa, scăpăta, spiazura,. scăpa, sufla, serba, suna, surpa, 

istrîmba, schimba, strimta, sacrifica, spera, „scurma, sta; 

sămăna, supăra, scuipa, sfarma; spala, sdruncina, serijeiay 

'săza, spinteca, scărmăna, scutura, spurea, scula, sălta, sece- . 

'xa, strica, “scuza, seca, simplifica, săruta, strămuta, stiănu- 

"ta, 'spumega, “spulbera, spinteca, so, scalda, scurta,. săruta i 

scandaliza,, strecura, si gila, saluta, sufleca, sul ja us
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2 _penda, sughiţa, suspina, săigeta, striga, „sacel, spetula, „Sim- „boliza, scăpăra, sancţiona, , 
“Șchiopăta, ştampila. şuera „-Ştirba, schtopa. 

“ Turna, tuna, tulbura, drărda;- trata; tova, fransporta, turba, transforia, transfera, trimbiță, "tortura. „triumfa, 
- trieia, . : 

Tipa, - a. 
Usca, urca, ușura, umbla, urla, , ura, rria, ustura, udă, urafla, utiliza, uzita, uea. n 

„Vina; vărsa, zaccina; valora, - tota, vindeca, vătăma, 
_Vîntura, vizita, taria, ribra, tisa, viza, IE 

Zbura, zvinta, - zugruma, zbiera, zbuciuma, Zdruncina, 
. zburda, „ 

$ 282, Din cele: înșitate urmează că din -0 sumă 'de 
2000, verbe, 1000 sint: de conjugarea în a; 300 de con- 
jugarea în 7, și restul de 200. sint de conjugarea în f,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 descrescînd ; pe conjugarea. în a 
merge ori. ce verb noi, în detrimentul conjugării în î, 
“care de şi staţionară, dar ne dă adevăratele: verbe ro- 

. 

CAB, ir: E 

1). “Conjugarea activi. | 

- $. 283, Un verb este activ cînd acţiunea arătată prin 
verb pleacă de la subiectul propozițiunii și să îndreaptă 

“cătră un obiect : calul tra ge. trăsură, Aică trage arată 
Li că acțiunea pleacă de la subiectul 'catul și să îndreziptă, 
cătră obiectul propoziţiuniă- tir ua. 

. 

.
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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 staă. în luptă : Fo na simplă, adevă- 
“rata formă de timp și forma! compusă, sati locuţiunea, .: 
verbală care spune' acelaşi: raport de timp, dar prin două: 
și chiar trei cuvinte de-o dată. La alte timpuri si moduri 
mu avem de cit forme compuse, adică locuţiuni verbale: | Pentru trecut avem cite două, forme : - zise și. an zis ; 

_ ZiSesem şi am Jost zis. Pentra viitor: âvem numai tome 
„compuse : zolăi zice, am să zic ; ; tot așa să zic, aș. zice, 
aş fi zis, ete. Numai formele simple sînt supuse! conju- , 

„gării proprii zise, căci numai aici găsim. exprimat Ta= * portul dintre. acţiune şi ființă prin: tulpină: şi terrhinaţi- 
une : mâncăm ; aici tulpina mâne spune ideea, generală * de « înca, iar. m terminațiune, spune persoana noi “n ” 

“fiind rămășița din masi=mus), 
«In formele „compuse din contra nimic "din toate a- 
cestea n-avem, În să fi zis, trecutul subjunetivului, supt 
aceeași tormă' arătăm toate: raporturile de număr Și per- - 
soană şi dacă n-am pune pronumele personal, n-am şti. ..-. nică persoana, nici numărul : 

ca "ei, tu, el, ca 
să fi zis, a n0Ă, 0o0k ci, de) Je 

zice. - > Vom, veţi, vor f zice, 
% 

“numai roiă să, conjugă, iar zice pus în infinitiv e luat ca - “obiectul - verbului rolă, și. amindonă' verbele - exprimă ” 
viitorul, de: oare ce în sine verbul zoiă Conţine viitorul, 

"obiectul săi neputindu-șe ăvea „de cît în viitor. 
. .. . - -. N ..



= 160 — DR 

"Ş 284 bis. lată tabloul formelor. simple şi compuse 
din conjugarea activă: , 

"Prez,. Imper. Periect Perf. anter. Viit. absolut Viit. antâr, * 

Indicativ: fur furam furat și furasem şi voii fura şi voii fi furat 
. . am furat am fost furat am să fur — 

Imperativ fură  — . — — — — 
Subjunet. să fur.— să â furat [ă fi fost furat] —; — 
Optativ _ așfura —  așfifurat [aș fi fost furat] — — 
Infinitiv a fura — a'fi furat-[a,fi fostfurat] — . — 

Participiu  —, .-- “furat — — — 
. Gerundiu, furînd - —  fiindfurat — — — 

In total conjugarea romînească activă ne dă 22 forme, 

din „care numai 9 sint simple, Yar 13 compuse ; apoi for- . 

mele trecutului, s să obișnuesce mai mult cele compuse; | 

iar cit. despre subjunetiv de și e compus ca formă, dar 

ca conjugare ţine de indicativ. * Sa 

-$ 285,, Forme tari și slabe.. In conjugarea activă şi | 

numai la formele simple deosebim două soiuri de forme: | 

tari și slabe. Aiem :forniă tare, cînd accentul cude pe: 

tulpină ;.din contra avem formă slabă, cînd accentul cade 
2 Zi 2 ş N . . 

„pe terminațiune, Ex: pot,.poti, poate, poată sint forme. 

ari: iar putăm, putăți, putem, pulii, putisem sint forme. 

slabe, . căci. terminațiunea e întonată (mai drept. vocala , 

caracteristică). 

Formele siabe sint mai mulie şi gratul le.preferă chiar 

acolo unde în limba literară mănținem formele tari: - 

făcâms punem, bătem; pr indăn;; duct, duceți, în loc de" 

făcem, piine, batem, prindem, diteeni, diiceți. Aceasta - 

provine din analogie ; numai verbele î în e aton ani forme 

„tati Ia plural; pe “cind toate celelalte verbe ne dă forme 

Slabe ; şi. apor- 1850 de verbe ati tras în gralu după ele . . 

pe cele 150 în.e aton. . ae 
.. , - . - , , 

. - .



-. 
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CAP, XXII, 
. „* Formele simple, 

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 : 

verbe: a lăsa, a muia,- cădea, bate, auzi, omori, ; 
.. a Indicativul 

Verbe in & . : e tonie eaton îi 4 | 
Sg. las, molă cad. dat aud [auz], omor . :, - lași, moi cazi — bafi- auzi oniori lasă, moae cade bate aude -Omoară, pl. lăsăm, muem cădem .bâtem auzim. *" omorîm * „dăsăţi, maiați cădeță bâteţi „auziţi omoriţi |. lasă, noa cad bat aud 

” ÎN Subjunctivul -, : , 

2. să lași, moă săcazi : săbați: săduzi să omori 

I: Prezentul Indicativulai şi al Subjonetivalăi .. 

omoară [omor]. . 

S.Î.-sălas, moiă  săcad săbat  săaud 'săomor.- 

3.sălese, moae  săcadă să bată să audă săomoare * pl.1. să lăsăm, muem să cădem să bâtem să auzim Să omorîm *  2usă lăsăți, muăaţi să cădeţi să băâteți să auziţi să omoriţi „"8.sălese moae -.:săcadă -săbată să audă să omoare 
Obsercări. 1). Subjunctivul are „aceleași forme ca și iîn- dicativul; să deosebește însă în pers. III s. şi plural. Ver- „_.bele în g şi fai. in pers. III eng, Indicativ, Yar cele 

. 

în e şi î,:aă e La “Snbjunctiv deandoasele ; cele în a şi £ ai e, tar cele în e și iati ă, ApoY la Subj. spere. III pl: samănă cu: pere. II sing. el, ei să-cadă jel, ei să bată ; - dar ei, ei cad; că, că bat; ei, că aud. , . 

NE
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Să deosebesc verbele a” umplea (conj. în -e tonic), a aco-. 
peri, descoperi, suferi, cari fac'la subj.. să umple, să a- 
câpere, să descopere, să sufere; ar verbele ă curăţi, a 

"sprijini, a oferi, a învârti,: a: servi . fac. pers. III în e es. 
cele în î: să curăfe, să sprijine, să învirte, dar curăță 
și sprijină, 'pe lingă curățește, sprijineşte, La aceste adău- 
găm verbele a ploua—plouă, să ploae (munt, să plouă), . 

„d 00 — 0uă, să ouă: “lot așa a. mîna; amâîna ce. ati for= 
“me comune cu aq mânea (rămînea), 

mâna : a minea 
„= (a) miră (min)'să mîrii (mîn)  (ră)mirăi să (ră)mirii (mîn) 
:: (a) miîr - să mât (răi  ssă(ră)mic . 

(a) mînă... să mie(mine) (rămâne să (ră)mîe 
(a) minăm “să mînăm (ră)mînera să (ră)minem 

“ (a)'minaţi să minaţi (ră)mîneţi să (ră)mîneţi 
(a) mînă să mie (mine) “(ră)mîn să (ră)mie, - 

“II. Verbele îni Ya să - deosebesc de.sele în a precedat, 
„de o consoană și să apropie mai inult* de cele. în e.:tonie 
cum să și da în grată. : Ele ne dai e la ţers. III. sing, 
Indie. şi,subj. nu ă.. Formele vechi eraii cu a pastrat pre= 
tutindenea pe care îl mânţinem pe alocurea in seris, 

Verbe în a (ura) -. Verbe în ta (tăia). 
forma veche ' formă liter. . (formă mold.) 

, ae taiu tati —O—[tar 
uri: - taii” tai „tai 

ră o taiă _tae - tai 
o urăm tăiăm tăem „î tătem - 

""uraţi tăiați tătați * » tăieți 
ură taiă lae : - tai] 

a b). Forma slabă. 

„.$ 287. Forma slabă o întilnim numai la verbele de 
conjugarea în a, î şi î, căci numai ele: primesc sufixele: 
ez şi ese (ăsc), cu accentul: pe sufix, ar nu pe tul- 

? a . . |.



. 
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pină. Sufixele ez şi esc (numit” și sufiz. iicoatio) le găsim 

“ vamai la pers. , II, II sing. -ȘI JI plur ; pers: | [; II  plur. 

nu le-primese.. , 

- Verbe” a 'ospăta, goni, tîrî, - 

Indicativul 

E e ini. în: 
„S-1. ospălaz !  gonese. O tîrăse.." 

„2. ospătezi -  goneşti. *  tirăşti. i. 
__ 8, ospălează goneşte | traște 

pl.Î. ospătăm ..  gonim târânu 
. 2. ospătați . goniți . - tîriți o. 

3. ospătează .  gonese: - îrăse.. 

| Subjunetivul Ri 

5.1. să ospătez să gonese — sătirăse 
2, să ospătezi., „să goneşti  .  sătirăşti. 

| 3. să ospăleze să gonească.  sătirască . 
“pl.1. să ospătăm să goniu să tirîm 
„2. să ospătați să goniți - “sătirifi 

3. Să ospăteze să gonească „să fîrască 

e 288. Sufixele ese. şi ez sint novă,; şi la multe verbe 

să alăturează pentru înlesnire în rostire, Dar” nu toţi 
- Romiînii le întrebuinţează într-o egală măsură. Asa chiar 
azi, verbele, -nouă - (ncologisme) le rostim în două fe- 

luri : aplaud şi aplaudez, acord și acordez, corij şi" co- 

vijez ; e ; ca și însemn şi. însemnez, - alătur. și alăturez,. stă- 

„ Fuiă și stăruesc, socot și socotesc, încîrt și învârtesc, spri= -. 

„ii ȘI sprijinesc; tot așa lucru și Jucrez, simț și. sim- 
jesc ; minţ, desparț, curăţ, mințesc, despe: fese, și CUFrĂ- . 

es ele. . 

dA 284. O samă de-verbe ai ez in. tulpină, ca: a 2 bo- 
teza, rălea za, necheza, cuteza, rîncheza. -. .
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„Ele să conjugă dar regulat: | - 
” rătez, 7ătezi, rătează, rătezăni, rătezaţi, rătează. . 

Sufixul ez e grecese și-l găsim acolo unde a fost greu ! a să avea fornie tari; aceasta mai ales la verbele de origină străină, Să luăm spre pildă verbul asocia, și voni vedea cît e de grei a avea forma tare la prezent ; a- sociti, faţi cu” asociez. 'Tot așa și cu sufixul ese (ăsc), de. | origină lâtină (âncoatie), care il găsim și în celalalte limbi novolatine; spre pildă de la verbul a croi e greă a zice eroii, ci croese, e E 
Obs. Avem o sumă de verbe Jrece sati grecieate cu sufixul îsi, cari formată moda vorbirii de -saloa în seculul trecut: a sfeterisi, meteherisi, a pliroforisi, a pretendevisi, a mărturisi (sechii a mărturi— mărturie). Azi aii rămas pe sama comediei, sai icr pe colea in grai ca arhaisme, , 
$ 290. Gramatica istorică, Terminaţiunile prezentului Indicativului sînt cele latinești, parte păstrate pe calea evoluțiunii fonetice, parte Gipătate prin analogie: Ter- minațiunile sînt acestea pentru toate verbele.. " 
ii "Sing. 1. 1, îi, și consoană 

. 

t
o
p
 

se 
Po 

“A
 E 

ze
 

Stai + Plur, 
„S - . . - 

, 

| 3, ă și consoană! A 
+ * Terminaţiunile latinești erai din" contra deosebite după conjurări : A ca 

Aga: a : 
* 

Conj. 1). o, 'as, at, amus, atis, aut, (verb. porto). - „ 2). eo, es, et, emus, elis, ent. (verb. debeo). 8), 0, 35, it, nus, 2tis. nt - (7umpo). A „ 4). îo, îs, it, îmus, tis, dunt. (audio).



a 

. 
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Pentru persoana l-a sing, o s-a schimbat în sai a, 
căzut cu totul: znblu (ambiilo), pori ; la verbele în eg; 
şi to prin acţiunea lui i s-a schimbat consoana din tul-,- 
pină : zideo — văz ; audio—auz. 

Pentru persoana a Il-a: a lucrat analogia ; ; terminaţi: 
unile as, es, îs s-au luat drept îs=i și apoi 1], verbele. ” 
în i trăgind după ele pe 'toate celelalte ; :. Și aşa din por- 
tas, vides, audis, avem porți, vezi, "auzi, , 

Pentru persoana III: formele de azi ă și e să explică 
din at şi et,341 scurt fiind tratat în rostire ca e: i poartă - 
Şi - aude, ' 

La: plural din anus a Teşit dm prin schimbarea lui d , 
în ă înainte de:m ; emus (îmaus) au dat em ;: îmirs a dat 
îm; ară, vedem, mergem, fugim ; ; verbele în ri'aii dat 
îm râu. Mă Ma 

„Din atis, pronunțat ate (aţ) n-a eșit regulat ați al no- 
stru ; î din fă e căpătat prin analogia singuritului, graiul - 
„culind a da pe î ca terminațiune proprie pers. II atit: 
„la singurit cit: şi la înmulţit. Tot aşa din elis (ităs), tis, , 
"a. eşit eță, iți prin analogie în loc -de et[e] şi î[e]. - 

La pers. III influența analogiei a fost mare: poartă -. 
să explică din -portant, dar răd din vident e căpătat după . 
analogia lui rup, auz (din rumpunt, audinut).. 

“n. genere așa:cum le avem “azi terrăinaţiunile sînt . + 
numai niște crîmpee slabe ale -vechilor dezinențe pro- . 
ziominale,; care să ală turaii la tulpina verbulu. ., 

dai — do. -— = [dam 
„dai — das. — dasi. : 

a Qăe 2 dat — dati” 
0 Qăm — damus— damasi , 
în dai —-datis — datasi : 5 
eva — dani 2— dani]...



suie LUI 
„Lai subjunctiv s-a “întimplat: o confuziune de' forme. 
Pin căderea: consoanelor formele: aii rămas aproape ase: 
-menea cu ale: indicativului. In Ialineşte” ierminaţiunile: 
subjunetivulul eraii acestea. aaa . 

II 1) &m, &, &,! &mus, &tis, &nt. 
ă 2) sam, eăs, eat, „eămus, alis, eant. 

3) âm, ăs, at, âmus, âtis, ant. *. e 1 „14 lam, iăs, iat, iamus, iatis, iant. Di 

„Din aceste forme nu 'ni 's- a păstrat da « cit pers, III! 
singurit : e și ă: să poarte, să vadă etc. Prin urmare 
deosebirea dintre “Subj. și Ind. în pers. Ilsă  esplică prin 
formele latine :. 

. 

. “porta = poartă ; poriet „- | — (să) poarte 
rumpit —  rupe;:  rumpat — (să) rupă. 

"Particula. să, cu care să compune Subjunelivul avea: 
înainte înțălesul de dacă, şi să construea cu „prezentul 
Ind: și Sudjunc. (lat. si-se-să), ş și avea: ințăles de condi-. , 
ţional + e să greșire ție” fratele tăi j—să zeți hi îmblindu ; 3. 
—să fure ochiul tăi prost.(curat).. 
„Mai „apoi s-a pierdut senzul de: condiţional și a ajuns să 

exprime; modul hofărirei : să fac, să mergem, să mor] ;. 
de. şi în 0 -sumă: de cazuri încă are înţălesul condițional : * 
îjă. face numaă să vrea ; să spus şi ed nu mi-ar fi: 
chudă de ocară; dar așa,:, . rr, 

Notă. Ai la Subjunctiv alte. forme verbele a fi a 
vea; [sîut, ești, este, stuteni, sîuteți sint j—să fă, să fii, 
să fie ; să fim; să fiți, să fie— Am, nă, "are; ; Să an să 
ai, să aibă) jar. a ploua şi, a oa fac : : „să place (munt 
să plouă) și să ouă. 

p.-
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„ML Imperatival. i . 

-$ 291. n Romineşte sînt donă forme. la, Imperatit: 
afirmatiră. și negativă. 

„intese - pe. Iatineștele duc, Jac, die. 

A). Imperaticul afirmativ să formează parte din Im: 
perativul latinesc, parte din - Indicativ.—-Avem și la in-. 

: perativ: forme. stari și slabe, 

Tari, i Slabe: 
Verbe în aşi ? laudă (tu), omoară . ospătează (tu) 

"lăudaţi (voi), omoriţi “ ospătaţi (vol) 
în eşi.i tai, plingi, fugi, . ocărăşte (tu) 

. tăceți, plingeți, fagiţi „Ocăriţi (vot) .. 

Formele: acestea să esplică cum urmează : laudă vie - 
din lauda ; lăudaţi ne amintește pe lăudăte, - $ forină 'co- - 

"mună și pentru Indicativ, de oare ce laudătis a.dat lau 
“date i aici dar lăudaţi e forma de la, Indicativ.. — Taci, | 
tăceți, sînt. formele, Indicativului tacis, tacătis, ce s-aii | 
așămănat în rostire cu tace, tacăte. Tot aşa plinge, plâu-: 
geți. Din contra: prinde, vinde ne daii pe latinescul vinde 

- pre(heinde, Numai verbele în î-ne dai „adevăratul Im 
perativ fugi, fugiţi - (fugi, Jugite). „e 

» Imperativele - du, dă, fă, zi, vino, udă (ad, adu) aie a-" 

. 7. . 

B). Inperatină negativ, - In. textele vechi găsim : 
- - Sing. 2. nu "lăuda, nu tăcea, nu face, hu fugi, nu ocări. 
„PL. 2. nu lăudarepi, tăgereți, facereți, fugirefi, ocărîrefi. 
“Ele cuprind în sine “Infinitivul scurtat şi întreg. Azi 

RE forma» de, la plural s-a pierdut și s-a înlocuit c cu forma 
de la Indicativ. . N „a 

NU lăudaţi, nu tăceţi, nu faceţi, na fugiti nu ocărip.* '



: ” mi e 

In forma veche vedeni 0 acumodare, “alipind la Inf. 
- întreg „erminațiunea- Fi, semnul caracteristic al pers. x. | 

„de «e plural, . a 
Ş 292. Formele “subjunetivulii: ne dervese şi la i îm- : 

porativ pers. 1 pl. și II singular: . ' 
= Bă laude: “el, simplu laude cl. 

“Bă plângă 'el, număi ptingă d, A A 
Să tăcem. Să fugim aa N 

III. Imperfeotil.- i 

"$ 293, Formele, “impertectului “rominesc vin regulat 
. „din formele tinperlectului latin. EL ne dă numai forme, 
slabe, i. Î ; , | o 

verb în înce înce în ini, 
»-S. 1 lăsam cădeam băteam auziam omoram | 

ME 2 lăsai cădeai * băteai auziai 'omorai 
3 lăsa cădea bătea auzia omora. 

