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„PREFAȚA
„În cîmpul Sintaxei
Morfoloaiei. “ Vederile!
_pra_multor chestiuni.
-. “Pegule străine limbii
“că nu.e mirare celui
nu pot analiza o frază
„

înguste

-

s-a lucrat mai putin:de cit înu-zi
gramaticilor nu să potrivese n::uDefiniţii greșite, împărţiră arbitiiurt:.
noastre ni s-a dal. să vedem,: :4
ce a predat cursul să vadă că elevi:
populară rominească după reguieic

din carte; pare-că limba

avem

s-o

făurim

citiți.

„Sintaxă,nu Sintaxa după firea limbei noastre.
Din modul'cum-am întocmit manualul "nostru -ccti-

torul să va convinge de partea nouă introdusă, de ini...
“-plilicarea adusă și de.apropierea regulelor de ceou re

a nea

ea

ne dă limba ca frază. Ică pe colea am - întrebuinizt «+
“terminologie schimbată, nu atita ca afacere formal: «+
termeni, ci

mai mult-cu

privire

la fond.

Din modul ci.

e

toate regulele: iale
vedem noi propoziţiunea, urmeaz:
logica frazei
legătură
în
pune
a
căutat
asupraci. Am

pe

“cu

forma exterioară,

şi. a arăta. .care e raportul

judecată şi propozițiune.
si în Mo»fologie,-

dinre

Aceleași vederi ne-ati: călă'zit

căci noi : credem

că gramatica

n-are

"menirea de a ne învăța cuvintelea parte ce sînt, ci a.
ni le arăta în funeţiune.. Aceasta: însamniă că.la fie-care

: pas trebue să facem amestec între forma cuvintelor
funeţiunile lor sintactice.

si

.

"Eram obișnuiți a face din cuvinte un fel de entătiti;
ii
“în loc de-a vedea

niște simple servitoare a ideilor,

deplinind_ rind pe rînd diferite roluriîn limbă ca și!
divizii în societate. - -N-am

dat loc în Sintaxă

e

3

y

ce tv:
Perioadelor,: de. oare

privesc stilul și convine” nâal bine studiul lor în Stilistii..

de cit în Sintaxă. Rolul unei

compuneri. frumoase, &-

fectul

frumoasă

si. forța. ce are

o frază

nu ne

învaţă

Sintaxa, care să ocupă mar. mult cu: bucătăria limbii,
anălizând fraza în loc de a ne da :precepte. de [rumos,
ceea, ce cade de drept in sarcina 'Stilisticeă și Retoriceă..
Am crezul că e mai nimerit a da pentru "Depr inderi “bucăţi întregi, rupte din autorii noștri clasici, de - cit:
“fragmente

de fraze ;

de oare 'ce elevul

singur va

face.

alegerea exemplelor potrivite regulelor învățate: în loc de
a i le da de-a gata, apoi are prilejul. de-a celio bucală întreagă, dea gusta farmecul frazei, ca traducătoare -

„de idei şi simţiminte și de a face asifel trecerea pe nesim-

țile de la analiza frazei, —parle anevoloasă și plicticoasă— la simţirea feumosulur literar. ..
Am dat o schiţă aproape complectă despre Ortoggraf:
dezvoltind în mod istorie preceptele . Ponetizmului, - sin“gura cale

practică și raţională

de a scrie o limbă

ca a ăi

noastră cu o tradițiune literară nu tocmai așa de priternică, cu o literatură nu toemai așa de bogată Și Mai
ales. cu tendintă dea să intineri și imputeri Prin: “ele--mente, populare.
E
-Schila. literară despre. Alfabetul Gheco-Slav e un anex, cel mal: complect din cite s'aă publicat pină acum: 1.

prin diferitele manuale de scoala,
.
|
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Vorbirea ca obiect al: sintaxei Ş i—2
Cuvint-lrază Ş 3.
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Propozilic- judec altă
6
Cerin!ele lugice ale propozitiunii.$

„Propoziţiile ca înțeles

: bropoziţiile, ca formă

$ 8.

Dow

-- Cuvint idee Ş 4..

7.
au

Ş 9.

N

: CAP: . “Termeni. din propoziţie |
|

: “Subiectul; prin

a). Propoziţii cu. obiect

Verbul $ 12 .

ce să exprimă, subielul

ŞI 10—1i i

a

N

:- Obiectul $ 134

; - Obieetul intern și extern ŞI
„Verbe tranzitive. şi netranzilive S16
„-+ "Prin. ce să exprimă obiectul. $$ 17 -

::. Obiect duplu 8 18.