„PL 1 lăsam-cădeam băteam auziam omoram 
2 lasați cădeaţi băteați: auziați omorați 
1 lăsait cădeaă băteaii auiaii omoraiă 

L] 

-$ 594. Gramatica. istorică. La Imperfect avem aceste 
„ierminaţiuni 

am, aa 
i am, ați, aă 

Ele nu ne dai: foneticește formele latinești corespun-", 
„zăloare : | “ 

î . ala, abas, abat RE 
 abâmus” abătis, abant, 

ci sint căpătate mai mult prin” analogie, -



e a. 
“Așa di: formele-; : cantabam, cantabas, cantalut, cantă= bant nu eşia foneticeşte” de cit cînţa, prin căderea Con- "soanelor finale „Și dispariiunea grupului uă. Dar de tim- puriii analogia a lucrat, mai întiru la pers. III sing, „unde în loc de tu cînta s-a zis tu „cintai, cum și găsim în cele' mai vechi texte. Pentru pers. ] șingurit textele ne dau forme fără m + că era, ei cânta ; iar in e terminaţiunea "vers: IL 'de la plural. Pentru pers IN Plural poporul pină „azi zice că “cînta, ei era, și forma cva e căpătată pe cale literară, „Poporul zice el,-ei o (a) venit; d, ci. 0 (a) zis, —Forniele. noi cînta, voi ctutuță presupun o schim- bare de accent: Cantâbamus, Caniâbatis în'loc de Can- . tabâmus, Cantalătis : lată pe scurt formele Imperfectu- ui in cursul dezvoltării sale, * 

" 
. 

latin - arhaic“ vechii: literar [și popular] 
* Cantabam cînta cînta cintam ! 3 ” Cantabas cînta cînta cîntai >, "Cuntabut cînta, cinta “ „cinta, > Cantâbamus. * cînta  cîntam !'cîntam. » " Cantâbatis cîntați cintați  cîntaţi  » Cantâbant cînta cinta“ cintaă (cinta) 

-* Notă. Pentru , esplicarea formelor cf. $ 50 bis. 
. - . . . . a: 

. 
- 

IV. Pestectul Simplu 

$ 295. Perfectul simplu prezintă o mare e varietate de. rm EI are forme! tari, și slabe, ,



, 1 | , 

A. slabe: , -B: tară 

verbe în « înca : în: înî 

„5. 1-lăsai ... căzui ,. auzii  'omorii . axei . . 
„2 lăsați căzuși - auzişi  omorişi  aseşi. 
d lăsă  căză, duzi. - emori . arse 

Iăsarăm căzurăm auzirăm omorivăm arsevăm. 
lăsavăți. căzurăți razirăți omorivăţi arserăți 

-lăsară  căzură ' auziră „omorîră arseră 

y
o
 

PL, 

Ş 296. la. perfect a lucrat mult analogia, şi fiindu-ne 

„dat verbul. la. "prezent, nu putem ști sigur cum face 1, 

“trecut, de oare ce după aceeași formă merg verbe de” con- 

jugări deosebite : 

Aceste sînt tipurile: de conjugare a perfectului. | 

„1 2) ui. 3) ser ai ă și. îi 
aşi [a seși iși îşi 
(i. de „Se - i e d 

ară 7 urdu serăm - îrăm - îrăni 
„arăţi urăți seră O răți îţi 

ră o ură o - seră iră îrd - 

| Tipul 2. (2%). proprii numal verbelor in ea a atras şi 

- verbe de conjugarea în & și e, ca a da—dădui, a sta— 

stătui, a la—lăui; a bate—bătui, a face—făcul ; a trece: E 

—trecută ; a vinde—vîndui ; a crede—crezuă ; a teine—te- 

nui j a începe—începuă ; a .cunoaște—cunoscui ; a pri- 

, cepe2—pricepui ; a pierde, a paşte, a naște, a geme, a... 

crește, cerne, a ceie; a aşterne ete, 

După. tipul 'seă merg și citeva verbe în ea ca a mi, 

. na —miăscă,. a rămtiea —rămăsel. : 

Dacii acestea pot fi privite de unii gramatică ca nere=. 

gularități gramaticale; pentru gratii din contra nu: sint 

abateri, căci în loe de o formă singulară, ce aveaă 
. | : ă ÎN .
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| „unele verbe ca a da,-a sta (dedei, stetea), graiul a părăsit? 
aceste forme și le-a înlocuit cu unele nai comune, deci 
„mai regulate ca dădu, „stătuă ; aceasta pentru como- 
ditate. 

Ş 297. 'Totrainațiunile perfectului ne duc la cele la-. 
” tinești, 'de și multe S-ail căpătat pe calea analogiei. Aşa 
-la verbele cu perfectul slab putem - face această ase-. 

| mănare : pentru persoana I sing. înseniuci, tăcul, ş genuri, 
auzit din formele latinești segnai (Segnavi), tacui, gemui, 
audi, (audici), unde” ca căzut, încă din atinitatea po-- 
pularii. a 

| 
Pentru persoana a IL. visemnaşi, teicușă, gemuși, auziși, 

din formele latinești s se nasti (si nazisti), tacusti (tacuisti), 
vemusti (gemuisti), audisti (aiulivisti), prin sibilarea lui 
S în ș și dispariţiunea lui f ea în ușă- -ostiam, veșmânt- 
cestimentum. : 

“La pers. III formă însemnă veni din se pnuvăt ajuns: la 
 segnact-seguaur. -segnv-însemnă (cl. $. 50 tris) ; iar tăci, 

-gemie, auzi ne arată formele latine tacuit, ş emuit audizit. 
Pers. JI plural cu terminaţiunea ră ne arată. pe la-. 

„. linescul ve: din „seynare (signaverunt) tacuere (lacuerunt) 
__ gemuăre și audivere. Cu vremea prin analogie ră s-a pus 

și la pers. | şi II plural în locul formelor vechi: noi 
însemnăm, vol însemnat ; noi “tacum,. oi tacut ;. noi sje- 
na, voi Jemut ; Noi auzim, - toi auzit, așa că azi zi- 

cem : tăcurân, tăcurăți, tăcură. In unele graiuri s-a mers - 
mai departe şi s-a alipit ră şi la. perf. compus și chiar 
la prezent : "am tenitiră şi sîntără, forme ce nu sint 

literare, E | 
Fonna nsenmarăţ, în Ioe de însemnat e “căpătată pe 

- 
n ”
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n) îndoită dale : înriurirea „pers. “m în darea sufixulut ră. 
“și în 'aromodarea pers. II plural cu A în loc de î. 

Formele vechi dati "mai „corect - foneticeşte formele 
ate PC a 

- “Forma lat. it. F, dat, pop. re "ora veche Forma nou 
ticui . -"tăoni tăcut " tăcui 

“ tacuisti. „ taotisti  î-  tăclişi -  “tăcuși 
tăcuit tacut: o. o tăci *- - tăcu | 
faculmus,  - tacimus -. tăcim : tăcurăm . 

„ taeuistăs . -  tactiates _: . tăoiit - „tăcurăți - 
taciieruut tactiere "tăciră ”  tăcură 

Oe. Analăgia a tras după sine o sumă: de "verbe lati-. 
nesti dindn-le ui la perfect, Așa zideo-ridi (văzu) ; „Dasco- 

“pati (păscui) ; vendo rendidi (vîndui) ; cresco-creri „(eros 
cul) ; sterno-stravi (așternui), credo-ei edidi (e zu) ; ; cer--: 
no-crevi (Cernauti): încapio-inrepi tucept) ; ; Jacio-faci. (fă-. 
a), perdo-perdidi Gerda). i 

$ 298. La verbele cu perfectul tare schimbările din 
| tulpăatt Yar, sînt mari. 'S din sufixul perfectului e: un di- 
zolvant puternic al' consoanelor din tulpină. Asa ÎN ver. 
bele a căror tulpină să termină Gu d, nb c, gs să „elide 
articulaţiunea lor ca greoae faţă cu s. Aşa: 

_ puu-puscă (puln)sei) ; arde-av(â)ser i; „trimele-trime(isei ; ; 
a Ziceasi( chei, - a tije un(g)seă 3 « “împunge-împun(g)sel ; 
—La alte verbe. să "modifică în altă articulare mai co- 
modă: coe- copsei ; frig-fripsei: . , 
"Din formele latinești :. duri, duristi, duct, „ duzimus, 
duzistis, duzer unt, a eşit mai corect di, ditseșă, duse, - 

- dusem, duset, dusevă. Formele nouă duse, duseși, duse, 
 duserăm, duse XA, duseră ă. sint născule prin analogie, - 
a). Forma duse a „născut pe dusei, „duiseşă, ; Yar duseră'a.



. 
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- născut pe duseră, duserăți ; b). ace. a căzul pe termi- 
- Dațiune în pers. 1 şi [I sing. după tendinta generală, ce. 
are limba romină de a schimba formele tari în slabe, 

Ois. Pe tipul în sei merg 
în e și Y -de "conjugarea în 

140 de verbe. de 'cenjugarea. 
ca ; în cele 1410-punem și compusele verbelor nouă saii vechi. Pe tipul in 4 merg numai 30 de verbe in e,.20 in -ca şi. 3 în “a în total 53 „„7 de verbe. (ef: $ 281 nota). - aa 

$ 299. Perfeetul aaterioi 
"36, selrălm, se[ră]f, se[ră], e 

„V. Perfectul anterior. 

are terminațiunile set, seși, 
e le alăturăm la-tulpinu per- . - fectului luată la un loc eu vocala caracteristică: “foate 

formele” perfectului anterior sint slabe «de ouve ce cereu- 
zul cale pe termatie (rocala carăeteristică). e 

„= Verbe : “d îusemia tulp. peri. însemnă sem - , -d tăcere  tulp. peri. făcu - - Seşi „4 cere tulp. perf. ceri se. , o dusi  tulp.perfi-auzi . se[răjmu a omori .tulp. peri. omori se[ră ți "a. frige  tulp. pert, fript  selră) .- 
Ul. Terminaţiunile perf. anterior romînese vin din pluşe <Quamperfectul conjunctivului latinesc, - lucrind. asupra. lor analogia; Yar nu din formele Indicativului : IN Ia 

- tăcuseni (tacuissem' tăcusen (tacuissemus i tăcuseși -tacuisses * tăcuseți  tncuissetis * 
făcuse . tacuisset) . ş dcuse '. tacuissent) . 

„ Aceleaşi observaţiuut putem. face ca “și la terminaţiunile perfectului; tăcusem (noi) d trecut la sing: tăcusen. (ei): î din taciissem ă căzut” nefii 
căzind 's'aii redus în graiii la 

- dăcuse, teicuse, tăcusel, -tăcus 

nd finâl, dar. terminaţivoile 
aceste forme :. făcuse, tăcuse, 
0. Formele de azi sînt căpă-.
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tate prin analogie. Rostirea cn . fcicuseră, făcuserăți,. tă- 
„cuseră. e o inriurire a perfectului -și! e -faai puţin literară. 

. VI. Infinitivul, 

treiă „și scurtă : 

luare, zedere, _mergere, venire, îîvîve 
- «lua, a vedea, a merge, a reni, a fi, 

„* Forma. întreagă e azi. un adevărat substantiv ; şi nu- 
mai ea ne păstrează formele latinești : 

Lat. rogare, tidere,. credere, fugire 
Rom, rutgare, vedere, . (în). eredere, Jugire. 

"Din, acestea s-aii născut formele, scurte fără-se, nu pe 
cale fonetică, ci după principiul că la o diferențiare de 
funcțiune gramaticală a carespuns'si o. diferenţiare în 
formă : a . - 

simțire (substantiv) e simţi. (verb) 
mâncare -(substântiv) a mânca verb). 

Notă, 1). S-a păstrat ca.verb forma intreagă în locuţi= 
unea 3 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- 
"mai după următoarele verbe să pune fără propoziţiune ; 
voii face, aș face, pot face, Și să fac, știi face, să fac; 
n-am cu cine face (să fac) ete. 

, 

„VIL. Pavticipiul. a 

$ 301. Participiul stă în legătură cu tulpina de la: 
trecut, luînd la un loc și vocala caracteristică. EL are - 

-$ 300. “Infinitival în: romineşte.are două forme :: în-
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forme tari și sale, Cele slabe ai î, cele. tari s, rari t, 

a). Slabe - b). Tari 
„„căvat, tăzit, bătăt, auzit, oborit | pus tulp. trec, căra, „văzu, bătuj auzi, oborî. | pusle]. + 

Fac. în £ armătoar ele verhe cu participiul tare : erupe 
- supt, a su Je —Supl, a sparge —.spurt, “a aul eje— znuudlt 

(2muls) ca scoace — sr scopt, a contee — copt, a friye—yfr ipt, 
a înfnge—înfipt.. | . cc 

Formele cu s ati învins pe cele cu ţ, și s-ati dat la o 
samă de verbe ce aveaii fus în Jatinește i: iar nu sus: zis. 
(dictus), dus (cluctus). | 
g 302... Participiul are o îndoită uneiune : : a) este = 

adiectiv ȘI să declină : 

-cusă văruită ; fete xăvuite cu suliman 
" hogeag văruit ; păreți văruiți 
cîne plouat ; oi Vătut de” valurile dumiă, 

»). E, verb în formele „corapuse, de conjugare, cind e 
invariabil : am auzit o ceste tristă „pentu tine ; i-a fost . 
zis. o dată să stea. binisor, o - 

O samă de.participit a-zi sint substantive, : 

unt (subst.) de la « tnge—ttus 
tort (subst.) de la e toarce tors” 

| script (subst) de la « ser ie —scris . 
; „0 strâmpt (adiecliv) de la e striuge—stri, îns 

drept adiect.) de Ja « drege—dres 
înțălept (adrect.) de la a ințălege-—tiţăles. 

, 

Şi aici la diferentiare de. ințăles-a corespuns diferen- 
tiare de formă. .. . -. 

$ 803. -Limba Bomină n-are > var ticipiul pr czent; pe 
care 1-a inlocuit cu ger undiul ; s-a păstrat numai adiec- 

, -
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tiv ul fe binte (ferbentem). Participiul prezânt spunea loc- 
mai ca gerundiul: că adicit sta) ca ființii continuă de a fi 
în momentul 'corbirii, cu totul” opus participiului nostru. 
Alt înţăles e cînd, zicem : apă ferbinte; și altul i în apă. 

“ feartă, | | La 
-$ 304. De la participiu avem formele” derivate ale 

adieelivulul. verhal, de-l Ma 

„mînicălor, înător, făcător, ci ezător, născătoare, omorîtai- 
: mîncat, vînat, Jăct at, crez ut năsău)t omorît 

- Ele ne spun un' înțăles. acliv, „pe. cînd sufixul, tă, dit 
“mat mult: un înțăles pasiv. 

“a Cerindial prezent: 

Ş 305. Gerundiul are - (erminaliunea înil pentu oâte. 
conjugările : căzând, răzîud, Lătiul, duzîud, oborînd. 
La verbele d6 conjugarea în î avem și “ind pe ing 
înd Fugînd şi fugind: “Tot” așa cele în ia: apropiină. 
muind ; ca și verbele « pie puiă, u spine—spuiă, a 
ina iinpuând (bumînd), spuind (spunînd), țiind (Hi - 
nînd). A - a . „ 
_În aceste verbe. -î din înd -a -a ciizut fată -cu i: 

“meriind : — muind 
- tăind -— tăind - 

“Tocmal ca şi din creștin —. cxeștiu (cristian), * 
„$ 306. Iegulă ortog grafică, Vom serie “cu îl ge-- 

“ruidiile la toate verbele, fără a lua în samă caracieri- 
stica Infinitivului. Sta ajuns “la această formă comună 

„prin o schimbare: de conjugare, ce aă suferit verbele 
“încă” din latineşie, . - -
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-* laudando — Idudind 
tacando (tacendo), — tăcînd : 

„ Crescanido. — crescând 1... a 

“Aceasta s-a întimplat şi cu participiile prezente Jati- 
” nești, cari din ante, entemn- toate au dat ant în franceză, 
“tot prin: o: schimbare de conjugare Și „ âcomodare de - 
formă : cimănt, fi nissunt, recerant,. ronipatit.. 
“Mal mult incă; formele gerundiului latin confandindu-sti .. 

„în grai cu participiul prezent a făcut să să nască. 
sai numai „Gerundiul (în romiîneşte), saii numai parti 

„cipiul prezent (în franceză). Așa din loudandum și lau" 
- duntem a eșit, lăudînd „(rominește) touant (franceză). . 

CAP. XXIV. 

Formele compuse. , 

, _$ 307, * Conjugarea: rominească a: pierdut putinţa. de 
a ne arăta prin forme -siraple toate nuanțele de timp și * 
mod. Deja limba latină populară începuse să piardă o- 

-- Disnniiţa întrebuințări formelor simple; limba rormină a 
dus mai departe acest obiceiii. . Azi 9 sumă de moduri 

si timpuri le exprimăm” prin locuțiună verbale, în care nu 
mai. găsim tulpina :și „terminaţiunea, ci cite- două și, trei 
„verbe unite pentru a ne exprima: un anumit timp. De: 
“pildă zisei faţă cu am 25, am fost zis, aş fl fost zis. 

$ 308. - Formele compuse în conjugare să 'alcătuesc 
cu ajutorul ver elor auziliare. Ca verbe auxiliare n-avem 
clasă anumită, ci numai unele. forme de la verbele a: 
aiea (am, 29), a voi (voit) şi a fi. " 
- Aceste verbe sint și i predicative, pe lingă funcțiunea de-



, 
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auxiliare ; ; adică regesc obiect. De pildă : am pești, am 
Scoici, am raci (predicativ) ; am zenit, am văz ut, am 
încins (auxiliar). am (în mină, posed) uişte scrisori scrise 
(obieet direct), ca în Jatinește habeo sc iptas ditteras; voku 
(vreau) moartea ; ; zoiu Să pierd totul: (predicativ) ; ; cotă 
-asculta, dar nu voiu spune (auxiliar). - , 

Tot așa în latineşte habeo amissam sororen unde hadeo 
” nu "mai insamnă „posed pe 0 soră perdută, ci că eu am 
"perdut o soră; deci servește ca auxiliar participiului a-: 
„missan, și începe a înlocui perfectul amissi, „Am fost 2 zi3 
Şi ei (auxiliar), dar n-am fost crezută (predicativ). 

Verbul a Lă ca predicativ, să „construeşte cu atribut. 

1). Vertu a a ea Quatere). 

$ 309. Veriiul a divea . îndeplinește două funcținar : : 
2 în „care ideea de posesiune să miinţine, b) în care s-a : 
pierdut: ideea de posesiune, şi să alătură la verbe îi de-a 

„ dreptul, fie prin mijlocirea unor particule : am zis; am 
a: zice :am-să zic.; am de zis. Pentru aceste două fune- 
țiuni sint două forme; fată-lo : 

, 
ea auxiliar -"ea predicativ  Latineşte 
Spa an : [habeo 
e ape a habes 
RI “a ai, 0). re - habet şi haberet. 

“Pl am. - - avem : O habemus - o. 
A i ați - ageți habetis 
. “aă (a, 0): dă 2 habent] - 
La pers, | sing „an € căpătat prin analogie de la 

- pers: [: plus: ari (habemus); ca și eii eram de la noi ermm; 
forma intermediară e: avem, și “apoi am prin căderea lui i 
ze, ca în. civitalem-—tetată, ! Juv enem—juie.. 

. 
.



  

“la pers, Ul ai 7 (babes), cu i semnul, destineliv al pers. 
N singular Și plural. 

- Pers. III sing și plur. ai și i literar a si aăă (pop. o.şi 
«) vin din habet. și halent, cari ati dat aceeași formă ai. 
Pe cind pentru forma predicativă avem «re ce vine din 
Impert. Subjunetivului habevet — are. 

Pevs. Îl plur. af “vine din habetis prin aceți, cu su- 
primarea lui ce, ca mai sus. , | | 

Din prezentul 'Habeo a trebuit să rasă aid, ca din pu. | 
deum—roib, tormă ce-o găsin' la subjunetiv să gilă, şi - 
în grafii pe alocarea supt forma să aicu, să aici, să ară. 

$ 310.  Penfectul compus:. Cu prezentul de la verbul 
« area luat ca auxiliar și cu participiul verbului de con- 
jugat, “formăm în romineşte pe fectul compus. 

au 
ai ” - 
a (0 aii). lăsat, văzut, mers, auzit, ocărit, 
am tat, fiert, copt, zis, ete. 
ați 
al (a, 0). 

Invers : văzut-gm  2is-c ; ; făcut-api, ele, | = 

$ 3 Viitorul. „Cu prezentul de la a acea, forma. 
- predicativă și cu prezentul subjunctivului formăn viito= 

rul destul de intrebuinţat în graiă, mai ales în Moldova. 

am să las avem să lăsăm 
al să lași- aveți să lăsaţi 
are să .lese al "să lese 

In aceastii formaţiune vedem. că şi forma „predicativă 
- i-a pierdut! în grai înțălesul de a poseda, şi cind zie: - 
even să mîncăm dear de a ne gindi la obiectul Ver-
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bulul aceia, c cum s-a construit proporiţinneă,, spini N 
„viitorul acţiunii de a mînca, . . 