-

a

10

Opicet ind: rect și prin ce. să. exprimi g 19—20,

“p) proneziţii

95, i
N “ Atributul $ "23
lative $ 26.
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i Ș5CL
“Felurile artibutulul”
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Compliniri atributive. şi. cireunstanţiale

,

Ş 20-31,
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„Cap, a. Prop. eliptice

Propoziţile: eliptice. Ş$ 82 — 36.
„ Propoziţiuni multiple $Ş 37—10,

Propoziţii

concluzive $

te
2
e

A

Ca

e
De
e

temporale $ 52,
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>- => completive $ 53—57,.
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“concesivee si 58.
»
comparative.$ 59—60.
a
finule $.G1.

-

62,

.€). Propozitii incidente Ş 63— 67.
opoziții incise
„CAD.

S 68, .

vV. Determinarea

ue

d).

num: eului

„Propozi, îi în frază
Cum! aflăm numărul ropozi
tiunilor?
P'ropoziţii sinonime$$ 738.

Di
ma e
pe Da

'

condiţionale $ 5.

IT SI

> *

>
x
>
>

cauzme $ 49—50,
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subord.
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. a) Prop. independente -$Ş
a
"b) Prop. coordonate si subordonate $ d.
“Intrebuinţarea sintactică a conjuncțiilor Ş fa;
“Prop. „Ecord. copulative $ -6,
-.
>
isjunetive Ş$ 17,
>
2
adversalive $ 48.

-

|

independente.

de -

$ 69-72,

:

- Prescurtarea și translormarea prop
ozițiilor $ŞT
“Transformarea din. acliv în
pasiv $ 76.

— 75.
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„SECȚIA II...
„CAP. W. Sintaxa romincaseă,

a

|

. “Chestiile proprii
4
sintaxei roniineşti $ TI. GB
-

. CAP. VIL. Sirul emvintetor. î.2

Locul termenilor din propozitie Ş 18—83.
a). Locul verbului $ 83—87,
|

b).
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c).
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„>

e).
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g).
h).

subiectului $.85—87.
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obiect, direct $ 88—93,
atributului $ 94-96.
obicei, indirect $ 97—98.
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ş 99. -

>: - adiectivului epilet $ 100—101. >
arliculului $ 102...
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66
69

E

numeralului $ 108.
pron. posesive, dem.

și neholările.
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82.
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>
adverd, conjunc, şi prepoz. Ş 105 —108 SA
! Construcţiuul, drepte şi. inverse $ 109.
.
85.
CAP.

Vii. Acordul

termenilor, din propoziţie.

"Acoidul dintre subiect şi verb
>
«

$ 110—115.

90.

">.
subieet si atribut $ 116—120,
altor termeni: din propoziţie $ 121—129.

.

CAL. IX. Corespondența timpurilor

| ij

. Succesiunea timpurilor în prop. coord. $ 130—133.
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Subord.

$

134.
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104.
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„ Sintaxa propoziiior

108
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Recţiunea prepoziţiilor Ş 135—137,
Prepoziţiile & la, în, de, cu, pe, pur, pentru $ 138-145 109
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PARTEA V, Ortografia: |
: CAP.-XI, Considerațiuni generale $ 146147

„CAP. XII, Semnele de punctuație $ 118157,

-

194...

197.

„CAB, XIII. Regule de ortografic fonotică $-158—172.
181 :„“

Schiţă literară despre alfabetul greco-slav. $1—30,

161

“s INT a XA _
Seeţioiea L

CAP. L
a
Ş 1

Teoria propoziția.

E

Sidtxa să ocupă. cu studiul pr apoziţitatăi, adică

„cu grupârea vorbelor . pentru a.l6 tace să exprime gindiri.
- De pildă cînd rostim „cuvintele : toată, paser: ea, pe,
Litiibu, ei, piere, ni să deşteaptă in minte anumite idei,
- 06 fiinţă, acțiuni, însușir i, relațiuni, etc. dar cînd aceste cuvinte le rostim la un loc" formiind o unitate spunem
atuirici o judecată, anumă& Că toată paserea pe limba ek piere Dă

Morfologia
„cujint :

' ne-a, arătat: înţălesul a parte al- fi6cărul

rana mult

. încă - eă le-a grupat. după

o

funcțiuni,

| Siiitâxa 16 va studia în grâp, în _Dropozițiune.
"g 9: _Gindirea' nu. să mânifestă niuinal pin vorbe, E
- Oil! are mâi multe” mijluace de” a-şi exprima” în afară

ideile .lui.: Așa e calea gătuilui,- a miinicer.

din picior “spune măi” mult” de' cit o “frază;

O

lovitură |

o clătinare -

din” cap, 0 încrețire! din sprincenă, o_chemars cu degetul”

” spun adecă' mar lăriurit: idea” de tit cuţintele:

Un'si-

“ râs; un oftat; un geinăt, un “strigăt: spui stătile noastre
sufleteșt, mult mal „deslușit şi 'mât cotpleci d6 cit vor
.
,
Si

PARTEA V, Ortografia: |
: CAP.-XI, Considerațiuni generale $ 146147

„CAP. XII, Semnele de punctuație $ 118157,

-

194...

197.

„CAB, XIII. Regule de ortografic fonotică $-158—172.
181 :„“

Schiţă literară despre alfabetul greco-slav. $1—30,

161

“s INT a XA _
Seeţioiea L

CAP. L
a
Ş 1

Teoria propoziția.

E

Sidtxa să ocupă. cu studiul pr apoziţitatăi, adică

„cu grupârea vorbelor . pentru a.l6 tace să exprime gindiri.
- De pildă cînd rostim „cuvintele : toată, paser: ea, pe,
Litiibu, ei, piere, ni să deşteaptă in minte anumite idei,
- 06 fiinţă, acțiuni, însușir i, relațiuni, etc. dar cînd aceste cuvinte le rostim la un loc" formiind o unitate spunem
atuirici o judecată, anumă& Că toată paserea pe limba ek piere Dă

Morfologia
„cujint :

' ne-a, arătat: înţălesul a parte al- fi6cărul

rana mult

. încă - eă le-a grupat. după

o

funcțiuni,

| Siiitâxa 16 va studia în grâp, în _Dropozițiune.
"g 9: _Gindirea' nu. să mânifestă niuinal pin vorbe, E
- Oil! are mâi multe” mijluace de” a-şi exprima” în afară

ideile .lui.: Așa e calea gătuilui,- a miinicer.

din picior “spune măi” mult” de' cit o “frază;

O

lovitură |

o clătinare -

din” cap, 0 încrețire! din sprincenă, o_chemars cu degetul”

” spun adecă' mar lăriurit: idea” de tit cuţintele:

Un'si-

“ râs; un oftat; un geinăt, un “strigăt: spui stătile noastre
sufleteșt, mult mal „deslușit şi 'mât cotpleci d6 cit vor
.
,
Si

"birea. Chiar tăcerea în:
î multe: cazuri. spunee destul de mult:
Totusi nimic din toate acestea .nu întră în. domeniul
- propriu zis al Sintaxer. Ea âre: în vedere vorbirea «care
“spune! idei, seitimente „săii : acte de. zoiniță, și lasă * la o:
parte. bogatul material” „de: strigăte și. gesturi, prin care
la. nevoe ne spuneni “gindurile, şi simțimintele. noastre. '.
Aceste gesturi - și strigăte „singure“ -prin sine'ar forma
propoziţii
.
întregi, dar. nefiind „material. al 'vorbirii scapă:
“analizei logice. De pildă ; văleu /- mă doare capul oh!
ce nenorocit. stut.; „bre J:ce minunat ucr u- e acesta;

uf! p:

3 mă înăduşă fcuiul; ; î/ da: “ture-ă fumntos ;; li, hi 1 can să
“mor de: rîs. „Aici cuvintele” "vale Pioh! bre! uf! i! hi; hit Ă
“nu. întră în- cercul sintaxei, de . oare. ce sentimentul. de :
- căre: 6 cuprins safiețul nostru, înainte" “de'a fi exprimat
|

prin cuvinte, să manifestă”

în mod

instantaneii- prin a--!

- „ceste: mișcări și: strigăte reflexe. Din. contra - analizăm
i
„ ptopoziţiunile :: 20 "doare „capul,
nenorocit :sîut | ! ce. sa
„-"minunat- licru. e acesta ! mă . “năduge funnul 3; da. tare-i.:
- frimoş ; ; am să mor de rîs,.. de. oare ce să Sxprimă- prin, i
cuvinte. anumite stără "sufletești, =
e
_$ 8. Cuvinte: fraze. Adesa ni-i ds ajuns un “singur ai
cuvint “pentru

i

a exprima

gîndiri întregi. Aceasta

. mar

ales: la COpil.. EI: încep prin. a- “mornăi unele sunete,
„apol. a închega” undele cuvinte, :cu, cari. să servese: în: ex
primarea de “idei. Cind copilul zice ata el înţelege multe,

| exprimă

o _propoziţiune întreagă.