$ 312. - Optativul prezent. "Toi de la verbul a area 
cunoaştem ca. auxiliar prezentul condiționalului (optati- - 
vului), care în unire cu Infinitivul formează în romineşte a 
prezentul optaticulă, E | 

aş 
a A 

-. 1. ap | lăsa, vedea, merge, auzi, ocări, 
“am.-[. tîăa, fierbe, „coace, + zice, ele, 
ați - 

* . - ar 
| 

„Invers: lăsar e-aș ; Ina- te- -ar dracul; stupi tear | 
mîțele. * E 

Optativul are mare înrudire „cu viitorul ; - deosebirea 
"stă numai în aceca că altfel prezintănă” “lucrarea în vii- 

tor prin optativ, Și altfel prin viitorul absolut. Constru- 
" ivea lor chiar are mari asemănări : : aci face și.aș face; - - 
“Jar. în grală luăin lesne o: formă - “una pentru alta. - 

$. 318. Formele. Optal. - nostru sînt foarte curioase ca ! 
, derivare. Limba latină pierzind verbului a. cica înțălesul - 
"d8 a poseda, a luat de la întimplare' forme de unde 3 
„pulut şi a alcătuit acest, prezent al Optativului din shăr- i 
măturile” altor timpuri: + . E 

Aş (as) : vine. din habuisseiu (pl, q- porti conj.), din 
care a eşil că acuze pentru arusem (p. |. plur.) ; din 

- avuse prin slăbirea lui e în î s-a ajuns la cetiși—auși— 
ași—aș, ” n 

- 4% e luat de la Indicativ în locul vechiului ari, 
Av (vechii ce). vine din: Imperf. conj. haberel, tocmai 

că și prezentul Indie. are. , -
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Aia „ați de la plural sint formele Tndicativ ului „luate . 
prin analogie. - 

$ 313 bis.* În locul acestor: forme relativ nouă, lim E 
veche rominească cunoștea un prezent al Optativulu, 
simplu cu terminațiună şi “totdeauna precedat de să, care - 
azi îl găsim la subjunctiv : as 
N - e j . a: să doriire să- dornivem 
să dormiri - să dormireţ, - 

să dormire să dormira 

" Forma să dormire vine Sai din fut ul 1 latin sai 
din -pevf. sulj. dormi(b)ero sa: dovmi(o)erim. Textele 

și să te ascultare, ajlicei fratele tăi, 
“E să sreşire fie fratele tăi. : - 
:Deacă “duruu: „Pe tu pre mijloc de hotâv. 

314. Cu formele „| „am și aș s-a construit perfectul 
compus si prez, coridiţionaliilur și de la. verbul a fi. * 

am fost -am fost . aş fi? am fi 
"altost aţi fost .-aifi - ați fi” 

a fost ai fost . -.ap fi ar fi 
„Aceste forme sint predicative în construcțiuni ca a- 

cestea: am fost eri pelu rok,și n- -aţi fost acasă; Ce bine 
ar fi să veușască partidul nostru ! Ele însă să Xa Și ca - 
auxiliare și formează : | SN -. 

a). “Trecutul anterior compus, . - 

, _ any fost] e 
„2 aX fost n. 

afost lăsat. văzut, mers, “copt, 
- am fost zis tăiat, auzit, ocărit. 

ati fost 
_ait fost 7
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alcătuit din am fost (perl. compus de. la verbul + ai) şi 
„participiul verbului de conjugat. Ea 

i b). Pertectul optativuluă. 

, ai fi |: - , Ea 
ar fi lăsat, văzut, mers; copt, - Ă | Să am fi [-zis, tăiat, auziţ, ocărit. 
ați fi 

ae fi 

alcătuit din prez. “conâițional a verbului a d (aș fi şi 
participă... ? i 

„Obs. Formiele 'Trecutului anterior „de la optativ “sînt - 
„foarte rar întrobuințate.. a , 

aș fi fost 

_ ai fi fost], 
„car fi'fost| , 

: | "am fi fost „Lăsat ele, IE , 

Da aţi fi fost] * Da 
ar f “fost ă 

m riul a voi. 

"8 315, Verbul a roi: merge pe două conjugări: a vrea 
„ Și a toi. EL este predicativ la toate formele amiînduror 

conjugărilor, afară de prezentul de la a oi, care să ia 
ca auxiliar ; și anume forma, veche fără sufixul incoativ. 
esc (oesc). 

noxiliar “predicat ? - latin. pop... literar 
VON :. 20ese - treaă -  volo : - volo 
vei zoești . vreai velis - . vis 
va -  voește vrea .: volet vult. | 

„VON  voin vrem. volumus -:, volumus 
veți -zoiți vreți.  velitis +. vultis 
Vor „ : toesc - rreaăă volunt.._  volunt. ..
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Obs. Voli vine din zolo prin. toru—voriu—tvotă, ajuns 
în grai la of (0i face);—reă din elis prin veri—veă (veri 

“îl găsim în pronumele 'nehotărite: er? care, şi:ca coni= 
juncţie disjunctivă zei una, veri. alla=ori una, ori alta); 
”a din volef. prin "coare—rare—sa.(ca cînta din cîntare); - 
com din volămus j—reţi din velitis ;—ror din volunt. 

$ 316. Viitorul absolut, Cu voii și cu Infinitivul for- 
“măm viitorul absolut. 

, vos | 
vei - A a 

ei a. lăsa, vedea, merge, auzi, - . - 
„1. vomf coace, fierbe, ocări, tăia, zice. 

„vetă aa Vor E aa să . 

Invers : mînca-tor săracii şi să rr sătura. 
Obs. In. graiii viitorul sună în două feluri: 

„Ol lăsa , oi lăsa - 
- (to)eă lăsa „ît lăsa 

"((s-)a: Lisa . o:lăsa 
om lăsa om. lăsa - 

- (a-)eţi lăsa îţi lasa 
or lăsa - - or lasa 

Apoi altă formă cu o (din ra). şi subjanctital. _ 

pe | o să fac mm 
o: să faci 
o să facă _ 

Ia 0-să facem _ 
- 0 să- faceţi 

"o să facă, 

Notăm că în graiii forma 'am să fac -aratii hotărîrea ” pe 
cînd -0i face posibilitatea : las pe mine, cucoane, -că arm 
să-ți fac, doar mă cunoști acum cine Sînt ;—dă, de fă: - 
cut 0i face, numai să am cu ce
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3 317. Viitorul antărior, Cu robii form viitorul 
la Verbul a Ji i, luat | ca predicativ : pm 

cit '0i fi ş-oi trăi pc 
ochi căpril n-0ă mică ubi. . 

. - 

în acelaș timp să intrebuințază și ca auxiliar și în uni- 
re cu participiul trecut formează ziitor ul anterior. - 

voiu fi Da 
vel fi SN 

2 vali. -"| făcut, Jăsat,. văzut, mers, 
vom fi. auzit, ocărit, tăiat, zis. : _ 

„veți fi 
Yor fi 

Invers : fi-zoiăt” auzit... 

--$ 318... Forma simplă a viitorului latin s-a _pierdut 
şi nici urmă n-avem de existenta lui în romineşte. For. 
me ca, lqudalo, dicam, audiai at fost înlocuite î încă din 
graiul latin -prin locuţiuni verbale, cari "nu eraii „aceleași 
pe. toată suprafața” Imperiului român. Cauza este că prin 
pierderea terminațiunilor. să confundase formele și graiul 

“trebuia: să deosebească viitorul de celelalte. timpuri. Ex: 
“ dicet "să confunda. cu dicit, dăcă nu și cu, dicat, - după 
căderea lui” £ și slăbirea vocalelor. finale. In unâle părți 

| „prin Galia). să zicea eyo dicere habeo de unde je dir-ai,. 
90 dormire habeo==je dormir-ai (în Franceză); în alte: 
părți (prin Dacia) să zicea” eo “rolo dicere -in loc de 
dicam de unde căi, cotă zice. La început Infinitivul era „- 
un. adevărat obiect al verbului roză; așa că 0) face 
are aceeași construcțiune ca ȘI tou moar tea ; ; înțăles care 
ilaă și azi verbele pot și și ştiu „ce și, cle să constraese „ca 
„roi, iu
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ca 

coiiă face (verb + obiect. = = verb în  vitor 
pot face (verb A- obiect verbal).. 
stiu ceti Și serie (verb + obiect verbal), 

$ 519, Ca viitorul: verbului a fi (rosa fi) și cu ge 
. ritul” formăm un iilor, ce arată o stare contempo- 
„rană cu momentul vorbirii : nu înă duc așa degrabă că 

-. poate va fi dormind încă ş acasă Door ul? —daj— poate * 
. o fi „dormind ja ştiă ; j——ci lasă. c-aștepl afară. 

. 

Aotă.. Despre, viitor cf. S 255, , 

: Verbul a fi. E î ÎN o | Sa 
Ş :320; Verbul: a 4 merită a parte un studii deose-:. 

în prin varietatea formelor sale, şi -prin, bogata sa în=-. 
trebuințare, EI îndeplineşte două funcțiuni : de predicativ 
și auiziliar, * iar regulele sale sintactice sint deosebite, căci 

- tot. deaună să construește cu un atribut.. . 
Intălesul săii. primitiv a: fost de a arăta existența (oss0), 

„dar limba puind existența pe al doilea plan a întrebuin- : - 
fat verbul, a fi. ca. copulativ între subiect și at ibutul său, 
De' pilaă.: Și minciunia- -ă. cor Vă ;.aici nu ne mai intere- 

- sază existenţa” minciunii, ci trecind peste aceasta ne preo-.* 
cupăm.de însușirea mincrunit că vorbă, : Cînd ințălesul 
de existență predomină, atunci verbul a ji e predicativ : 
Era odată cu nică o dată, că de n-ar fî fost na s-ar fi 
pocestit. Bă | ! 

„Ş 321, Ca auxiliare . întrebuintăm aceste forme . - | 
a Perf. compus âm fost „pentru : a forma beri. ante- 

Vio compus - 

„am fost dis 
„al fost 'zis etos -
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b). Viitor absolut oiă fi pentru ; a forma viitorul au- 
trior. 

voit fi zis 

vei fi zis ete, 

0) Optaliv prezent aș ji cu care formăm Pert. opta- , 
tivului iii 

- aș f zis Da | E | 
ai fi zis ete. m 

_d) Pert. optat. aș fi fost pentru a fotuia Pet. ante-- 
rior al Optativului. . - 

aș fi fost zis 

ai fi fost zis etc, 

% Prezentul Inlinitivalea a “A cu care “forma Pert.. 
"Tufinitivului . a Da 

A î zis, a a fi dres, a fi croit, 

) Perf. Tnfinitivulu d fi Jos pentru a „forma Pert. . 
anterior al! Tufinit. - -. 

a fi fost zis, a [i fost decis, 

-3) Gerundiul fiind cu care formăm Perf. Geruniu- 
lui. 

fiind zis, fiind dus ete. 

-h). Prez. “subjunetivulut: să fiă cu care formărm Pet. 
Sabjunetivulni. 

en să fi zis noi să fi zis 
tu-să fi 2is . “voi să fl zis 
el să fl zis ei să A zis 

Verbul e redus la formă nevariabilă fi în loc de fii 
Ji, fie, fim, iţi, fie, cum le avem la prez. Subjunetiv u= 
lu, care să piisteează aşa numai cînd să constr uesc cu
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| atributul, dâci cind verbul e copulativ, nu auziliar. De 
“pildă : . : , | * . .. A 3 A . . Lira bine să-i fi spus şi lui vorba noastră, că n-avea „2 50 spună la alții—Să, fi mireasă ; să fiți sănătoși. i : . e ă 

« , i). Perf. subjunctivulii să fi fost, cu care formăm Perf. 
anterior al Subjunetivului , . “ . 

4 ei , . ' 
DES Ia tu . E 5 a. 

. el, z pe . „să fifost zis : ' “noi 

voi | , , , ” et. |]: . | i 

$ 322. Gramatica istorică. Formele verbuhii a fiîn. : 
rominește, nu ne daii corect formele “latinești corespun-. 

- „zătoare, ci cele, mai multe sint ; căpătate "prin analo- 
gie: și sint formatiuni propri limbii noastre, Verbul af? 

"cuprinde în. sie două, verbe latine esse și fiere=a fi, a 
"face (verhul esse cuprinde, şi e1-2 xadicale es şi fu)... ? ; 

a). Prezentul Indicativuluă.. ne dă- azi aceste forme, 
, , “ Indicativul, Subjunetivul . 

sum sumua sim sinus . .. 
es „:estis - sis sitis“, 
est sunt sit . sint 

gint,-s, îs. „sîntem 
ești „sînteţi . 
este, e,i-i, ti,  sint-s, îs I

I
.
 

Formele “acestea sint căpătate de'a Indicativul şi Sub- 
junetivul latin;-—-S și î vin din sum; e, i, îi vin din es ; Sînt din Sint de la Subjunctiv (pop. Seuto), “Prin 
analogie de la 'sînt avem azi sîntem, sântiță (rostite de 
Munteni Sîntem, de Moldoveni sîntem) și sînt (e), în 
locul formelor vechi. se, seţi” dini simus, sitis forme de: 

i | 13 .
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la la subjunetiv.. „Eşti vine. din estis de la plural, dela ca- 

re prin analogie s-a căpătat este, vechii iaste. 

b). Impenfectul ne dă azi alte forme „căpătate prin a- 

nalogie. Din 
> 

vechi * modern 

eram “cei eng ei eram 
eras Ă - tu era . “tu erai 
erat a eşit si er, el era | 
eramus . „mot eram no eram 
eratis - | “voi eraţi . - voi eraţi 

erant _, | ei era - ei erati 

c) Iufinitivul, vine de la verbul feri, nu de la esse, 

„care a dat pe €lre (essere) în Franceză.—De la fo .. 

| „avem prezentul Subj. :. "Să fiu, să fii, să fie (fiat), com- 

pus cu conjuncţia să (dacă) ; — Prez. condiționaluluă aș 

fi ;—Imperativul fă tu, fiți voi. , ” 

:4). Formele de la trecut corespund celor latinești fui= 

fu; fusemefuissera. Totuși formele vechi, a Perf, sim- 

_plu erati altele. II i 

arhaice “moderne , latine 

ful . fni ... fui 
[foși] fași  buși a faisti . | . 

„fa fn a fuit ME si 
fum „ furăm -- fuissem 
fost | furăţi fuistis - 
fură fură fuerunt, 

_ Analogia ne-a dat pe fură, furăţi în loc de fun, fost. 

_c) Participiul. fost e căpătat de la pers. IL plural 

(fuistis) de la perf., cu. cari să asemiinaii : în vechime - 

voi căzut și văzul ; Limba latină neavind participiu trecut . 

“limbile neo-latine aii luat forme de la alte verbe așa;
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“Franceza și Italiana de la verbul stare (ir. de, It. Stato) - 
iar Spaniola şi. Portugheza de la verbul: sedere (Sp. și 

- port. sido) ; numai limba Romină s-a mărginit. în cercul 
„verbului a fi i, luind pe -fost ea participtu. 

„$ 323. Tabloul formelor vonjugării active. 
" Vorbul a ara, 

Mu Idicatieiul 
. 

„prez... Perf= anterior altă formă '* 

ap arasem „0 Să ar 
, ară 2 avaseşi 0 Să ari: 

- ară | arase - - o să are 
arâm - arasru 0 Să arm 

arafi araseii, o să arați 
ară.  .* - arase | __0să are 

Imperfectul Perf. ant.c ompus' . altă formă. 

ara . am fost arat oii ara 
arai -. : aă fost arat N ard 
ara a lost arat. aa 
avant - am-fost arat om ad, 

“arafi ați fost arat ÎL ard 
arc ai lost arat Oră 

Perf, simplu |. Viitor absolut Viitor anterior 
, A i voii fi arat 

ardă volii aa voi fi arat 
ara. VĂ ara va fara 

„AU va aa > vom fi arat 
ararăm vom ara - veti fi arat 
ararăți | veţi ara "vor fi arat 

A, „VOR ata II „MM. Subjunetiv 
| Perf. compus A „altă formă prezent. 

” am arat am siar . Să-ar 
pu aarat ai săai i 0. Săare 

. a arat, ? ate să are Să are: 
am arat avem săi arâm . Să arăm -! 

"aţi araț, - aveți să arafi Să arață 
aii arat . ait să are - Să-are
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A. Optatie, . AM Pufinitis . 
- Perfectul *. . Prezent prezent . seu să“ fi arat așara o. carare 

tu. să fi arat „dara, : "a ara e] să Îi arat - "ar ara: SR 
mo să-fi arat" amara o „Perfect 
voi să fi arat aaa a Îi argt 

„el să fi rar AP ara „Perf. anterior . Pert.- anterior. erfect IE eu să fi fost arat ax fiazat O ali lst arat. 
tu să fi fost arat ai fi: arat ML Germui el'să fi fost. arat ac fi arat... prezent, noi să fi fost arât - am îi arat vu avînd - voi să [i fost arat ani fi arat .. 
ei să fi fost arat ar [i avar . n. Perfeei 
MM.  Dnperatie. . Perf, anterior - fiiriq arat” II | prezent, ! î ! ară lu aș [i fost arat. A Dasticiy. 

ara vol. . aifilostarat +»  :. trecut 
are el și ei ar fi lost arat ete. “rai 

DEPRINDERE 

„Din istoria unui albii de V. Alexandri. 

Istoria” Vaniliver este foarte” interes antă; şi trebue să !- 
4. li- -0. .povestese. : Me -. p.€ 

a 

vorbe, “pentru: că:vorha! multă i sărăcia omului, + 

Parana, = Caută însă, te, rog, șă fii. mal:scump la 

“raliul, — N-ai frică ; mi-0iit face gura pungă, 
„ Zabnliră s-a născut supt satră, „pe malul Oltului, unde 

își întinsese lingurarii corturile,- pentru cu: să petreacă | 
vara. Tatăl stii era giude și maică-sa trăgea cu boghii, 
sai căta în oslindă și în talgere cu apă prin curțile bo- 

i + . 

o
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“erescă, pentru că eră "vestită de. miiastră și le spurica : la toți. notocul, -ca „şi cînd ar fi cetite pe carte; Ştii “* scumpa mea, că ligancele sint foarte ghibace în tot S0- iul de vrăjitorii şi descintece de. diochiit, de serpe, de dragoste ș, e. 1. "Aceste taine ati fost introduse în țările aceste odată cu Yenirea țiganilor şi, după părerea „mea, ele nu sint altă -de cit niște slabe și proaste rămăsiți a acelei stiinți oculte, care era atit it de dezvoltată R ve- Chii Egipteni. 

. Toată copilăria sa Zarufira o potrecuse i în călătorii din- tr-an tinut într-altul, oprindu-să. cu şetrele: vara în a-" propicrea tirgurilor și iarna. în fundul codrilor, sub bor- <dce' de Pămint, Acea vreme fu pentru dinsa „9 vreme ?, fericită, căci îndată cum răsărea! soarele, ea alerga pe. cimpi cu ceilalți copii alungind Huturi din floare î in 'Boa- Te, să rătăcea prin lunci după eules mure, după cuiburi de paseri, saii culegoa lemne verzi de fiicut. fuse şi lin- guri la strug. Duminicile: să ducea la horile din sat, să _» da în scrirtciob, privia cum giuca ursul după sunetul dacrelii, şi sara, cind să întorcea -la satră, să aduna gră= madă cu eeilalţă copii pe lingă foc, asculta poveşti de la 2noșnegi și adormea voioasă în. cîntecele Iluerelor: Nu a- „Yea nici o urijă ! . - Puțin îl păsa cit de-abia 6 acope- Tia 0 câmeșuică ruptă, căci. dacă. -i era cald, ea să scălda în Olt, “și de-i, era: krig, ca giuca tananaoa, cintind ' din gură: . 2 . a 
O para, dă- “mi o. „para, . 
Ca să- = joc” 0 tanana, Iu 

Nici nu ştiea ce sint papucii ; ! ea călca cu' picioarele , goale pe iarba verde, și cind era ostenită, tatăl săi o . 

- . 
. 

. . i Du
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Si punea într-un decag aninat de spinarea unui cal. Fericit 

traii a fost acbla pentru famfira, “dar n-a ţinut mult 

din „păcate. 
e . 

"Intr-o zi (abia era atunci Zamfira de septe ani), ux 
„dorobaui veni la tatăl ci şi îi poronci să-l urmeze cu 

țiganii la ocirmuire, Îi duse pe toți la Craiova. unde cu 

“adevărat. îi aştepta o: mare nenorocire. Stăpinul lor să- 

- răcise, și fiind că cra silit să plătească niște datori! ce 

avea, el să hotărise a-și vinde robii prin mezat. 

Cind sosi, zina mezatului, piaţa Ocirmuirei înfățoșa ur 

“tabloii Yrednie de cele! mai crude. vremi a barbariel, Ea 

era ticzită "de țigani langiţi la pămint cu țigancele și 

cu copiii “lor, plingînd împreună și căiniridu-să ca nişte 

adevărali osindiți la moarte. 0 mulţime de boieri şi de 

negustori umblat pintre dinșiă călcindu-i în picioare şi a= 

rălindu-i cu degetul ca pe niste vite. „Unul zicea :— 

Aista lace zece galbeni, — Altul răspundea : — Fit. n-ași 

da nică “un căuș de făină pe el. — Altul iar striga : — 

Vere,vere, nu te încurea în negustorii de țigani că-s 
“mai bune cele de boi. — Din toate părțile auziai vaeţe 

“ 

amestecate cu visuri, lovituri de bici,  ţipete, ocâri și 

blăstiimuri. . n - - 

. “Telalul insfirşii eşi din cănțălerie în mijlocul ogrăziă 
și răeni în gura mare ; Cinci galbeni « sălașul 1. Cine dă 

mai mult? i i 

Şese, răspunse un bor, 

ese si trei parale, zise rizind uu casap bogat. 