Dar. nici. acest. stadiu. ÎN

al vorbirii. nu întră direct” în. studiul sintaxel.: Cînd:
:
zicem. că sințâsa - “să” ocupă” "cu “studiul propozițiunii,
: în- ȘI
țălegem vorbirea complectă, clară, deslușită şi să
ne
n spu-.: : :
nă „Prin cuvinte. hotărite toată gindirea.
.
”

|

"sa “Gavint idee. - -Oră. ce. cuvint Spune « o idee. De.
: „pildă cuvintele - apă, „.sotă, scoală, „carte, “gramatică ne.

a.

4

spun, ideile. conrespunzătoare,.. ERE
i
„0. idee” poate î exprimati” prin mai multe: cuvinte i
treme—tinip; bostan—dovleac, colpun-—ctârăp, cinste—omoare, arză—curechăă, cuşmă-—căciulă, brav—viteaă, Să.
:: numesc cuvinte: sinoniiu€..,

DD

N

a

ae

"Din contra mai multe idei” să pot exprinia prin acelaş
cuvint, ca * rac, “broască, „rii, coş, cucoș ; - să. numese”
i cuvine

omonime,

a

e

pŞ „Iată. cite-va: boboc, ” capiă; cot, coastă, corn, “coadă; ”
jaruee, cuc, ; culc, căţel, zcâzdi, 7, chee,. disc; frunte, urcă, .
pură, înântă, “lună, limbă, iată, ndpoleon, ochi, pori,
pate sonwi,
a
aer,

.$ 5.

ureche: a

Propoziţiune—judecaţi. “Cina în statia. noaâ-

e

stră unim

"două idei,

din care una. de ființă Şi aalta: de.

acţiune, formăm: o judecată;

De

pildă: capră. și “abeară, Ă

formăn judecata. capra: zbeară. Dacă această judecată o.
exprimăm. prin cuvinte formă: o propoziţiune ; de aceea
zicem

că

Prepozițiumieă

aste: eapimarea Pi în cuvinte a- n

ună judecăți:
r.$ 6. Intre judecată: și: propoziţiune nu e -0 legătură 2
“aecesară Une-ori o judecată 0. exprimăm prin "două sai
rel. propoziţiuni, alte ori două trei judecăţi le exprimăm ;
“intr-o singură propoziţiuhe. .De
pildă: Carnea, care am
| umpărat- o azi din tîrg, este de la vitele, care le-a vîndut.
nat alăliacri Costandaki ;; aici avem trei propoziţiunt Și
„0 judecată;
IT
B
DEA
:-Din contra. înîn „propoziiuieă aceasta : să rubese. ca:mita.
cu eînele, avem sinteza a:- mal multoror judecă; șiaanunie:

qi
“Gheorghe: Tdeşte. pe “Maria,
Maria. iubește pe Gheorghe.

„cum miţa iubește pe cine.
şi cînele iubește miţa..

!

Vorbirea 3 ar îngreuia judecata, dacă - ne-ar” 'spune- -0.
"de amănuntul. In toate avem actiunea: comună - Zâbeşte
cu 4 subiecte și 4 obiecte ; făcînd. repede sinteza, -0 ex: primăm numai o dată, și luind subiectele cele: 2 dintiiă
ca. cunoscute. le: exprimăm prin pron. reflexiv să, ce cuprinde în sine 2. subiecte și 2 obiecte,. verbul îl punen
"-1&. plural :: să dubese ; iar celelalte două propozițitină com- parative le scurtăm în determinative modale; şi astfel.
propoziţiunea : "Să Iubesc ca „cânele cu mița este expre-

siunea. a 44. judecăți. -

-

Analizăm : să, subiect, : și obrect; arată reciprocș (unul
”

pe altul).

Sa

xubesc- Verb. propozițiunii, fofraă

pronomirilă

RR

Vise. (reciproc). |

ae

să tu

ca mîța ci cînele determinare modală (comparati
vă); E
„Deprinderi, Să să dea în scris cite 5 propozițiuni cari
-„să. exprime mai multe: judecăţi ;: şiş 5 propoziţiuni,
în cari
„0 judecată să să exprime. prin două sai mat multe
pro- ; poziţiuni.