Sese și opt parale, adaogă altul. 

eple galbeni, răcni iar cel dintără. | 

In vremea. asta, un boer cu șlic și cu ciubole 'toșit 

=



— 199 — 

să . apropiese de Zamfira, Q apucase de mină și o întor- 
"cea cind la dreapta, cînd la stinga, măsurind-o „cu ochi 

din cap pin' în picioare. După aceasta îi poronci să 
umble puțin, să vadă dacă. nu-i „oloagă ; îi cerceta 
dinții, și să duse degrabă . spre telal zicindu-i :. Dai 
zece galbeni pe lata giudelui. -— 'Telalul strigă, înda- 
tă : Zece galbeni fata giudelui ! . . cine di mai mult ? 
una, dou, trei, hareci ! Să-ţi fie de bine, "eucoane, , 

Boerul plăti banii si să întoarse la Zamfira ca să o 
ia. Tatăl ei insă și _maică-sa, care auziră tirguirea, 
să ojeriră ca şi: cind le-ar fi trecut un şerpe rece prin 
sin, și să aruneară la picioarele hoerului, sărutindu-ă - 

- poalele antereului, şi rugindu- 1 cu 'disperar6 ca să nu-i 
despartă de copila lor. — Nu te indura . de noi măria 
ta, ziceaii sermanii, că - n-avem alt copil și sintem -bă-- 
trînă ; nu ne lua pe fiamfira, pentru ' numele lui Dumne- ! 
zeii Sfintul că ne rupi inima. Vai de noi şi denoi!., 

„Fie-ţi milă, cucoane,'că d-ta eşti boer mare ; ţi-a da 
Maica Precista toate bunătăţile lumii. Să- ți trăiască cu- 

rați. . . Cumpără-ne și pe noi ca să fim la un loe cu 
Zamfira, şi ți-om fi robi la ce- ne-i poronci.. .. Zamliro, 
draga tatii şi a mamei, sărută Și tu poalele. mărier: cale 
ca să să îndure de tatăl tăi şi de mă-ta, că măria 
sa, îi boer mare şi-i va da sfintul Iristos tot ce-a dori, 
Vai de” noi! păcătoşii de noi! . "Of! lasă-ne pe fam- 
fira. — Şi plingeaii nenorociţii de ar fi. induplecat o - 
nimă de tatar, şi să încolăciaii de picioarele boierului, și 
să trăgeaii cu minule de păr, şi stringeaiă : pe copila lor 

'coana şi. copilaşii ca să-i vezi mari ca pe. niște împă- . 

în braţe, ca şi cind ar fi vroit să o facă una cu tru-.
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* pul lor.' Boerul însă'îi împinse cu piciorul ca pe nişte 
cini, lovindu-i. cu călcăiul peste -cap, şi' strigă _minios « 

- duceli:vă la dracu, cioare balțate, că vă pun acuși să vă 
- măsoare cu biciul, — Și _zicind- aceste el zmunci pe 

Zamlira dintre, dinşii ca pe o burugană din pămînt, 
Țiganul să sculă de gios plin de singe „şi să puse pep- 

tiş dinaintea boerului nemilostiv :'— Dă-mi copila, stri- 
ga el cu glas. desperat, dă-mi copila că mă simt într- -un 
ceas răi ; Qă-mi pe Zamfira, păginule, că-s turbat, îmi 

« perd minţile, dă-mi.. , — Nu apucă însă să sfirșască 
și boerul il izbi cu palma peste ochi. Atunci nenorocitul 

„ Siude nebuni de tot, : : Intr-o clipală el să aruneâ“asu- 
“pra boerului. de-l amestecă cu țărina, și luind în. brate 
pe Zanifira, o sărută de trei Ori și 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. 

Ciţi-va dorobanti să. găscaui aproape: ii zmunciră c0- 
" pila din mini, far pe. dinsul îl legapă cu picioarele la” 

„ falangă şi începură a-l zdrobi cu bicele. In vremea as- 
ta” stăpinul Zarhlirei să sculă. din colb șehlopătind, ȘI: a- 
“pucind- -0 de păr, o trase „cu 'deasila” de pe piata” Ocirnău- 
„irii,. care, răsuna: de vaetele tatălui săi şi de bocetele 
“marcă sale. Așa biata fată Tu „despărțită pentru totdea- 
„una de dragostea și dezmerăările părinților s sui! . . |
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Ap, „XXV | , 
CE “ID. Conjuz area 'pronomiuală, 

Ş 824. Supt acest nume nu trebue a înțălege că avem 
0 clasă "deosebită de verbe, care să difere in conjugare 
2e cele active. In rominește nu există de cit o singură 

. onjugare : : cea activă. , , 
" Ori-ce 'verb e cttir; "căci spune o acțiune, făcută “de 

an subiect. In propoziţiune insă să pot stabili mal multe: 
raporturi” între cei doi tevmeni îh antiteză ; Subiectul și 

"chicctul. Verbul va „rămine neschimbat, dar prin între- 
buințarea pronumelor -va arătă in ce vapori să află su- 

„biectul propozitiunij fată cu dinsul. 

. . 

. . 

? | Tata pleacă ta drum (activ) ma 
Pleacă mortul (act.). 
Mă plec supt masă (reflexiv). * . 
Ramurile să pleacă de “vânt (pasiv). . 

$ 825. Malte verbe. îşi schimbă întălesul cind alătu- 
răm pronumele: lingă dinsele. Aşa: 

+ y o. 

„atăt și mă «it “plec: şi mă plec 
, le şi mă deg, » plâng și mă pling ” prind și mă prind, cade și să cade . . 

” aprind Şi. m apr ind joc și mă joc; 

“ Diele verbe a ati: număi forma pronominală, - mai. ales 
accle care exprirnă actiuni sufletesti, ca mă mir, me but 
en, Mă gindesc; altele de şi în (oră ptonominală, dar 

"sinl tot active: la întăles :* mă supăr pe tine : : m-am mâ- 
“nigt pe voi. La acestea putem alătura pe: mă tund, mă 
pad, jită „dărbien esc, de şi acțiunea e făcută de alţii, . 

. 
i * LR . .
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Apoi limba romină păsre: ază o construcţiune . a ver- 
belor, cu' pronumele de dativ ; ca mi-i sete, mi-i frig, 
îm pun în gind, îi pare rău, îmi șede bine, îmi vine 

- în cap, îi trăeneşte în cap, ete. , | N 
- $.525 bis. Forma pronominală să. întilnezie și în Ja- 
tineşte pe lingă cea pasivă, Așa : virgo. de cespite se” 
levat (în loc. de leratur). lar construcțiunea midi nocep, 
măhi sitis est, a trecut și în romineşte pe o scară foarte: 
întinsă : mi-ă sete, mi-i foame, mmi-ă somn, a 

$ 326. Cu forma pronominali arătăm Pe//ezivul, Pa. 
sirul, Recipracul ; și chiar cctivul. ” 

- A. Reflexivul. 

"$ 327. Pentru a arăta rellexivul alăturăm IE 
a). Pronumele personale de ccuzatie la forma activă 

şi conjugăm la „toate, modurile si timpurile ca verbul 
activ, Ex : 

prez. Indie. mă uit . uit .. 
i te uiţi | | uiii 

, d uită. SN uită 
- ue uităm lată CU. - uităm 

ME | ră uitaţi uitaţi 
: "să uită ele, ele. uită etc. ete. 

b). Pronumele personale de dativ la forma activă. Ex: 

îmi amintesc | „îmă bat capul 
îi, amintești iti baţi capul 
ii amintește "își bate capul 
ne amintim  Îâtă CU, ne batem capul 
vă amintiţi vă bateți capul 
își amintesc ele, ete. "își bat capul ele, ec.
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“8 828. Ador pronume rellexiv n-avem de: cîţ pe 

„să, pentru persoana [ll ; pentru pers. L şi II ca să ară- 

“tăm reflexivul titsebuintăm formele personale mă, te, ne, 
ză, care arată un raport strîns eu persoana. din subiect. 

Cind zicem”: ed, mă: spăl, n-avem conjugare ejlezică, ci 

prin forma pronominală exprimăm. rellexivul, adică ae-.. 

“iunea de « spăla, ce 0 he că să 'restrînge asupra me 

și ca să arătăm acest raport strîns între subiect și obiect, 

neavind formă . reflexivă. pentru persona | ne vom mul- 

țămi cu acuzativul mă. Deci în “e mă spăl, ei arată 

activul, mă pasivul, dâr de care ce ei şi mă privesc 

aceeasi persvană ăcțiunea să văsfrînge.' Dar în că înă 

„tunul avem îumai un mod de a zice reilexiv, senzul tot 

. deauna e pasiv, căci altul mă tunde. , 

$ 328 bis. Formele pronominale de dativ erai altele 
în trecut. Să „punea tat "deauna pronumele după verb: 

Batu-mi capul : razu-mă dle treburi ;'astăză s-a păstrat 

ici colea construcția aceasta, mai ales în sudalme si.iu 

Să "poeziile populare:  Pucu-ţă gura, ja Ileană 
„ Ţucu-ţi ochii ș-o. sprinreană! 

: 

, 

„. 

n): Pasivul ta 

$ 329: "Pentria a exprima „pasivul avem. mai “multe * 
“mijloace. Verbul nu ne va spune „nici %0 dată „pasivul 
prin terninațiunile sale, cum exprima limba latină : ao 
==iubesc, amor=mă iubește (sînt iubit). Din forma pasivă, 

„n âvein de cit participiul trecut arat, lăudat, văzut, care 
întră în. compunerea formelor verbale + an crâtat, ai 
diudat, cu aul. ă . ,
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$ „330. In lisă de «forme propri pentru a atăta pasi- 
vul noI intrebuințăm aceste 3 căi, * 
a). Porma pronominală. Luăm pronumele reflexiv. să 

şi. verbul În persoana a treia (uizipersonal): Pomul uscat 
să ne “și în foc să aruncă ; Copacii să „îndoae de vînt, 
Omul să încovoae de bătrineje.  » . ” 

Os. Cer vechi Întrebuinţaii întreaga formă pronominală pentru pasiv :* eNu judecaraţi ca să nu : ră judecaţi ; că cu ce judecată Veţi judeca judeca-răceeți, + , 
b). Forma, activă. Aici obiectul suferitor il arătăm 

în propoziţie : vierul sapă via; vezeleul: mînă caii. Cu- 
vintele vic şi caii, specifică, lucrârea sapă și mînă; spă- 
nind la ce să „aplică, la zie și la cai. . 

€). Forma unipersonală. Luăm verbul în a treia, 
persoană ; îi punem pronumele personal de acuzativ și 
lăsăm subiectul ca nehotărit : "e. -a umplut de bogda-  pkoste; hai că te strigă ; sai arătăm și Subiectul * Te-a 
chemat din ectorul în cancelari i; l-a pedepsit ministrul cu 
couz ZU ra. " ia | 

* 
_$ 831, Ințălesul pasiv îl „arătăm și prin propoziţiu- 

nile cu atribut, cind e exprimat printr-un participiu : 
Tata e abătut : ca și Ei sînt soldat viteaz; Tu est 
ut obraznic Nu sint însă forme de conjugare pasivă, 
si nici nu arată pasivul ca acțiune, ci o stare pasivă 

„provenită din nişte acțiuni săvirșite mai de demult. Așa 
e'0 deosebire de înțeles între: Tatu este abătut iu' 
drumul 'săi, și Duta să abate din d unul săă.+ , 

In Tuta este abătut, atributul abătut conţine “în sine 
ideea păsivă, iar nu verbul ; ; starea aceasta de nbătut e 
provenită din o*:sumă de acliuni anterioare momentului 
vorbirii.
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53 332. Obs. Limba latină încă, nu avea pentru întreg pasivul forme anumite; şi ea recurgea la perifraze, mai a- les la' timpul trecut. Asa pater patriae appellatus est .nu să traduce cu să numeşte părintele patriei, ci cu s-a nu- mit păr intele pair ie; deci i rezultatul unel lucrărr din trecut,, 

C). Reciprocul.. 

Ş 333  Inţălesul reciproce e atuntă, cînd” pronumele ii 
"acuzativ are îiţăles de. unul pe altul ; aceasta mal ales . 

„în plural: : ne, ză, să: Jală doi oameni, cari să potrivese; 
lasă-ă că să împacă;-—vă vreţi? — Ne înţelej gem de minune. 
î Reciprocul cuprinde. în sine activul și pasivul, „și e un 
„chip scurt de .a spune ideea. Asa în „ne înţăleg gen" de: 
minune. "exprimărn' aceste idei FI DA mă înțăle ge de mi-, 
une, ei îl îuțăleg de minune ș mă și îl să cuprind în - ne,: care valorează cit 2 subiecte și > obiecte «d, ei; mă, îl, - : A : : 

Ş 334, Activul prin forma pronominală îl arată foarte . 
“potire verbe, „care regesc obiectul direct: tie mă supăr. pe. 

- tiue, m- ati, „mâiviat pe Ionică, . |... 

. "0. Adsa pronumele reflexiv să pune “fară a putea „termina rolul săi: să Zuminează de ziuă, să întunecă, să înourează. Alte dăți schimbă natura verbului din pre= „dicativ în copulativ, şi are aceeaşi construcţiune ca ver- bul a f. De pildă: Fra în Tesalia an ege, care să chema Pelias : acesta avea un frate, care să chema Eson, și acesta un fii, care să chema Iason ; aici Pelias, Eson, Îpson sînt atribute, lar să cheia verb copulativ. 
. : )
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CAP, XVI, i 

- Verbe unipersonale Și deeotive. 
. 

s 

$ 335.* Să numesc auipersonale verbele, care in con- 

jăgarea lor nu aii de cit o persoană, de ordinar a 3-a. 

Aceasta din cauză că acțiunea neputind fi făcută de cele 

2- persoane a dialogului, primește totdeauna. forma per- 

soanei a ă-a: tună, trăenește, fulg geră, scapără, plouă ete. 

Să 'mai numesc și impersonale, căcă dacă ai forma 

persoanci a 3-a nu insamnă că aii' subiect personal, ci 

din contra ele sint tără subicet. G ind zicem plouă, arătăm 

an. fenomen fizic: ploaca, dar nu arătăm în acelaş timp 

si subiectul. 'Tot așa și în Franceză il pleut, il n-araiă 

pe subiectul activ, ci este numai o formă gramaticală, 

$ 335.. Ca unipersonale avem : a) verbele cari numesc! 

fenomene fizice : nin e, să întunecă, plouă, amurgește, 

iuserează, : 

Obs. Omul totăcauna a  personiticat aceste a? „ţiunt și le-a 

atrebuit unor fivți cereşti, d6! la cari atirnă îndeplinirea 
acestor fapte ;: Iuînă dar în vedere! spiritul poporului ele 
nu mai sînt împersonale, căci cînd zicem tund îndată ne 
vine “în -minte și ființa care zăvirşește acest fapt: Sf, Ilie 
au Joe. Noi trebue a le privi ca feuomene datorile unor 
legi naturale, ce nu staii în mina unor fiinţă. 

b) verbele care nu ne arată hotărit subicetul :: te po=: 
reclește pupă-lapte, fii că te prăpădeşte. o. 
6) verbe” în locuţiuni: mi-i veti, îți sade frumos şi 

„Friunos îți şade ! ; — să crede, să spune, să așude, să ato- 
nește, cari cer după ele propozitiuni cuhordonate subiec- 
tive: Să aude că la tara ra fi războiu ; aici că la rară
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ai 

ta fi războlu e  sublectul lut să aude, că - putind fi luat : 
ca subiect Ju să aude, ca putind. fi luat ca “subitet lui 

ză aude aceasta. 

$ 337. Unele verbe din, cauza + ințelesului lor n-ai! 
unele fornie de timp şi mod; altele de număr. şi per- 
soană: Ex. : mă doare capul, mă pişcă țintarii, mă dor 

Vătătur ile; așa ţi să cade; nu mi să cădea atita ură. 

lusă că ii să envine; trebue, trebuia, trebuește ; cu el. for-. 

măm viitprul de necesitate. 

Numim verde defective acele căror le lipsâse unele tim- 

puri şi moduri. | . 

Cauză pentru care unele vorbe n-ati toaie formele de. 

timp şi mod este că uzul vorbirii nu le cere. Apoi sint 
rămăsiți și împrumuturi străine numai în unele forme 

verbale: Așa găsim verbele vechi: blemi (haide), vă 
(mergi), încis (a trăi), hai, haide, nu, țuşti ete. 

Obs. In graiul familiar există o sumă de curinte, 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, a animalelor sau prescure 
„tate sau întregi; şi aică sînt împrumuturile cele mai curioase, 
Aşa ps, ps (prescurtare din pisică) ; pui, pui (numele în- 
tre în vocativ); cuciu şi cutău (ungureşie însamaă -cîne), 

ți (Nemţeşte mă) ete, 

DEPRINDERE 
(Din Babilonia "Româneasca de, N. Istrati). 

Scena |. , . , 

Duduca—Ahituşiea 

- Duduca . 

„= Mult «mai întirzie cuconul Ilie; încai de-ar izbuti. să 
induplece pe tată-meii a să lăsa de ' comediea asla,. 

*
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"Poftim mă, rog, să vă abală dumilor-vo astre a chema 
"toți curiojii tirgului spre .a' mă expune criticii 16%. ! 

! e " Aldătușica . a 

Poate “că ai justiție, insă, cum Să va er emetisi, saă 
repararisi nepoţico ? Cărturarii sini deja inritarisiţi și 
să vor afrontar isi, să vor picarisi dacă sar dispolti. 

. Duduca . 

și apoi ? Sa . * . 

„Mătuşica 

Și apoi ? Atunci o' "să videm „prorocarisiri,. paraponi- 
- misi, atacarisiri, Şi publicurisiri cu cr iticarisiri, prin cite 
jurnale, prin 'cite ziare, „anionsarisînd după modă lumi. 
“din ziua de astiiză, 

Ia ma Dunca Aa 

o, mătușiciă dragă 1 o. . 

, JMătușica 

Nuzi asa că iar te ambetarisăsc cu puruțiile mele? Dar 
si stăm strîmb și să cviticarisim drept, Purtarea frate- 
lui miei să îndreptar izexte ca să-ți aleagă un cărturar 
de cei ce vorbeso de-odată in toate limbile. Nică dum- 
nealui nu vorbește ca novodu ; ; să cundaşte că-l cărtu- 
rar, de și din școala zece. Şi eă, nepoțico, am căutat 
să, profitnisăse' a mă destingarisi în vorbă. - Numai tu, 
ești antete şi conserveză limba fetelor de la țară în con-
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versurisiri., Cind aşi ști eu franţuzasca cum :0 ştii tu, 
crede-niă toate. cuvintele le-ași franțuzi. Pentru că zic: 
cărturarii : alta-i limba poporul şi alta-i limba învăța» 
ților. . . . ! 

* 

Duduca RE 

__ Cine v-ai pus în minte, miătușicit dragă, de credeii, „că 
stricătorii de limbă sint în adevăr învățați ? 2. | 

e. 

.. 

A Mătuşica aa 

Gtuba şi tar degeaba cu tine, Dar zuzătul şi tâpajul 
ce fac astiiză îndirizii, aceste ipochimene în lume, prin 
cărtârăria lor? Dar frazele lor cele de a „neșteșug inflo- 
rite ca nişte zarnacadele nu-s oare destulă dovadă 2 

- Duduca 
"9 i . o 

lartă mătuşică ! Eşti și Dumneta, foarte simplă crezind 
că toți care fac pâradă mare cu fraze. culese de prin | 

dicsionere, și cari ai mania de a mesteca cuvinte. stre- 

ine, cu loc și fără loc, ar fi în adevăr și învățați. 
. 

„a "Mătușica îi. - . 

| Simpla? Adicăte sint proastă, cun s-ar zice în limba 
vorbii. Insă rezonarisește, copilă, ca mine, „că : cine-i mai 
venele în vorbă și în scris, acelâ-i mai mare cărtu- 
rar, acela-i mhai de Bon-tou. Acela: este ce este; mă: 

„crede maşer.. . | Si 
| ! IN | | u
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, Sa Duduca: pi ae 

Adică: cine mesteci, sucește, schimosăşte ; şi. 'stilceşte 
mai mult “cuvintele, acela-i mai. învățat în părerea du- 
milor- voastre ? a De 

Datugiea 

, N-am cu cine discuturisi . ! N-am cu cine conter sar isi 

N -am cu cine rezonarisi! 

CAP. XXVIL. 

ADVERBUL, 
. 

„Ş 838. Cuvinte nevariabile. In gramatică avem 4 
clase de cuvinte, cari ni să -arată ca neschimbăcioase î în, 
formă. „Aceste clase: sint: “adierbul, prepozițiunea, -coni= - 

.. jugațiunea și “intei jocțiunea. Lăsînd. interjecţia la o parte 
între: celelalte” trei clase „de cuvinte găsim strinse rapor- 
turi.. Ele 'nu sînt. specii de cutiule, ei numai funcțiuni 

. deosebite a unui şi aceluiaşi cuvînt. 
Ca origină aceste, cuvinte “sint deosebite; primitiv. i însă 

toate sint de origină pr onominală. 
$ 339. Si numeşte <drer un cuvint invariabil cari 

are functitinea de a determina. un adiectie, un cerb sai 
un «deerb. De pildă: : Calul merge. iute ; Dumncecii este 
“îndelung răbdător ; ;:Pipăruşul ros e foarte iute ; Trenul 
"merge foarte răpede ; ; nu “mă ţin de el, că merge prea 
dute. Tăman astăzi a plecat, Numirea de adserb ar în- 

"- semna că stă lingă verb (cd cerbui, lingă verb) ; - dar 
funcțiunea lui e mai bogată, | - 

ÎN 
.
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_$ 340. Ca determinative avem în limbi adieutivele, 
participii, pronumele și adverbele ; de pildă : om de 
omenie ; ou: vinovat ; ; om tuminte ;; oul acesta omul 
de eri. - 
„Adieclivele ca , determinative sint varialile în: or 

adverbele din contra nevariabile. 
S-a ajuns la formă nevariabilă fie că. unele adverbe 

"sint rămășiță din vechi cazuri „stratificăte: deasupra, (caz 
„ ablativ), fie că în compunere cu prepoziţiile s-a regit ca- 

zul acuzativ ului : : feceorul din casă: 
$ 341. Adverbul arată toate circumstanțele în care 

să petrece acliunea ; anume .: 
1). Timpul. Azi trenul a sosit cu întirziere de 0 oră, 

2). Locul. Acolo e patria ta, unde te-ai născut, 
3), Cantitatea. I se iartă mult, căci mult a iubit. 
+). Afirmaţiunea. Aşa joacă pe la noi; înainte și -napoi. 

» 9). Indoiala și negarea. Nu te cred; poate a și cra de d, 
6). Modul. : Băetul D-tule învață tave bine. ete. 

Adverbe de timp. i 

$ 342. Ele determină pe verb prin circumstanța „de 
timp. Răspund la întrebarea cînd, de cînd, pînă cînd ? 
azi, eră, alalturri, asară, mâne, poimâne, dăunăzi, anfărț, - 
curînd, etc, 

Obs... Puţine adverbe de timp s sînt simple : - er i iâne, 
„an, cînd ; cele mai. multe “sînt compuse : alaltaevi, asară, 
dăunăzi, îndată, anțăsț, înainte, totdeauna, niciodată, 
azi şi astăzi (astă, zi). . | 

Î
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. " A „„Adverbe de le. : ” 

$ 343. „Ele determină pe verb - prin cireumstanta de 

104; răspunzind la întrebarea, ude, pe inde, de ude. 
încotro ?: jos, sus, afară, aici, acolo, încolo, încoace, Qip- 

- rea, aproape, ete. zi * 

" Obs. Puţine sînt simple: ude, su3, jos; compuse sint. 
aici, acolo, ăfarii; aproape, dedesupt, deasupra, nioţnurea 
etc. 

. . 

Ia Adverlie de cantitate. 

$ 54. "Ele arată grâdul şi măsura în care să află. 
"ceva, Sint aceștea : Joarte, prea, “zare, muudt, “puțin, Cat, e 
mai, abia, numai, măcar, încalrea, destul. 

Adverbe, de calitate. , 

$ 345, Calitatea acţiunii o arătăm prin a) afiriunti- 
vele 'pozitive :: da, așa, tocmai, “chiar, ba da. * , 

b). „afir mativele negtie au, ha, nică de cum, nici, 
ne, datu, LR a " 

c).: “dubitative : da'di; jioate, doar; pesenuie. . 
d). Interoyative oare, nu cumra, ne” cun 

Adverbe de mod. a e 
. . . 

$ 346. + Ele arată, cum Să peirece acţiunea : bine, di, 
„bun, în zădar, astfel, ca; cu, cit. înadins, împreună, 
degeaba și geaba. ' . , 

$ 341... In clasa adr crbelâr de "mod intri toate tzdiee- . 
zivele celifestize, fie , sub aceeași formă, ca” mute;: far



a 
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- hinte, puternic, De. pildă: hămcăul creşte iute,' și: de- 
rabă; vorbește tare și răstit etc. fie cu terminaţiunea 
schimbată : frățese—frățește; „chioi-— chhoriş ; lung—dute 
dis; cupmed-—curiieziş. .- | 

Gerundiile şi ele să iai aqdesa ca adverbe de mod : 
„Jar tdinicul roinicilor să duse chiuind și hăalind. 

că - i 

Locuțiuni adverbiale (Adverbialele). 

„$ 348, Raporturile circumstanțiale de. mod, tip, loc 
ete. ar trebui să să arăte numai prin „adverbe simple ; ; 
dar de oare ce nimărul adverbelor simple e foarte restrins, | 
limba a recurs la deosebite compuneri pentru a exprima - 
aceste raporturi. Să” dă numele general de locuicuză ad- 

„ teibiale la aceste compuse, cari arată raporturi de. cir- 
'cumstanță. Ele să formează dintr-un - substantiv şi o 
prepozițiune, și înlocuesc vechile cazuri dispărute : vină. 
du noi, plec. li Iași, Ipcuesc în Huși. ete. - 

8 349. De și luăm ca locuţiuni! adsorbiale numai a- 
ceste compuse, în realitate numărul 'lor.e cu: mult mal 
mare și cuprinde şi «pe cele scrise la un loc. Așa “dău- 
„dz compus din de unu zi; “înainte (din - îu-a-inte), dea- 
Sapi se (din de-a-supra),. alaltueri. (ul-altă- -er i); răspoimâne 
ră s-ppi- mine ete, o. ” ” 

La multe din aceste-0” grei a le- afla elenientele 'din- 
cari. sint compuse, si cari din. cauza alterărilor suferite 

„.nezar veni “greu de a, le scrie deosebit : - potmâne (post 
nus), Ne-am obișnuit a le Jua ca adverbe curate, de - 
si originar. sint, tot mume, sait pronume unite cu prepo- 

" ziție : “alăturca- a lainre-a), dep te: (de parte). ete. N
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. 350, Cu adverbialele arătăm. iarăși toate raportu- - 
rit de mai sus: - 
0. timpul : 'Adună la tinerele ca șă ai la dătrinețe. 
b). locul : Treaba de azi n-o lăsa pe mâne. 
e). modul : Lucrează pen 'ecute ; vorbesc în „taină Ș 
spune “e de rost; cu de-a sila poți lua omului, dat de 
dat mai ba. . - IE 

d). cauza: moare de căndă, de necaz ; Juce haz de 
mecaz ; 4: murit de moarte bună.. » a 
e). scopul ; merge spre bine ; să luptă pentr a pati ie ; ; 
nu întățăm pentru şcoală ci penteu viață, , 

[). instrumentul : Cu moarte pre moarte căleînd; priu 
virtuți şi fafelepezune mo adăstăm la vială ; v-am îri- 
mes 0 vorbă pe Ton 3 co fărmătură de pîine. î duct 
la Bolgrad. 

9). materia : D-aeii a făcut pe. Adam din pămtut, și 
pe Eva din coasta lu Ada, Apa e compusă din, ozi= . 
gen și hidrog gen. “ 
"h). torărășie: Plec cu tata la drum ; mă războese cu 

zoi pină- la moarte.. 

Comparațiunea adverbelor. 

351. Advozhele ca și adiectivele primese grade de 
comparaţiune : zină încoace, zină mai în coace ; ; du-te în- 

„colo, du-te mai încolo ; eino mai degrabă ; amă mai. 
încetişori, | 

Superlativul să obișnuește mar .des cel absolut : mes ge 
„. foarte rău (răi de tot) cu boala. dar învaţă cel mai 

bine dintre toți, pe lîngă încață mai Vine de cît toți. LT 
slab de tot copilul D-tale, N
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Os. Liraba romînă n-a pistrat la nici un avar). for. 
mele sintetice a gradelor de - comparaţiune, cum a, păstrat | 
Franceza mieuz, pis. o 

Ş 852, Funcțiunea sintactică a adverbelor “Adverbele. 
în propoziție. servesc a determina, termenii Principal Fă 
subiectul, verbul și ohiectul, | 
a), Ca determinative atributive ea subiectului saii obi-: 
ectului : “Preaba de -ază n-o lăsa pe mine; Nu da vrabia, 
din mînă pe cloara din par; Sculatul de dimineaţă şi | 
însuvatul de tînăr nu st ică ; omul cu cap scapă lesne 
din neroi ; :Cel cu un ochii. e împărat în fara orbilor;: . 
Gavdul făvă, proptele lesne. îl dă vintul jos ; Ştii rorba 
„de-asară etc. Aa 

b). Ca determinări circumstantiale a verbului : : mă duc: 
cu pieptul deschis înaintea lui podă. . 

$ 353. Origiua Adverbelor.: Adverbele aii cea mai 
variată origină. De si nevariabile în formă ele să înru- 
dese cu vorbele variabile. Astăzi avem "substantive în . 
funcțiune de adverbe : Asară a fost un foc mare ; (subst) 
S-a făcut Joc pe d-ta ; ufară e foc de ger (adverb). 
locuţiuni substantivele mai toate ai funcțiunea de. a 
verb : me ge a'lene ; ralcă « popă ; cîntă de: nevoe. 

Adiectivele tot asa. Să iaă în funcţiune . de adverb 
toate : să mi-l aducă mort-copt ; vorbește “păsăreşte, 

Cu acesle întrebuinţări audverbul este o clasă bogată 
- de cuvinte. La inceput n-a fost. tot aşa. Nu să cunoştea 

de cit adrerbele de loc, cele “mat vechi” din. toate şi cari : 
| sint de. origină pronominală. Pronumele demonstrative. 
arată lucrurile prin raport: de spaț ap 'opiat sai îndepăn: tai, 
aici, acolo ; şi-cele mal curate adverbe! de” loc; le găsim 

“n prepoziţii, „vechi adverbe de loc : în,- de, a, între, cătră, 
,
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„peste, | prin, pe, unde, ete. Prin: adverbele de loc arătăm 
„Și timpul : înainte, „după, aproape, departe. în, ele. Mai 
dâparte modul îl. arătiim. adesă, prin locuţiuni temporale 

„Saii locale, şi este: 0. formațiune mai nouă: stă într 0 
: piător, merge pe jos, calcă a pop, ele. : a 

Din cele trei categorii de. adverbe, cele de loc. sînt 
"cele mai concrete ; adverbele” de timp vin pe.al doilea 
“plan, jar adverbele de mod sint mai” abstracte, de aceea . 

şi limba le" exprimă! prin locuţiuni: de timp sati de loc. 

1. 1DEPRINDERE,: 

a O logică strînsă.. i 
i 

. 

In vremea războiulut din armă, pe, vară lui . Jorgu 
Caraycali îi' venise, far furia “si joace, căci era re-! 

- tras „din teatru de: vre- o cili-va ani și avea funcția de 
: comisâr. comunal la! hala din piata, Amzei, Despre acea- 
“stă ccupaţie, burgheză Şi prozaică și, despre căderea, lui 
din -gloria , arlisţieii trecuți —aşa zicea el—lăcuse într-un 
moment de Anspirație cîte- -va versuri lirice cam aşa : 

. 

Dup! atiția ani de. fată - - „Și bietele bucheturi .- 
De artă,” poezie, . :! * :*Ce-ades am 'sccerat 

"Mă văz vătaf la hală - In nişte “zarzavaturi 
Peste măcelăric. „ “Acum s-a „Preschimbat.. 

: Acuma, apucat de nostalgia culiselor intocinise oiru- 
“pă de nespălați și luase în chirie locul. viran de pe po- . 

- dul: Mogoșoaei. în faţa străzii Uinbra, unde s-a clădit mat 
tirziii casele lui jenciulescu. Pune dulgherii să-i facă v i 
scenă, botează localul * Grădina jasărabier; —era toemal 
în toiul retrocedrii— și. începuse reprezentațiile, 

. 
“ 

.
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Intr-o Simbătă sara, « era. şi sărbittoare, juca <Adarma și. 
„Evas. Grădina era plină, mai ales de Jidani. Iorgu. di- - 
rectorul, n-avea rol; să primbla. de colo pină colo pin: - 
tre public ca să se bucure -de- succes. Localul cum era 

„asezat nu cra prea potrivit pentru teatru ; cu zgomotul: 
trăsurilor de pe Podul Mogoşoaei nu putea auzi publicul 
nimica de pe “scenă. i 

Era. tocmai monologul Satanii. Satana să vedea + dinde 
din mini şi din picioare, să vedea mișeind buzele, dar dar 

” graiit de loc. - . E 
Un jidan, de la locul din „urmă. lingă zidul care da 

"în pod, îl vede trecînd pe directorul şi-l cheamă : | 
— Domnule Director'! Domnule Iorgu ! iu n- avuz ni- 

snica ;' dracul ceala vorbeşte prea incet, 
— Strigă-i să vorbească mai tare, "zice directorul ș kă 

"pleacă. | Ma , 
"— Mai A mai tare! strigă jidanul. . LE 
“Degeaba... ă - i 
— ile Directori a . 

„.. — Ce pofteşti, iat, nene ? a 
— Nu m-aude. 

— poi dacă nu te-aude dracul pe Dumnea-ta, cum 
. - . Yrek să-l auză dumneata pe el:? , 

„A rămas jidanul de-o cam dată ametit de logica zdto- 
„bitoare a directorului, dar pe urmă s-a dezmelicit şi nu 
s-a lăsaţ : ' . . , 

— Domnule” Lorgu !. . e 
— “ar: ? . . “ * 

— Apoi nu mi-a plătit el să mvauză ; Iu am plătit 
să-l auz pe el. - a
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Văzind Iorgu ct n- 9 scoate la căpătăiii cu jidânul, îi zice: 
— Lasă, nene, nu vezi ce zgomot e afară ? mai aibi 

» Și dumneata pauţintică răbdare pînă la sfintul Dumitru, 
„Pin ne-om muta de aici !. 

Era pe la Sintţunărie,. 
: „(Din Note și Se liţe de. E IL, Giazile): 

. 

CAP. XXVII. 

*  PREPOZIŢIUNEA 
$ 354. Prepoziţiunea este un adverb, cu deosebire că 

cere iin obiect direct. Cind zicem: fă înainte, avem.un * 
adverb; cind însă zicem: merge ca netotul înaintea noastră, 
aici. înainte e: prepoziţie, căci cere pe: noastră ca -obiect; 
tot așa ronbeşte contra si. ror bește contra noastră, - 

- Prin prepoziție stabilim un raport între doi termeni 
„pe cînd prin adverb n-avem nevo& dea face vre-o le- 
gilură, aceasta înțelegindu-să din vorbire : De pildă 
vină mai aproape (adverb); zino- niai aproape de mine. 
(locuţiune prepozițională). 

$ 355, Cu prepoziţiunile arătăm raporturi cirevimstan- 
țiale de loc, timp și nod, ete. La început, să arătait.nu- * 
inai raporturile de loc, apoi prin extensiune cele de timp; 
relațiunea de mod e mai'nouă,. „. . 
a Locul pi Timpul 

, a mă duc a casă a sosit a'sară 
la mă duc la prarră a sosit la ereme .... 

„ de-dmă due de-a casă a sosit de zreme 
- din îmă duc dii țarg vinul din 1882. 

- în mă duc în tiră a sosit în luna lui Ma | Pre (be) mă «pun pe scaun, mă due pe “două ceasuri —-
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„- 0 Modul A 

calcă a popă (scopul) 
a şapte lei oca. (preţul) 
osindesc lu moarte.(scopul) 
miînîne din comînd (partitiv 
casă de fe (materie) ' 
moare de ciudă (cauză) 
de zoe de neroe ichipul) 

' plin de glod (mijloc) e 
N tată de măritat (scopul) 

lăsat de sec (scop) | 
”  sedesîn picioare (chipul) , o 

: dai în dar (scopul) 
s-a prelăcut apa în zin. (materia) 
mușcă pe furis (chipul) 
merge pe tibuite (chipul) -- | ; 
i-am dat-o scrisoare pre Vasile (mijlocul) . 

.. 

„- “Cum vedem cu aceeași prepoziţiune arătăm mai multe |. 
raporturi, chiar de-o dată. De pildă v-am pus în gînd - 
(locul şi modul); șed în geiiunehi (loc-si mod). -: 

In genere cam acestea sint toate” raporturile ce le pu- 
tem stabili între doi termeni prin'prepozițiuni:.. 
1). de loc: Stati.la țară , 

2). "de timp:  :Yorba de azi 
3): de scop: Carte de cetire | a « 
4). de atribuţiune : Miluiţi pe săraci; dali la sărad. 
5). da cuuză : Moare de loame. o 
6). de origină : Ce ieșe din mită $oareci prinde.: 
7). de posesiune: La colt, de (ară și la mijloc 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 și compuse : . 
Simple sint acestea.: a, la, în, de, cu, lîngă pe, peste, 

după; spre, cătră, pînă, fără, ! 

*



. 
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Compuse : din, de-a, dela, prin, dintre, despre, privitre. 

Obs. "Poate prepoziţiile sînt moştenite din latineşte, dar, 
formate prin compuueri foarte curioase : a (at. ad), cătră” 
(lat. contra), de (lat, de),„în (lat. in), la (lat. illăq), lîngă . 
(lat. longun),, pe (lat. per), subt (lat. subluş), fără. at. 
“Joras), cu (at. cum), între (at. inter), iată (iacă) verb, 
mita). Apoi, pentru (lat. pe intru), spre (lut. ez per), 
"peste (vechii prespre) (at. per ex per ) după (lat. de post), 
pînă (lat. paene ad). ” . 

_— .... a . . - .€ € 4 $ 357. Prepoziţiile în limba romină ao bogată în- 
trehuintăre. cu mult mai mare ca in latineşte. Nol piere 
zind caznrile le-am înlocuit: prin prepozițiuni. ' Așa în 
eo cuu întors a casă, prepoziția a stabilește” raportul de - 

"loc. Latinul zicea domun reditus sum. . EX întrebuințat, 
și prepozițianile ; așa puteai 'zice co ad domun,. cind 

„Voia a arăta vorbirea ca mai hotărită. In latineşte con- 
strucțiunile cu prepozițiuni concuratt cazurile, la no le-a 
înlocuit. e. o. ” 
:Totuși limba romînă a păstrat pulința de a ațăla ra- 

porturi „de caz prin citeva prepoziţii : de, a (pentru ge- 
_netiv), la (pentiu dativ). 

La colt de fară (țări?) și la mijloc :de masă (înesei). 
La mănăstirea de Bistrița, Ministru de Războiă, de Iu- 
terne (vechii al afacerilor din lăuntru) ; Domn a toată 
fara “Moldovei ; e tată a septe' copil ; Du-te la dracu şi» 
dracului; stă locului şi la, loc, pe loc, în: loc, ete, 

.„$ 858. Prepoziţiunile le intilnim în vorbire ca des- 
părțile si nedespărţite. De pildă, în + cin din tîrg, din e 
"despărți! şi stă. singur; cind. zic însă : abia au răzbălut 
prin ntulțime, văz dă, din răzbat nu.există ca atare 
singur. Ei - Da 

3
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Prepozitiile întră în compunere ca prefize ; numărul 
Jor e mare și să socotesc atit cele despirțite, cit și 
cele nedespărțite, De pildă: veybul pun, Yată com: 
Dusele lui cu prefixe : apun, compun, depun, despun, 
expun, Împu,, 0pun, prepun," presupun, supun, răspun, 
ante-paun, post-pun, spun, suprapun, interpa, Tăpua. 
Adevăratele prefixe rominești „sînt acestea : a, în (îm), de, 
des, pre, răz (răs), stră, între, su, pur; din acestea des, 
răs, stră, su, pur, sint hedespărțite. 

» Obs. “Compunerea * cu prepoziţiuni' e mai imbelșugatti azi 
de cit în trecut ; să zicea atunci: fîmplare azi întîmplaie, 
prejur. azi împrejur, după cum pe aloruren să zice a pușca 
în loc de a împușca, toemal ca, a .foloși de la „folos, a 
s/ecli (stecjă). . 

$ 859. Loenţiuni prepozitionale. Nu numar adver- 
bele, aii încâput a regi obiect şi a deveni” prepoziţiuni, ci 
și locuțiunile advorbiale ai, ajuns la aceasta. - De pildă : 

- îmi stă drept în fuţă : (loc, adverbială), și stă în. faţa 
noastră (loc. - -prepozitivă).: Prepozițiunile cer numa! acu= 
zativul ; locuţiunile prepoziționale cer adesa genetivul .: 
In dorul amorului săraţi gura cuptor ulii; ca şi înaintea 
în contra, în dungad şi laful, în dr eptul, în susul. apei ete. 

. . e : . . . 
. - . » 

: + DEPRINDERE |» 
(Din Amintiă de Ion Creaugă) 

„Nu știi alţii cum sint, dar il, dâr ei cînd mă gin- 
- dese la locul nasterii mele, la: casa părintească din Hu- 
muleşti, la. stilpul hornului unde lega mama, o șfoară 

-cu mutocei. la capăt, "de: crăpaă miţele jucindu:sit cu ei, 

. 
.
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la prichiciul vetrei cel humuit.de care mă țineam cind 
incepusem a merge copăcel, la cuptiorul pe. care! mă 
ascundea, cînd ne jucam noi băeţii de-a mijoarca; și 
la alte jocuri și 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 şi frații 
și surorile îmi eraă sănătoși, și “casa ne era îndestulată, 

” şi copiii și copilele megieșitor erait de-apurntea în pe- 
trecere cu: noi şi toate îmi, mergeati după plac, fără leac 
de supărare, de par'că era toată lumea a mea! 

Și eit eram vesel ca vremea cea bună și șturlubatee 
| şi copilăvos ca “vintul în turburarea sa. * a 

Şi mama, care era vestită pentru năzdriăvăniile sale 
- îmi zicea cu zimbet une-ori, cind începea a :se. ivi soa= 
rele dintre nori. după o ploae îndelungată : <eși .copile 
cu părul bălan afară și ride la soare, doar's-a indrepta. 
vremea». și vremea să indrepta după risul mei, 
Ştia veză bine, soarele cu cine are de-a face, căci eram 

jeciorul mamei, care și ea cu âdevărat că știa a face 
multe: și mari minunăţii : alunga nourii cei. negri de pe 
«deasupra satului nostru și abătea grindina în alte părţi, 

- înfingînd toporul în pămint afară, dinaintea ușii ; închega 
apa numai cu două picioare de vacă, de sănerucea lu 
mea «le mirare ; bătea pămintul sai păretele sau vr-un 
lemn, de care mă păleam la 'cap, la mină sât la picior, 
zicind : «Na, -na !» și indată-mi trecea durerea .... Cind 
vuia în sobă tăciunele aprins, care să zice că .face a 
Vin şi vreme rea, saii cînd țiuia tăciunele despre care 
să zice, că te vorbeşte, cine-va de răi, mama îl muslra 
acolo în vatra focului, și-l buchisa cu cleştele, să să mai 
potolească dușmanul ; -și mai mult de cit atita: Oleacă
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ce nu-i venea mamei „Ja socoteală căutătura mea, îndată. 
îmbăla cu degetul puțină tină din colbul adunat pe op-, 
rasul. incăltțării, ori mai degrabi lua funingină de la 
gura sobei, zicînd : «Cum nu să "dioache călcăiul saă 

“ gura sobei, așa să nu mi să dioache gopilașul !» * „Şi-mi 
„făcea apoi cite un benchiu boghel'in frunte, ca să nu-și 
prăpădească odorul !.. Şi altele multe încă făcea. 

Aşa era mama în vremea copilăriei , mele, plină de 
minunăţii, pe cit imi aduc aminte . şi-mi aduc bine 'a- 
minte: căci bratele” ei m-ati legănat, cind îi sugeam țița 
ccâ dulce și mă alintam. la sinu-i, găngurind și uitindu- 
mă în ochii ei cu drag! Şi sine din singele ci şi carne 
din carnea ei „am învățăt.. lar înțelepciunea de la 'Dum= 

„nazeii, cînd vine vremea de a pricepe. omul ce-i bine şi 
ce-i răă.. . 

“Dar vremea trecea cu amigele și "că oresteann pe ne 
simţite ; și tot alte gindusi îmi zburau prin cap și alte 
plăceri mi să deștepiaii în suflet; si în loc de înțelep=. 

" ciune, mă făceam tot mai astimpiral şi dorul miei era 
acum nemărgenit ; căci sprintar și înşelătoriii 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. furiș apa la adinc ; și din veselia cea mai mare, | 
„cazi de-o dată în uricigasa intristare |!»



„1 CAP, XXIX.: 
2 ? 

CONJUNCŢIUNE 
. . 

$ 360. Conjuncțiitnea este o particulă invariabilă, care | 
uneşte doi termeni similari dih propoziţie sai două pro- 

poziţii : Mama și tata, frați și surori, toți am mers la 

vie; Mincare-aș; dar. n-am ce, . 

Cum vedem aceasta este o funcţiune. ce o pot avea şi 

alte cuvinte, ca adeprbele și promumele : Eram la: snoste 

cind cînta cucoșu; Ol care fură se miihește tălhar. 

"Ş 361. .Conjuncţiunile. sînt simple şi compuse ; pe cel& 

compuse le numim Tocuțiuni conjunctite, . * 

„ Simple: și Li, el, ei, dar, [să]. însă, gri, saă, iar, căci, . 

deci, că, ca, dacă... ' 

Locuţiuniă : de vreme ce, fiind că, pentr u că, pr in ur 

mare, așa. dar... * 

Atu Conjuncţiunile simple cit şi lopuţiunile, ai aceeași 

funcţiune. MI „e a. 

's 362. Conjuncţiunile ca funcţiune sintactică coordo- 

nează și subordonează. Cele coordonătoare . sint foarte . | 

"puţine: șiscisdar,deci, căci ; cele subordonătoare sint 
foarte” numeroasf, mai ales în locuţiuni: ră, ca, dacă, 

și compuse, , 

“$ 863. Iată: speciile conjuncţiunilor : : . 

D Copulative: şi, î, (cechiii) ; 

2. Dijunetice : şi-şi, nici-nică ; ori-ori, aii-aă, veri- 

veri, fiesfie. - a 

'3), Adeersative : Ci, dar, însă, 

4). Cauzale : Căci, [căci că], că, pentru că... 
..
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5). Zempovale : cînd în vreme. "ce, —atunci-cînd, cum. 
0), Locale : unde, în care, de. anide etc. 
7 Comparative : așa, ca, precum. n 

8). Concezire = chiay (inaintea terporalelor şi i Iocalelor) 
de și, cu toute că, 

-9) Finale: Să, ca să, “pentru a, de a. 

10) Frpositive î : că, 

„11) Relative: care, ce, E 

312) Coneluzivale : Dec, așa "dar... i | 

i -Din acestea sînt coordinatoare conjunețiunile de supt . 

142, 3, d şi 12, iar restul sunt. subordonătoare. 

-$ 864. Origin. Unele conjunețiuni sint mostenite din 

Jatinește, altele sint tormate: în Romiîneşte : și (lat, sic), 

d (slavon. ) e. (slavon), că (lat. gitod), să (at. si), ceri şi 

“oră (lat. zelis), fie (lat. fiat). Cum vedem avem adverbe 

sic, pronume _guod,. verbe, velis (vel). | 

. Cele mai vechi ati fost. pronume - demonstrative că 

(quod). Un pronume demonstrativ. spune şi fiinţa și lo- 

“cul. Cind zicem acesta. “înțălogem persoana ce ni-i faţă Şi. 

că ea €. față. Din. ele. ali. născut pe de o. „parte conjune-" “ 

țiunea. pe de alta adverbul, şi anume prin slăbirea în- 

tălesului: de ființă. a rămas ca: simplă. legătură . conjune--- 

“tivă; Jar prin, predomnirea ” înţălosului de loc. a Trămaş 

ca adverb Și prepoziţie; ..* Ra 

Locuţiunile formate. în rominește sint curioase în ele- 

- mentele lor: De: pildă pentru. că, “aici că. o. obiectul: ces 
rut de prepoziţia pentru; care arată cauza și scopul : 

așa şi fiind că, aici fiind a ajuns prepoziţie, ce „cere 0- 

"biect direct, tocmai după cum Ji e-fie servesc ca simplă 

E legătură, a 

45



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 și mama din' pricina mea, a zis: 
o Las, măi Ștelane și . Smăriinducă, nu vă mai în-| 
_grijiți atita: că azi e Duminică, mine Luni și zi de tirg, 

dar Marți de-om ajunge “cu. sănătate) am să iai nepo-. 
tul cu mine și am să-l duc la Broșteni cu Dumitru al. 
miei, la profesorul Nicolai Nanu, de la şcoala lui Baloş, 
şi-ţi vedea voi ce-a- scoate el din băieţi. De ai.miei, Va- 
sile şi Gheorghe am rămas tare multămit, cit aii învă- 
țanacolo. De douiizeci și mai bine de ani, de cînd aduc 

“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. 
Insă. de cind mi-ati venit băeţii de la învățătură, îmi 
țin socoteala ban cu ban Și huzuresc de bine; acum 
zic și eii că poţi duce vornicia pe viaţă fără să te simți. 
Zău mare pomană si- a mai făcut Alecu Baloş cu școala 
ceea a lui, cine vrea să ințăleagă ; şi Doamne, peste ce 
profesor înțelept şi iscusit a dat. Așa vorbește” de blind 
i primeşte cu bunătate pe fie care, de ți-i mai. mare 
dragul să te duci la el. Ferice de părinţii cari l-ai năs- 
cut, că bun "suflet de om este, n-am ce zice. Si mal a- 
les pentru noi țăranii munteni este o mare facere de
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bine !: Cind am 'venit eă cu tata și cu fraţii miei, Petrea 
și Alexandru și Nică din Ardeal în “Pipirig, acum șese- 
zeci de ani trecuți, unde să pomeneaii şcolă ca a lui. 
Baloş. în Moldova ? Doar la: laşi să fi fost așa ceva si 

„la, Mănăstirea Neamţului, pe vremea lui Mitropolitul Ia- 
--cob, care era o leacă cimotie_cu noi de pe Ciubuc elo- 
potarul de la Mănăstirea - Neamţului, bunicul mînita, 

Smărandi, al cărui nume stă scris şi astăzi pe elopotul 
“bisericii din Pipirig. Ciubuc clopotarul tot, din Ardeal 

- stia puţină “carte ca și mine : și apoi a :pribegit de acolo - 
„că și” noi; s- a tras cu bucatele în coace ca Și moş Dediu 
din. Vinători și alți mocani, din pricina păpistăşiei mai 
mult, pe cit ştii eii; și atit ora de cuprins, de s-aă.um- 
plut munţii: Halăca, Piatra lui Iepure, Bărnariul;  Cot- 
nărelul şi Boampele pănă dincolo peste Pătru- Vodă, de - 
“turmele. și tamazlicurile lui. | să.pomenește că Ciubuc 

- era om 'de omenie ; fie care oaspe ce trăgea la odaca - 
a primit cu dragă inimă și ospătat cu indestulare, - 

Și să duse vestea în. toate - “părţile despre : bunătatea şi 
" bogăţia să. Pănă și Vodă ei-c-ar fi tras odată în gazdă 
la Ciubuc, și întrebindu-l cu cine mai tine atita amar 
de bucate, el ar fi răspuns: «cu cei slabi de minte. și 

“tari de virtute, Măria Ta». Atunci Vodă nu s-a putut 
stăpini de mirare, spuind : la aista-i om, zic și eu; de 
ar fi mulți ca dinsul în domnia mea, puţină lipsă ar duce 

“tara la nevoi!» Și l-a bătut Voiă „cu mîna pe - umăr, zi- 
cindu-i : - 
— Moşule să sti că de azi inainte ești omul miei, sila 

Domnie ţi (i-i. deschisă ușa ori și cînd. 
ȘI de-atunci iza mers lui Ciubuc numele: de oma Wa 

„Vodă; în cit și piină astăzi un: deal în partea: despre”
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- chiamă «Dealul. Omului». A a 

_Pe acest deal, “Smarandi, am fugit. în vremea zaverei 

cu mă-ta, cu-tinc şi cu frate. tăi. loan, de frica unei cete 

de 'Turei, care. să” bătuse chiar. atunci cu Volintirit la! 
-Secul şi apoi să îndrepiară spre Pipirig după jăfuit.- lar 

„pe. soră-ta -Măriuca, de -grăbiţi ce am fost, o uitasem a - 

casă pe prispă în albiuţă.: Ș mă-ta cînd a dat de copil 

E că nu-i, a inceput a- ȘI zmulge părul din cap și a o boci. 

înădușit, zicînd : 

-— Na de: mine și de mine, copii mea ai străiptii- 

"s-o turcii! o. sare 

Eă însă. m-am. suit în i vietul “unul. brad „ŞI cim am: 
văzut că apucă Turcii spre Plotunul, m-ăm azvirlit fără: 

„sine pe „părul unui cal, am alergat a casă, şi cind colu 

 Plotunud, unde « era mai mult aşezarea” lui . Ciubuc, să. 

am găsit copila teafără ; însă: răsturnată . cu: albiuța de - 
: niște porci, care „grohăialt împrejuiul ei, cit pe ce săo” 

. rupă. lar pe - Aa capătul albiuței am găsit cite-va rabiele, 
„puse de Turci să vede .la capul copilei. . Atunci am lu: 

at copila și de bucurie nici nu știă cînd am: ajuns cu. 
"dinsă la mă-tăi în Dealul Omului: Și după ce mi-am ve- 

„nit puţin in sine, am zis și eă în amăăciune, ca: multi. 

înainte de mine: cel cari.n- ai copii, nu - sştiă ce-i năca- 

, „zul. Bună minte mai ait uniia în felul acesta, de nu: să. 

însoară, Și unul dintr” aceștia a fost și Clubue mocanul, 
care ne avind femee nici copii; ce Y-a venit may tirziă, 

de evlavia cea multă ce avea sait din alte împrejurări, 

a închinat. toată averea sa Mănăstirii - Nea:nţului Şi. el 

- s-a călugărit mai cu toli haidăii, lui, făcînd pomeniri cit - 

a fost în viaţă ; iar astăzi pâtrece- în. liniște lingă zidu-. 

“zile mănăstirii, Dumnezeă să-l „erte şi să-l odihnească. -.
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“întru împărăția cerească | Căci și noi ca mine: avem a 
ne. duce” acolo !- Asa că.vol habar n-aveţi de. toate 

„aceste, “de nu v-ași fi spus ei, zise bunicul oftirid.- 
Nu-i „Fii, măi Ștefane, sii ştie: și „băetul tăi o leacă a 

„le caite, nu. numai. de cit. pentr popic, cum ' chitește 
“Smaranda ;; că şi „Popia are multe: năcăfale, e grecii d6 

purtat, Și de cit n-a fi cuni sii cade, „mai bine. să “nu : 
fie, Dar. cartea îi aduce și oare: care mingiere, lu. să 
nu “fi: știut a cei, -de mult aș fi „inebunit, 'cile am . avut 
pe Capul: îmleii. Insă deschid - vieţile sfinților - și” văd! ati- 
1că și atitea” și zic: "Doamie! multă răbdare al dat Su- 

» pașilor tăr.. Ale noastre : sint. ori la ureche e. ling gă cel6 
ce spune ini cărți. Ş-apoi, să “fie” cineva de tot boi, încă. 
nu este. bine. Din cărți culogi multă „înțelepciune ; ; și la 

| dreptul vorbind, nu-eşti nwnai -așa 0 vacă de năpis pen- 
1ru. fie car6.. Băetul văd, că are 'ţiera 'de minte, Sina 

„mai. după cil e a învățat, cîntă şi ciloşte cit să „poate de 
„bine, De Pa 

o Cap. XXX - 

“- INTERUEOŢIUNEA ” 

-$ 365. Interjecțiunile « sai caciamăi: ile: nu V sint cuvinte 
“ propriu zise ; ele arată un. sentiment. sai 0: emoţiune,- 

nici. de fel o idee, Cind pentru ceca ce avea de spus” noi, 
sîntem „prea tare emoționați înainte de-a rie gindi asupra 
ideii; spiritul nostru să manifestă în afară prin exelamări, . 
prin strigăte, care întru. cit remin strigăte nu sint. CU- 
xinte,. dar lesne să pot formula în frază. . | . 
-$ 366, Inieijecțiunile sint adesa” şunetele” „oealice + u,



— 230 — 
1 

oc, e, i întovi ărăşite de aspiraţiuni - -din ce în ce mat - 
tară: 6, ua, oh, ho, ah, ha, eh, hei? hi! hihi. -Inţe- - 

lesul lor atirnă de la sentimentul ce spunem, cum şi de 

la întonare. : Prin interjectiuni espunem cînd sentiment: 

cînd voință. _ Ei 

de sentiment: ah ! oh! ol! val sul! bre ! LR ? 

de'coinţă: ţst. ho !.pis ! nea! bir! hiş! ţibă, gligli ete... 
„Aceste din urmă samănă în funcţiune unor imperative: 

de la verbe defective, mai ales dacă ne referim la mulți- 
mea de strigăte prin care chemăm sait dăm afară ani- - 
malele și paserile domestice : huideo ! cucău? cîți ? hali ? 

E 

“țibă! hucea! nea ! In realitate multe sint nume. în vo- 
cativ. 

$ 367. Ca interjecţiuni avem și-alte cuvinte, resturi 
-de fraze, saii strigăte -imitative a sunetelor din natură. 
(onomiatopee): țuc 7, Jian !; tronc, cucurigu, bea, cotro- 
dac ete. cum le găsim în sudălmă și- jurăminte : pe le- 
gea mea, la dracu! criicea și -D-zeul luă? "înainte ? 

“Doamne? a 

Nu putem lua. ca fraze aceste frinturi de fraze, cun 
nici nu trebue a vedea in fie care interjecţie o: pro- 
poziție "implicită. Starea sufletească de durere o tradu- 
'cem în afară și prin strigăte : văleă, oh, aoleo, dar și 
„prin propozițiuni : pă doave capul, mă ustură ' pielea, 
mă dor bătăturile ete. dar greşim cind zicem că inter- 

_jectiunea cuprinde .în sine o propozițiune. Interjecţiunile 
" conștituese singure o limbă a parte: limba păsiunel. nu 
-a a endii 

“368. In propoziţiuns Jnterjecțiunea n-are nici una- 
mestec, După cum cind vorbini întrerupem' vorbirea prin
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-ofiaturi şi sughițuri fără ca şirul vorbirii noastre să su- 
fere ceva, așa și în frază înterjecţiunea nu strică legătura 

” terminilor din frază : A murit, săracul ! a pauvit. Totuși | 
pot cere obieci : -Vai de mine şi de mine. | - 

| Ce-am făcut n-am făcuit bine, 
Une-ori pot fi luate ca obiect în propoziţiune : : amin 

amin zie:vouă ;. la un moment dat toji strigară jos,



CAPO i: 
Formarea ! cuvintelor; . 

$ 369. Ne xom ocupa, în  acoastă paste cu “mijloc 

prin care: 1. romină crează cuvinte “nouă spre a exprima 

PARTEA IL. 

idei nouii. O limbă să îmbogățește în cuvinte “cind Si, 

- poporul, care o vorbește primește” o cultură mai: în- 

_ţinsă, | e Dn 

„.$ 310. Stai la îndămină urmitoatele; mijoate de for. 

nare ă cuvintelor; - e , 

a) “Schimb vea de funețizine | gr cmăticală, Intr-un Mmo= 

ment dat un popor dispune de. mai „malte idei de cit dă. | 

- cuvinte ; din această cauză cuvintele _primese în limbă 

mai multe funcțiuni gramaticale, deci și ințălesuri. - 

Om bun (adiecliv)—Banul zieții (subst, )— Scolar răi: 

_(adiecliv) ; ; merge răi (adv.). E răii cu rdă, dar mai răi 

"Bă răi (subst.) — cînd rea a poate Gerb); “poate, să 
fie cum zici (adv.) cu doar și .cu poate nu faci nimic - 

(Subst ): | 

_b). Schimbarea de înțăles :! , 

Ochă căprii—am mincat ochiuri ; ;—am dat într uh 

ochi ; am stricat un ochii de la o fereastră. ”
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ATă de Braşov - spune niște braşoave ; Mehadia e în 

. Banat ; ;. să nau fie lucru. cu banat (supărare) etc, . 

“Napoleon I. impăratul Frantujilor ; —am clieltuit, ază 

un napoleon.— In grădina Copoului din lași sînt patru lei 

la colimnă ; . metrul. de stofă costă 4 lei, 

Frumoasă e țara Rominească ; = Val de. ling si „de 
- -. - 

iară. | - . 

Cintă Boiu Popii: ş. m-am „perdat rîul ; gospodina 

„trăge Lriele cu. humă. 

Mai toți învitaţii sosiră la vie spre a sărbători. pe 1 

„Mat Eu îmi aşezasem tacîmul inieii pe un maiii des- 

tul: de -mare,. ce-mi sluja ca masă ; între altele la friptură 

mi: a căzut şi o bucată“de mai, 

- c). Iinpr untul “direct din limbi străine, Romtaul a luat 

” : cuvinte de pe la toale popoarele, cu care a venit în, atin= 

gere socială - sai culturală; ca de 'la Greci, Slari, 'Purci; 

“Unguri, Ruiz, Germani și Franceji. Aşa: drui,.mic, na- 

. jură, Episcop, (grec) ; răgoz, plug, coasă, Ponor, opri 

_-<slave) ; paie, .oca,: halea, (turceşti) ; dir, ocnă, șalgăi, 

” făjădăii,” jeștali. (ung.)ș năuod, “nărod, (rusăști) zețar, 

spalț, felțui (germane), ete. * 
„d. Derivarea ; de pildă de. la căldare- dăldărar, co- 

 joe-eojocat, apă-apar. - .?. : . 

e). Compunerea ; de piluă de la Bot şi gros avem bot- 
"ros (0. pasere) ; din bat şi joc. avem batjocură, (p: ba- 

giocură). * a . -.. 

A. Sehimbară de funcţiune -eramaticală. 

-Ş 371. În- Moriologie am văzut că un cuvint dat poate 

îndeplini may: multe funețiuni rînd pe rind sau chiar de 

o dată. Astiel :
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“Infinitivele, pot fi. și “substantive : am început o scriere : 
. istoria, țării ; — are o scriere tare [rumoasă. 

Participiile pot: fi adiective ȘI. substantive; am cules 
„Popușoi ; băiat cules de pe drumuri ; culesul viel, 

Adiectivele pot fi substantive şi adverbe : Pramos era 
și. bun la mîncare. pomul ce n-a otrâvit ; — Frumosul 
în artă şi. în natură ; vorbeste despre Frumos ; minincă 
Țrumos ; cintă fiumnios, 

„Adverbele pot fi substantive : Binele și cu răul nu. se 
" împacă ; învață cind bine cînd răă., 

„Verbele pot fi substantive : ei răz 2, quz, simţ, auz, 
miros—văzul, „Simțul, auzul, mirosul sint simţuri „ome- 
nești ; eii crez Și crezul ; i : 

Ea -B) Schimbare, de înțăles. . 

$ 872. Cavintele irăese în limbă atita cit ideea ceo 
exprimă există, sau cit n-a fost.invins de alt cuvint. - In 
traiul” cuvintelor în limbii să petrec fenomene foart& cu- 

- vioase : a) să schimbă “forma, înțălesul rămiind acelaşi, 
_b) să. schimbă înţălesul, forma. fiind aceaiși. De” pildă: în 

mnâită, cîn€ noi păstrăm același ințăles ca și în latineşte, 
de și forma, nu mai e cea latină min, tanem. Din 
contra altul cra ințălesul vechiti.a Iul ș greață (greutate). Tot . 
asa dihanie, vechiu sujlare; mîngiiare-vechiă Jăr. merare; 
lume, vechiă lonină (lumea înelului) ; etc, . 

$ 378. “Nu e cuvint care . să "nu âibă mai multe * 
înțălesuri . în limbă și chiar dacă azi are nuniai unul să 
nu f avut în  irecut. altul. „Cuvintele ai în vorbire cind 

.a
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un senz material cind unul ideal (figurat). De pilăă: 
pun în tra:stă și pun în gînd; Iarbă verde şi Romin 
verde; măr tomuatie și flăcăi tomnatic,; mămăligă 
moale și om moale. ' 

De ordinar abstractul fiind mal grei de înțăles Y Ex - 
primăm prin termen) concreți, aceasta mai ales în. gra- 

-. - 
“Sul poporului : de pildă a a” 

pun mîna => prinde e. 
dai voe = permit - .: e - 
mă îi după = 'urmăreșe a 

| trag afară = scoi. o ” | 
„prind pizmă (Ciudă) = = invidiez i a 

„a să urca pe tron = a domni: 
mă las în jos = mă scobor, ete, 

e Imprumutul direl. - ” 

$ 874. : Calea imprimătulut e cea mal “baitată. Toate * 
limbile &-aii folosit: de acest mijloc pentrp a-și înmulţi 
lexicul lor.. Cite nu imprumalăm noi. Rominii pe fie-care 
zi în toate ramurile activității noastre ! A venit vremea. 
să să înfiinţeze şcoli pe o scară mai întinsă ;  romînul 
n-avea de cit cuvintul general scoală ; dar bu era dea- . 

i juns; de aici nevoea de.a primi cuvinte ca licit, im . 
naziit, seminar, faciltate, unicersitate, ete. Ni s- -aă făcut 
drumuri de fer i o dată. cu introducerea lor am priit 

-și cuvinte nouă ca: gară, canton, şină, - rampă, vagon, . 
„cabină etc. Ne-ar fi „cu neputinţă de zis alt-fel de cit 
asa cum am auzit că să numesc acele lucruri de po- - 
porul de la care le- -am primit.
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Azi nu ne mai dăm silința dea ăscoci - noi cuvinte: 
cum aii făcut anii, cari nevoind a-prini cuvinte nouă, 
s-ail silit a făuri. unele: “romiînești ca.: nas sujlă-te (ba-- 

tista), lung: lat-taiu (sabie), de părete scăpărtitor (ehibiit).. 
n Poporul cunoaşte. acest mijloc, căcă numai -prin el a- 
vem ai în grală mii de cuvine străine: Slazone, tur 
A 7 agureșt; grecești ele: a 

Ş 375, - Popor ul rominese „a suferi: diferite influenți: ” 
axa cei din “Transilvania stati direct - supt influența Un- 
gurilor și Nemţilor ; „Basarubeniă supt-a Hușilor; ; “apoi. 

"Moldovenii ati avut atingere mai mult cu Rușii, iar Mun- | 
tenii cu Bulgarii ; de aici vine că nuniele “obiectelor Ma- 
teriale să deosebesc în diferitele regiuni rominești: ostan: Ă 
dpeleac; sfeștoc—mătăuz ; ded getar—năpustri oc, ete. 

$ 376, Neologismele.* Numim zcologisnte curiiutele de 
curînd întrate în limbă, Nev oiți fiind. de-a imprumula 
deadreptul și cuvintul po lingă ideea sati, practica nouă, 
n6ologismele sini necesare „pentru „progresul culturii și a 
limbii. Stârea noastră - politică; sociali și culturală ne si-. 
lește a intrebuinta pe o seară întinsă” neologismele. E le 
ii ai locul numai acolo unile s să simte neve ; cînd inst 

"avem deja cuvintul - în limbă, intrebuințarea neologis- . 
- mului. e dăunătoare. "Totusi cuvintele să luptă, între ele 

si adesa” supt. influența neologismului. cuvintul vechii, 
dispare.; asa Rominul a uitat pe a ama şi pe bica, invinse 
"de slavonul a “iubi și dragă. Alte-dăţi cuvintul 'ştrăin s-a 
primit alăturea cu cel latinesc, dar cu, ințăles specificat: 
95 și coustă (3l. oa) ; piele și coajă (sl. piele) : suflare și. 

“dihanie (sl. sullare); - apă şi năvod (si, pe: apă), piccor și”, 
 săhinog (sl. sta de” picoare) ele. . - E 

„o... -. m-h. .- a... ..



e Aa D. „Derivarea, 

“stăm, door: şi boerime, calicime, pi 'euțime, treime, 

g 376. Un cuvini să deriră din altul cinta tulpina 
acelui cuvînt adăugim : u. terminațiune nouă pentru ane 
spune” exact ideea din minte: De pildă, pentru a numi pe 
cel care leagă cărți, noi vom lua tulpina verbului a lega, 

le; at și adăugindu-i sufixul or -vom-spune sufixul“ leg gător., 
Legat e. tulpina or e sufixul. 

“Tot aşa .spălător, muncitor, născătoare, cînătoare, etc... 
"$ 377. Cu ajutorul sufizelor formiăm nume (substan- 

stive şi adiective)- -rerbe și adverbe. „ 
“$ 378. . Rolul sufixelor. Sufixele ati rolul. de a spe-.. 

"cifica ideea generală : din tulpină, dindu-i în vorbire 
funcțiunea de: substantiv, adiectiv; verb sati adverb. 
De pildă : sufixul iță cuprinde în sine ideea de micime; 

“ alăturat. la tulpina bat. va schimba 'înţălesul: tulpinei : 
„bâtă—batiţă „(0 mică bală), fată — fetiţă (o fată mică). | 
Lot așa sufixul: ime (vechii -amej-euprinde în_ sine ideea 

- de mult și va. schimba înțălesul tulpinei : prost şi pro- - 
re 

O dată: sulfixcle “erai cuvinte deosebite ; . „cu. „vremea 

tem arăta ideea spusă de tulpină în mod mărit sai mic- 
- şurat, De „pildă, de la apă averii făpoiă. și. țăpușă; de la 
incă = urcolă și furculiţă:; „de lă! cofăi—cofoki şi: 'cofiță. 

“însă! s-a tocit. forrha şi "ai pierdut: înțălesul. “Aşa cine -: 
„vede în' slăbănog, substantivul nog=piceor ?.. . . . 

-$.379. - Augmentative. și diminative. Cu sufixele pu-" . 

: Liinba romînă 'obisnuește des” diminutivele: pentru a, 
:. face vorbirea mai drăgălașă. Așa tin sofragiti îți va spune 
că are lu masă: meniăliguţă, suipușoară, ăsolaș, fript - - 
„zică, mîncărică, „ Sămăluje,, „Dinișoară, brinzisoară, Sco-.
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uşor, ochiurele, borșişor; “ihneluţă, - cur acheşi per ișoare; 
mnerişoare, alunele, cireșele etc. ie 
“Tot eu aceste” sufixe, arătăm ridiculul și Udtaca de joc: 
Așa : un fătotă e vorbă luătoare: în Tis; o țigăncușă. e 
0. vorbă dezmierdăitoare, ca și fărăneuță, dar țărănoăă e: 
de batjocură, 

Ş 380, Sufixele sint vomiiale; cerbul și i adrei Viale. 

a). Suhxe, nominale 

„Aici cuprindem- substantivele și adicetivele,. Iată-le în 
sir alfabetic : . . 
ac (slav, az) ş godac, minzac, ginsae, orlac. 
aciii (latin) fugaciă, trăgaciă, „cirpaciă. 
achi (n. gr. az; cu el foriniim nume proprii) : “Tachi, 

Matachi, Petrachi, Conaki, Lascaraki. 
an (slavon, formăm subst. și adj.) frau, băetan, ;oblizau. 

„aj (francez) gr ilaj, limbaj, drenaj. E 
" anie (slavon) propovedanie, spolocanie, Spovedanie. | 
„andru (grecese=â/vdoa- barbat) copilandru, băefandru,; 
„i Măcăoandra, 

ar (latinesc arius): cestiar, Ducătav, altar, fugar, cără- 
midav, mădular, flecar, grânar, COȘA ; — femenin | 

„ăreasă, ăriţă : Ducătăriţă, cojocar, cojocăreasă. 
„aş (ungur, slavon sai latin) Duclucaș, ficeoraş, nuntaş, 

cupteoraş, Gligoraş, epuraş, Doernaş ; fein. aşă, 
„1 ășiță: Dirtaş—ăşiţă, Pruntașă, păriașă. 

- astru (grec) albastru, filiastru, alabastru, ju gasteu. 
aţă (lat.) roșaţă. 

-“aşcu (slavon) Ionașcu, Rașcu, “Pătraşcu, Dumirase, 
(vechii aşco)
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ate (lat.) adererălate, vechii) deșertate, îndurălate, în- 
. tregătate, penătate (pedepsi). 

atic (latin aticus) lunatie, ernatic, varatic. spînatic, 
„= salbatie. . 

ăvie (lat.) g Jlodărie, apărie, fociirie; arată o idee colectivă. 
aţ (lat.) cîrnaţ, finaţ, găinaţ. ” 
ăt (at), strigăt, treacăt, burăt, preziăt. 
ăii (unguresc ?) Bacăiă, Tarcăii, tăi, torcălăiă, 
ătata (lat.) bunătate, strîmbătate, răutate, sănătate, 
av (slavon 483) gînyav, jilav. 
că (slavon KA) fărancă, româncă, pacă, Loageă.. 
easă (lat.) mireasă, modern pr incesă, ducesă. 
el (latin) zifel, căfel, Ionel, purcel, “mişel; inel, supțivel,. 

| băețel. fem. ică, ea : supţirică, turturică Și tairturea, 
“et (lat.) pomet, făget, preget, tineret, (cf. tinerime) su- 

„let, creştet, reumet, gemet, bocet, vechii oamet; (om). 
eţ (slav și latin) mălăeţ, Albineţ, pădureț, nutreţ, dru- 

meţ, călăreț, lungueţ,. măreț, fem. eţă și ceață: 
cărunteță (e), blindeță &, , greață, drumeaţă, că 
lăreață. . ? | 

. escu (slavon și” latin). ouesea, Vasilescu, Bor ilescu, Ji- 
| pe (Vopiscus, „Franciscus). |. Ă 

eşti : Floreşti, Bucureşti, Plocşti.- 
„<ţe ia) tinereţe, bătr înețe, fi umusețe, 

““eală (slav) negreală,, ces "neală, „spoială, tînjală. 
ceață (at.) verdeață, roșaţă. 
ean (slav) 'Tecucean, „Birlădean, Esau, Hugaa, orășan, 

. sătean; Buzăoau, dar Romașcan, Epureanu 
| „Oteteleșanu, Glogoveanu. Cu acest sufix “formim 
nume proprii și „arătăm locul de origină, 

ed dat.) muced, umed, rinced, veșted, a



- 

.. liniște, pajiște, 
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__enie (Slavon) vedenie, spăsenie, dispătrțenie, deriie, pii= 
„ COpsenie, parâscovenie, - . 
esc (slavon) ceresc, pămîntesc, îngeresc. domnesc, omenese, 
estru (lat.) pedestru, | magistru, măestru,- măcaștră. - 
sii (Lurcesc) lampagiă, chirigiă; Catargi d 'boengiă, odagii.: 

| ie (grec și latin) [răție, bogăţie, verzie, farmacie, boerie, 
făţăirie. . a - i , 

„îi (latin) Verziă, aurii, “vineţia, | N Si 
or at.) roșiar, .căprior, : groseior, bălăiior, gălbior,' frăi- 

țior. tem. sorioară,. o tii o 
me lat.) boerime, lungime, “tăriâninte, junime, prostie, 

” omenie, asprime, lăţimey. grăsime,.. albăstrime,. 
Sfinta treime, şi 0 ireize ; vechii ame : mielame,. 
turcame, arame. : ! 

iță (slavon) cofiță, guriţă, pădiţă,; portiţă. 
ic, ică (slavon lat.) - domestic, subțirică, mititică, ori-. 

- cică, bunică, Florica; Domnica, Ghibirdic, mojie, - 
ilă: Lungilă, Sugilă, Ochilă, Tindată, Picală. 
iş (latin ?) frunzeș,-tufiș, pietriș, cruciș. 

" işte (slavon și și albanez) miriște, „capiște, Batiște, oişte,. 

tă 
ință (latin) știință, fi ință, voință, putință, redina, cu- 

"viință, cunoștință. | . 
iune (lat.) plecăiciune, ru gitcăune, închinăciune, moliclune, 

mortăciune. - La 'cci vechi era mai uzitat ; așa * 
albicăune, _fătăcăune, împăcăciune, Listciue, Orbi-. - 
ciune, uniciune * ele. . - .. 

ist (francez) junimist, programist. A 
-ism (francez) patriotism, liberalism. E 
man -în hoțoman, ortoman.. 

mint (lat) Mormânt, crezătmîni, jurământ; rugăminte.
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niţă (slavon) năsiperniță, solniță, (sălăr iț), cliibritelniță, - 
nic (slavon) hariic, "obiaznie, darnic, pacinic, trainic, 

crainic, zilnic, zadarnic - Sa n: 
"oi (lat. cimpoii, bărboiă, ţăpoiă, mueroli, coloii, stri- 

| goiă, cămeşoiă, țărănoiă ; fem. . oaică: leoaică,. 
ursonică. a 

„oare (lat.) scăldătoare, vînătoare, ciitoare, "născătoare, 
La cel vechi oare era. mat "des întrebuințat : aju- 
toare, ascunsoae, cursoure, (scursoare), inlinsoare, | 
mulgătoare, pusoa»e, “răpostitoare, Sculătoare, tăe-. 
toare, umblătoare. unsoarț, scrisoare, e, coloare, vechiit 

„-“0re: QOrore, curore, ! 
or (lat.) spălător, vinător, ulcior, elor, păstor, cuptor, 

ajutor, "dator, spoitor. E 
os (latin) oscs, vînjos, credincios, otienos, buruenos, du- 

- Eros, Iăudăros, puturos, cuvios, „ mustecios, negri- 
cios, albicios. . -- „o i 

„tate (lat.) dreptate, strimbătate, intătetate.. 
„me (lat.) cetățae, lădățue, ferestrue, cățue, 
„ură (latin) friptară,. căldură, untură, - strimptură, uscă- 

tură, săcătară, învățătură, . arsură, scriptură, | 
aș (lat.) măgăruș, cățeluș, căuș, ineluș, împărătuș, învir- 

tiguș, lăcătuș, bătăuş, ciirăuș, astupuș,. albuș, găl- 
bănuș, lunecuș, bărbătuș; culcuș ; fem. ușă : cără- 

„ușă, bătăușă, căţelușă,- cătușă, muerușă.: 
uț (at.) căluț, bănuf, piceoruf, drăguţ, nieuţ, nouf, căl- 

duț; fem. uţă: minuţă, btsmăluţă, „stelujă, 

„une (lat. răpejune, | A | 

ug (slavon 72) belşug, vicleșug, meșteșug y, belciug.
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.b). “ Sufixe. verbale. Ă 

are (latin) Ja verbă- de conjugarea. în a: înibuna dur), 
înfrunta (frunte). . | 

ie at. ) la: verbe de conjugare. în i formats din adlec- 
"live: răi a înrăi, răce, răc.; albi; (alb). ete, 

N: (erec) la prezentul Ind. Subj. și Imperativ la. unele 
verbe” în a: lucrez, să „lucrez, Iucrează Fă „dar, laud, 
să laud, laudă. e 

ese "se “Uatin) 1a prezentul Ing. Sub. și Iniperativ la . 
“unele, verbe în i şi î+ gonesc,'să gonesc, sonește, ar 
= fug 7 să fug g, Jag ş.. urăsc, * să arăse, urate, dar 

, “Ohiorj să 0107 omoayă.. ei iu 

Ş isi (grec) mărturisi, plictici, “tetoriz, iconomisi. | 
In- seculul. „trecut - jimba.. era. mai. plină de. asemenea | 

sufixe. Așa: iată scoase verbele din o scenă din Babilonia - 
“ Românească; a'lui N, Isirati: „meremetisi, reparisi, invi-. 
tarisi, afiontârisi, picarisi, provocarisi, * paraponisi, ata- 

„ carisi, publicarisi, criticaiisi, ahonsarisi, 'ambetarisi i, în- 
| dreptarisi; profitarisi, , domingar, comarca, rezona- 
risi, discutarisi,: „- - . : 
„Pe lingă acestea să mal. cunose. 0 sumă. de sufi Ixe ce 

să pun între” tulpină și fetininaţiune : a - 
eca: a foreca (fer), mineca (mine), adânca (urmă). 

! ega: : sptumey ja (spumii), fuicg ga (um). 
ura : vihtara (vint), înfiâșura-. (lasă). 

şa: încucișa, '(eruce), îmbrăișa (braţe). | 
ui: a zăciui (zăce), părui (păr), [eţui (faţă); Da 
Îni : pecetlui (peceie), 'sălăștui (sălaș), _ IE 
alui: : trebălui, itreabă), chetăziii (chef). 
ări : „copilări (copil), slugări elugă), lrunzăvi (frunză),
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ași : linguși (ling), | 
“Aceste „sufixe sînt parle latinești, ca ecua, ega, ura ; 

parte slavone ca ui; parte ungurești ca îşa ; iar isi este” 
grecese. . 

. 0). Sufixe. advezbiale 

eşte (latin) omeneşte, frățește, bocete, țărănește, - 
îș (îş ung?) lungi, curmeziș, chiorîș, tirâș, virâș, furiș. 
e (latin) tare, foarte, verde, repede, 

7 

DEPRINDERE 

„bin Dieţionar- Gi "otesc de v. Alexandri) 

„Episodul confuziei limbilor din . turnul Babel este o 
„metaforă "poetică ce exprimă efectul influenţei pedantis- | 
“mului în omenire, .: . - - „ 

In adevăr “acea influență cînd năvăleşte asupra socie- 
tăților începătoare, ia adese ori caracterul unei calami- 
taţi fatale ; căci ea ameţeşte minţile, denaturează înțe- 
lesul cuvintelor, turbură cugetele și: intipărește pe frun- 
tea adepților. ei o expresie pretențioasă, precum. Jezui- 
tismul dă fizionomiilor o aparenţă de: ipocrizie, -. 

Să spune în povești, -că la nașterea copiilor. de. -îme 
părați zinele raiului să adună împrejurul leagănului şi 

” înzestrează pe noii riăscuți cu daruri prețioase: vitejie, 
putere, mindric pentru hăei irumasețe, gingășie, farmee 
dulce pentru fete. N Ra | 

- Pedanţii romini, cloanţe infernale, azistind la- nașterea 
Riominiei, ai d&ochial-o ci ochii- lor de buhne eobitoare,.
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Lipsiţi de ori ce simț estetic, el ati întreprins de la sine 
educaţia fetei impăratului 'Tratan și at învăţat-o, ser- 

mana, a rosti unele cuvinte create de dinșii, care poartă 

semnele. trivialității. celei mai revoltante. "Nenorocita s-a 

“ deprins ast-fel a comite. monstruozitătă linguistice, fă ră a. 
avea conştiinţă că păeătueşte în conira bunului simt, în 

contra esteticel ; ȘI în contra  poelicei armonii a graiului 

TOMin,.: : Dj | 
Nimie mal vegeotabil de- cit a: vedea un popor, ce să. - 

deşteaptă din întunerecul barbarismului, să cadă în ghia- 
„rele pedantismului ! ! El este expus la cea mai cumplită 
nenorocire, la nenorocirâa de a deveni grotesc! | 
„lată citeva fructe; culese din pomul științii, pe care: 

I- -a sădit pedanţii în pământul n miinos al patriei noastre... 

—" ciune.  Aberăciune | Poate cine-va să creadă că! 
s-ar e fi găsit. un om. pe lume, a cărui unică ambiţie să 
conziste în a anina o codiță la toate cuvintele rominești, 
precum copiii leagă căldări de 'coada cînilor ? Dar, s-a 
găsit! acel fenomon. comic există sub forma ceă mai 
serioasă. Deviza lui este: ciwne sait: periciune ! Cred-că 
“după moartea lui va fi împiiat și păstrat în cabinetul ! 
“istoriei naturale, ca un specimen de > pedantomania cea. 
mai turbată LS = 

o țiune. Vară-primară cu păcătosul ciune ; însă o: 
“rudă şireată, care a escamotat. tronul vărului săii, Această 
terminațiune s-a turișat pe nesimţite în convorbirea r6- 
“mină și a năvălit mai cu samă în ziaristică și în elo- 
cința parlamentară, Ea dă graiului o întonare țiuitoare, 
care produce in urechi o gidilire nesuerită; ; Prin urmare 

cu este cu neputinţă a giisi calea inimi),
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In. zadar. un june fiunăst ar căuta să înduioşeze pe 
îrigerul adorării sale, zicindu-i cu glas tremurător: Ah! 
Doamnă, aparițiunea d-voastră mă aduce într-o eroți- 
une, mă pătrunde de 0 seusațiune, mă pune într-o cou- 
Fusiune, cit nu pot să vă fac o declaraţiune demnă de, 
ete, ete, . Ei | 

Ingerul Și-ar freca urechile cu minile _sale trandafirii 
și ar cădea numai de cit în spasmuti : 

“ Camera deputaților şi Senatul răsună adesa ori de 
tiuituri și mai accentnate. De pildă : Domnilor, Cestitnea 
a dat loc la multe discufiuni în secțiuni, și la multe în» 

„Zerpelațiuni asupra interpretațiunii constituțiunii. Protes=. 

. 

tuțiunile majorităţii a. produs adincă sensațiune- în sinul 
“veprezentațiunii Nationale și ele ai cauzat, frecuente in- 
“Trerupțiuni în discuţiunea propozițiunii ministeri iale, ele, - 

Ar. jura fie cine că azistă la glumele flăcăilor. de -tară 
în nopțile de șăzători și că aude o - limbă păsărească, 
Să fie oare Camera o -șăzătoare? ! a a 

“N: A. Nică un poet cu talent şi cu simtul. armoniei 
nu indrăznește-a să servi de fiune în versuri. „Pentru ce 

"“<lar în proză ? Să fie oare acest fine ca. o manta. de 
„vreme rea ? pentu ce usemenea umiliaţituată pe capul lui? 

Pentru că are un ce displăcut, care.- produce, tonuri 
discordante îu armonia: limbii ; pentru că ori cit de gra- 
malical. s să fie iune, Rominul îi preferă alte terminări 
care îi sună mai- bine la auz; așa mar lesiie să im pacă 
el cu admitere de cit cu. admisiuue, mai Voids cu proclu- 
mare de. cit cu pi oclamațiuie, mai miulţernit, cu contri I- 

- duire de. cit cu contribuțiuue, ete, ete. 
Bietul. ciune de pocită  ntemorie a răiposat ! astlel va 

răposa și țiuitorul-fine ; căci simțul estetic al 'Rominu= 
a



E neconitenit erindu-să de piicatul minciunii. 
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| lui nu-i dă, dreptul de impămintenire în fară. Este dar 
"de temut că multe sciieri moderne împestrițate cu fiunt, 
„Vor avea aceeaşi soartă ca unele opere de pe timpul: lui 
Rabelais în Francia. - -. : 
: Avis.la antoril. -noștri prozatori Şi poet. 
— “tione; „Altă terminaţiune ambițioasă, dar timidă 

“încă. “Deabia își arată nâsul pe ici pe colea şi să: retrage 
degrabă! îndărăpt ; însă nu pierde sperarea- de a detrona 
la rindul ei pe fine. Ea are multă asemănare cu “unii 
pretendenți foarte fini din țările noastre, cari trag cu 
coada - ochiului spre tronul Hominiei. 

Lasciati + ogni speranza le 

— minte. 0 codiță destinată a forma adverburi nouă. i 
Ea are.și meritul de a tace” din Romini „un popor. de 
minciunoși. Exemplu : . | 

. -«D- ] ministru „lucrează ș sincera- -minte la” “dezvoltarea. 
„ progiesului. E E 

«Depulaiul ţări vorbește leal-inte.:. i _ - 
«Tribunalul, decide: legal-minte, ete. ete, -- 

“ Mneiunr i ȘI iar minciuni, .şi tot “minciuni ! Părinţii. 
noştri: întrebuința terminarea -ește și vorbiati mai oie- - 
nește, sail să serviaii “de adieclive sub formă de adver- 

E buri: Şi să exprimati limpede, înţelept, adevărat româneşte; 

—.._ 
. -. 

 Redaptor: Fabricant de auticole în oficina unui ziar, 
“singur apt a' produce: apte patriotice a fi ecsăpt în scirile 

ce- „Publică, a fi coinpapt în stilul săi, a: avea tapt poli- 
tic, Și care. a făcut contrapt și a încheiat un papt cu 
“pedanţii ; căci-să i pune ades î în contapt. cu dinșii.
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“- Intrebarea” naturală ce-și face ori cine, este pentru ce 
“redactorul acela, un om inteligent; voește numaj de cit: 

- să fie vedaptor, cind toţă publiciștii însenaţi din țările 
-civilizaţe sînt. simplu” redactor ? Răspunsul nu poate: fi 
„altul de cit : că zisul redaptor- are curioas a ambiţie de - 
a, îi -unie în soiul săi, de a nu fi înțăles și încă mai 
putin citit. . | . PR 

Că ! Sughiţ disgraţios, introdus în ortografia romînă 
de. vre- un” pedant, ce nu-i deprins a păzi regulele bunei 
„Cuviințe în societate, 

Mai multe foi politice şi literare precum “ Tronipeta 
- Carpaţilor, Voaea” societăţii” din Bucovina, ete. - pătimesc- -. - 
"rău de acest spasm stomahic; și fac un mare abuz de 
„Sughițură „Puțin ortografice, dar şi mai puțin armonice, 

| “Tele, sele ; în loc de tale, sale, O' nenorocită și dis- .: 
grațioasă, .ligănitură. întrodusă . de. „unii. poeţi în limba, 
noastră, pentru înlesnirea ” rimei. Exemplu : E 

: a , E Blind. înger printre stele. pe 
Ii Văd gratiile tele. 

- Al exempla may i putin poetic: 
—. Măi ţigane ; ai furat opincele noastre. DR 
—- Nu să află, rumînică. ” 

"-'<— Și ce-ai făcut cu ele? . = 
— Le-am beut. . 
:— Pentru ce le-ai băut, balaure ? ? 

„ — Pentru ca să nu-mi încare sufletul -de păcate cu 
lucrul altuia ; de cit: cu opincile tele sati ale sele, mai 

_î= bine cu picioarele goale, „că ncaltea-s- ale tele... -
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6). Compunerea 
- 

$ 381. Cind avem nevoe de a numi un noi obiect 

pentru care n-avem cuvint, mijloacele arătate mai sus” 

nefiindu-ne îndestulătoare, Yom lua două cuvinte din 

cele cunoscute, le vom pune -alăturea şi așa vom expri- 

ma ideea cea, nouă. De exemplu cind s-a întrodus întiiit 
boldul în Muntenia, : î-a observat forma sa asemănătoare 

- “cu a acului, dar că în virf avea o gămălie, și i-a: zis: 

. ac e -giimălie (bold), Tot aşa pepene verde, mierea ur- 
sului, lumînărica domnului, rușinea fetei, barba î împă “a 
tul, croboțica cucului, lenviul domnului ete. 

Aceasta e. prima treaptă a compunerii ; unitatea logică 
există ; cînd zic cioboțica Cucului nu: mă gindesc la în-. 

„tălesul concret a cuvintelor cioboţica, Cucului, ci- mi ră- 
sară în minte ideâa de anuniită plantă, cu tulpină, frun- 
ze și. flori anumite, "E aicr & “Siniplă alătura re a 2 ter- 

| ineni : numele cu atribulivul săă. î 

Unitate gramaticală insă nu este, de oare ce în căo- 

boțica cucului avem ? cuvinte”: :. iolojica s. f. N. sing. 
și cucului s. m. gen. sing. ” 

Nu e tot așa în vorba borş cu perişoare ; ; aici fie care - 
termin işi păstrează senzul săii; şi departe de a ne spu- 
ne 0 noțiune, din contra ne spune un tot de idei : bors, 
perișoare, cu. N ” 

$ 381 bis, - Adesa poporul formează cuvinte compuse . 
traducînd partea I prin.a doua :: ceas oriic, ornic 6 tra= - 
ducerea lui ceas. Vechiul mărestergură e un compus sui 

"generis,*în locul lui prosop. (lată), ștergar.: Apoi o sumă 

- de cuvinte străine compuse” să fai ca simple in romi: 

neşte ; trandafir, îr slăbănog, căci s-a pierdut conștiința
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elementelor componente. “Tot aşa: pr inăvară, anţărț, 
Sincăstiă, Sinzenii, Sîumedru. 

$ 382. Silaba care intră. în compunere să numeşte 
prefiz (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 serii cind unite cind desunite ; comptisele cu p; “fii 
(prepoziţiune, adverbe) să serii totdeauna unit. De pildă: 
cocostîve, codobutură, botyros ; urs alb, plămiii de baltă, 
«chiul boului; dar numai răzbate, dezbaie, sti dute, coni- -. 

“date, alâte, . . 
$ 385. Numărul prefiselor.e foarte mare, căci avem 

“mai multe straturi ; unele: românești curate ; altele fran-" 
ecze și latine litevarc'; altele greceşti. Unele verbe ai. 
“multe compuneri cu prefixe, 

apun intrepun răspus 
“compun supun - autepun 
“depun prepun „propun - 
despun presupun? postpus 
împun : expun . spun” 
opun văpun suprapus 

transpus 

“Unele compuse fiind foarte vechii ai: îjlocuit tormă 
- simplă : împung, străpung, dar pung nu mal este azi:: 

Ş 384. Prefixele. ajulă verbului în determinarea înță- 
lesului, specificindu-l şi restringindu-l. . Așa cind zicem 

„torc înțălegem torsul firului de aţă : torc un fuior de ci- 
nepă. Punind diferite prefixe “vom modifica senzul ver: 
bului a toarce specificîndu- l după cum toi avem nevoe: 
întorc, văstorc.
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Iată șirul prelixelor”: a 
a). Rominești: . ... 

ala adiipa, adurmeca, - : 
“a, apun, “aleg; aprind, atin, adormi... 
de, deprinde, depina. _ - 

| des (des), desfac, desdolă, „desprinde, descoase, dezbat, 
+ dezbrăca, îi i 

cu, cuprind, culeg, i Si Sa 
„în (în), încredinţă, îmbăt, împuşc.: î 
între, întreprinde, întrerupe, îutrepune, 
ne, nebun, neo. ” | 

„Pre, pr elace, pr pun, pr lungi „ privighea. 
răs (răz), răsplăti, ră zbate, răstirna; răzbuni. 

. Stră, s t 'ăbate, străpunge, sti nepot. 
s0supung, e 
presu, presupune, | | 
ră, răpune, n-o 

“tri, trimite, 5 E ca a 

n: Strătne (uerre) îi 

a. (grec) aton; ae - Ai 
“ab (latin) absolvent, “aăţin.- ii ae 

- amfi (grec). amfi îbiit, amfiteatru, .: E 
“ante (lat.) ante-braţ „“antemeridiane. - 
„anti. (gree.) ;. antiniri, Antiton. - 
arhi (grec). arhierei, arhidiacon.” 
bi (lat.) . diped; bimetalism, Vinoclu. - 
„cireum - (lat.) cirâuniscripţie, circomferinţă, 
com (at.) compune, conduce. * 
contra (lat.) contrazice, contraria.
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de dat.) deduce, deprinde, depune, debarca, 
„se. dis, des (latin) despune, diferenţia; discordie.. . 

dez (francez) dezacoră, : dezaprob, dezonorez. ă 
- dia (grec) dialog, diametru. - a i 
"ex (latin) expune, ezila, extragă. e 
"epi (grec) epitrop, epistolă, epigramă, epitat. ; 
extra (lat.) extraordinar. .. 
ei, ev (grec) eufonic, ecanghelie. .. N - 
“în, îmi (lat.), înduce, -impune; aumina, îlusira, indirect, 

impersonal, irațional, impermeabil. N 
inter. “(lat:) înteival,: internaţional. e 

“îutro (lat.) .întroduce. * - ai 
per (grec) iperbolă, îper trofie.- o 59 
„ipo (grec) ipoteză, ipochimen; ipotecă. m 
ob, .0 (latin) obstacul, opune, opoziție. | 

„per at.) permile. percurge, . Ai 
--pre-(lat.). prevedea,. preveni, prelaţă,. precuvintare. . e 
„pro. (lat. și grec.) produce, propune, p oconsul » pronume, 

-prolog, protet, Drogramă, e. 
- post (lat.) postpune! - a 

predo (slav.) predoslovie. | A 
para (grec.) paragraf, pavatoner, parazit. 
peri (grec.) perilrază, perimetru, perigcă. 

“re (lat.): revin, redat. veprodue., |. 
sin sim si (3 rc.) sintaxă, simfonie, simpatie, sinonim,. 

„simetrie, simbol . Aa 
„su (francez) supune, suteran, suris, supoziţe. - 
sur (francez) surprinde. ” 

“sub (latin) subprefect, sulsteaoțiuneă, , E 
: “supra (latin) suprafața, supraomeniese. | - 

trans (latin) transcrie, fransmite, traduce. -
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tri (tatin) zrimestru, tricolor, 

vi, vice (lat. Irahcez) viconte, ricepraşedinte. 

$ 385. In deosebitele ramuri de ştiinţă facem uz de 
o sumă de cuvinte compuse cu termeni „greceşti ;. ceea 

-ce constitue limba ştiinţii cu ar săi termeni technică, 
lată un catalog de asemenea comptise : 

a an (tări) amort, anormal, acotilidon, acetal; aton, a 
tom, anarhie. , i 

auto (de sine) : autobiografie, autocraţ, - autograf, cu E 
. tomat, - 

"ei (jumătate) : enzistih, emisferă, emiciclu, 
_etero (alt) eterogen, elerodox, 
_proto (întiii) pr otocol, prototip, protoereă, protopsalt. 
mono (Singur) monolog, monogramă, monomanie, mMOn0- 

"ton, monosilab,: „ROnopol..- i: 
Pan (lot) pancreas, panorama, panteră, pantomină. 

-Filo (iubitor) Plantrop, A lolog, , Alesol, filarmoni, fi lo- 
romin. 

» Poli (mult)  poliedru, poliglot, poligon, isi, Poli- 
nesia DE 

hemo (singe) hemozoiă, hemoragie 

antropo (om) Antropologie, antropolog, 
„Hiv, bero (mînă). Hirurg, hirurgie, Jeropterele, 
Crono (timp). Cronologie, cronicar (Leatopiseţ), Grono- 

metru, *. - - 

Helio (Soâre). /felivseop, Heliotrop, Heliometra 
Gastro (stomac, pintec). Gustropod, gastronom; gastr tă. 
Bipo (cal). hipodrom, hiparh. * - 
Kefalo (cap). Cefulupod, cefalometru.
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Geo (pămînt). Geografie, geometrie, Geologia, geodezis, 
Georgice. E 

Cozmo (lume). Cozmogeatia, cozmetic, „ Cozmdgonie, coz- 
mopolit. 

“Cielo (circ).  ciclop. | 
Micro (mic) microscop. 

'Peo (Zeu). Teologie, Teodicee, 'Tcogonie. 

'Termo (căldură). Termometru, 'Termopile. 
„Hidro (apă). Hidrogen, hidroterapie, hidraulic. - 

Zoo (animal): Zoologie,- Zoofit, Zootehnie. 
| agog& (conducător). Demagog,: pedagog, sinagogă. 

arhie (putere): monurhie, oligarhie, anarhie. - 
” Gamie (nuntă). monogamie, poligamie fanerog gane, ctip- 

togane, bigamie. 
"Gon (unghii) penta gon, exa on, poligon. 
Gramă (scrisoare) : epigramă, ana gramă, programă. 
Grafo (scrie) grafometru, bibliograf, -geograf, caligraf. 

litografie, ortografie, Telegraf, tipograf, 
Log (cuvint) analog, decalog, Geolog „prolog, ideolog. 
“manie (nebunie) : monomanie, bibliomanie, Grecomanie. 

"„odie (cîntare) melodie, parodie, prosodie, psalmodie. 
„Pee (compunere): epopez, onomatopee, 
„Pol (oraş) metropolie, Actupol, Constantinopol. 

„Mulțimea compuselor tehnice. să -esplică prin. faptul 
că savanților - le vine mal lesne de-a numi un noi a- . 
'nimal, plantă, sai fosilă prin un compus grec şi latin, 
căci nu să dă nimărui samă, dacă. aceste” compuse sint 
“sai 'nu în spiritul limbii” grece şi “latine, ca unele ce sinț, . 

limbi moarte,: De aică nume ca pterodactil, ihtiosauy- 
miocen, pliocen, mesozoic, decimetr uş 

$ă 386, Substantive copnse a) din Substantiv ș Și. a-
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 viibitul său: Tirgu- ( Oena, Bala” de Aramă, Putna sacă, 
„ Hanai-Conaki,- - Tirgul Boilor, Drumul măjilor, patria- 
„mumă, șef peda 709, naostr ude confer cuță, pricat-docent,. 
„„serent-aj jor, Locotejient- Colonel, “Ainăscurtă. a 

-b) din “verb . și obiectul să săâi direct : st îmbă-lemne, hate. . 
poduri ; cască-gură, Belio, Zgirie: brînză ; Frig ge-linte: 
In ncologisrue. am primit o “sumă. de. compuse de 'a-: 
„semnea. naturi. ca simple : portofel; garderob, abajur,. 

- $'387 Adiectire compus ::.a) din adiectiv și atributul - 
. să : „drepl-eredineeos, binecucîntător, „« tot puternic ; j-a 
| toate știutor ; unilatei al, “scripto-le dă. 

2 b) din două adiective, luate adesa adverbial : buu- ră, 
îoăl-nouţ,: mort- -copt, democr at:sociul, libeval-naţional, rue 

sp- “ture, Cronieul: Ponano-Aloldo- Pal 

7) Familia d cuvinte. Ia - 

$ 388. Supt acest nume. înțilogem. stringerea la un . 
“Ie a tuturor cuvintelor, cari ai aceeași duulpină, 

“De plăti - derizate.. “-compise 

val - "în văl“i, în văl itoare; în văl iș, 
NL: -- “în VălCitul, 

- val. - : dez văl: i, dez văl itul. 
în vălişor. pră al Îi pră văl ie, priv ÎŞ, 
a > 7. Năl icică, „Pră văl itură, 
Na văl cică | în văl ui, în văl mișag, în cal mă- 

Văleni. . sală, 
Our Văl eanu. Val ea-sacă, Val ea plingerii, Va-. 

„Lea uk Ivan, Val enii de 
- a „munte, a 

” Tot așa al, “alui; albie, albcală,, albitură; “adus, al- 
dir Uă albistrior, albior, albcuță, albii, -albuşor, Al,
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Atdeni, Albeşti; —înălbi, cudal, dal, cudălbei, Cudalla. 
negru ; negri, negriă, . negreală, Hegrior,. Negru, Nea 

gruți, Negreni, Negreşti, Negrea, Negrescu. 
Y0Ș, roși, îuroși, roşior, Roșior, voşele, roşaţă, voşietie,. 

voșcovan,. roșcat, Roșcani, hoșu, “Tușinee a să zuşina, ru 
Şitos,, er ușinat, codroș, Roșieşti, - 

| "Model de analiză gramaticală, - 
- Omul -ca xarba, zilele bu că Joarea cîmpul, așa ca. 
înflori PI - | 
Omul, Subst., numeşte: o. o fiinţă; "masc, sing. axticulat” 

„cu art, subst, p. “neart. 07, caz drept și ca raport. sin- 
„ tactie caz Nom. căci e. subiect, PL. oameni. 
„ca. Adverb de comparaţie, N 

iarba. Subst., numește 'o plantă ; ferm. sing.: art, cu ,- 
art. subst. a, 'neart. ară. Caz. drept. Plur. erbură cu 
înțăles de doftorii, - p - 

“zilele. Subst., numeşte o parte - din timp. . ferm. plur,... 
art. cu art. subst. le; . neart, : zile caz drept. (Nomin.). 
Sing. ziuă -și zi. | 

„luă, Pron. pers sonăl pers. NI. caz oblic, arată ă raportul 
"de posesiune. (genet.). pi 

ca. Vezi mai sus, .-- - 
Jloarea. Subs. numeşte plantă, tem. sing. art. cu art” - 

«, neart, /loare, caz drept. plur. foi, e: 
„câmpului Subst. nume topografic, neutru. sing. art. cu 

art. lui. neart. cîmp; e caz oblic, arată răportul de po- 
sesiune (gen.). plur. câmpuri și cup. 

aşa. Adverb de mod. „ 
za înflori. Verb nătrânzitiv, Viitor; absolut. Conj. în. 

i. a înflori i. La prez. învlores eso 
E 
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