-

$ 17. Vorbirea: vine în urma: “gindirii. Totdeâuăa.
cind:

vorbim gindirea apucă” inainte, ar vorbi
rea. -vine. pe:
urmă; Fiind astfel: vorbirea. nu ăre aceleaşi
legi ca în
direa şi adesea, între șirul judecății și al
vorbirii -nu' e

potrivire.. De pildă: -Șiefan:. Vodă: a bătut pe
Matei Cor

vin: la Bata; să: poate: :zice: Şi e Materii
“Corvin: a Fost.
bătut. la Baa de cătră Stefan Vodă
. Ia amindouă ca-:

|
--

5
zurile este nummaă o “sokiiiibare de formă, pe cind iudecata, e aceeași.

i

:

.

Cu. toate acestea cerințele logice să bagă iîn “samă :în
„alcătuirea propozițiunilor.. Aşa ca o propoziţiune să fie
bună sii „cere să îndeplinească aceste condițiuni : a) ra-:
-portul' dintre ființă și acţiune să, fie natural, . logic şi.
„posibil. De pildă: onul. vorbeşte, şcolarul învață, copilul
. doarme ; ; mama

creşte copiiă eto..

E rienatural

a - zice:

-

- cînele' vor Veşte, lupul morăe, ci cînele latră, porcul grohăe,
vaca ra ge, buhaiul mu «geşte, cucoșul. cîntă, găina cîrîe şi .
cotcodăcește, oaca "dehăeşte, capra 2beară, lupul urlă, ur„sul

morăe,

mâţa

îniuină,

motanul

toare,

vajă măcăeşte,

- calul nechează: etc."
.
.
> b). Subiectul să' nu fie "mai: mare la: înțăles. ca verbul,
ci. mat restrins, De: pildă î "Anul acesta [puţini] - şcolară .
“tor promova, “verbul or promota : “nu să. “aplică la toţi
-şcolarii, ci la puțină;

de aceea

“formulată, astfel : anul

- oare ce subiectul scolar ă

“verbul zor promotia.

ar. îi rea propoziţiunea

acesta: scolarii * tor promora;' de
e mai 'mare -la înțăles.de

*:---

ae

cit

.

Din: contra în scolarii învaţă, sublectul: ne spune mai
puţin. de-cit verbul.
c). Atributul: să spună posibilul : -cevcul 2 rotund, an
: sărit: gandul ; la. din' contra e rii: cercul e patrat, dm.
„sărit Dunărea,

A

Cerințele formale. ale propozițiubir- sint mai. puțin in. teresante; așa. cercul e patrat ca formă e bună, dar rea
ca Anles. E
i
i
|
Î
7.bis). | In povestiri Și compubiril poetice giisim
! adesa propoziţiuni, uride sau: „verbul sai atributul spun
lucruri nenaturale. De piliă: CO
.
a

. - -

ina
«lată, incepu el a răcni ca un i zmintit: ioate lucrurile :
, “ni

să- arată

găurite. ce “sitişca . şi -străreziă- ca-apa

cea

limpede ; " deâsupra capului miei zăz că să rostoggolește
„soarele după- deal, luna: şi. 'stejele “scufundate” în marea;
* copaciy cu zâr ful în Jos, vitele cu: picioarele îîn sus şi oamenii umblind cu -capul între: umre.... .
î—
„— : "Dar să vede. că

acesta:i vestitul: Ochilă, fate” cu: „Or

aaa

bilă, văr pr imar cu Chiorilă, nepot de soră ur Pîndilă _
din sat. de la. Chitila „beste di uni de: Ai imerilă,. oră „din
tîrg de la Sălcaţi,

„mai dați...

. megieş. cu. Căutaţi şii de fermă: “nui

a

-

„.. Cind voia eii-Tăți-Lugil)
-:

-

-

uşa Să.îăţeă: dt tare

'de cuprindea, pământul în. braţe ; și ltă dată aşa. să, de-.
sira şi să lungeu de grozav de ajungea cu mâna la lună,
la stele și lasoare şi cit. voia de sus. e, prindea paserile -.
din lor, 16 Tăsucea gitul și le mînca aşa crude cu pene.
cu tot.

i
i
Dia alarae

Albi de 1. Ovcangă). :

“Gina eram! obilanăriă mergea des 1la prizablate,” Si
„Prin Alpi ne, guratici. drumul” îmi “deschidea, 3
Capul măeă ca un. „anaunte prin nori făcea cărar e.
Suflam și-n atmosferă Fulger ile stînggeam.
:
Atunci îmi plăcea. foarte să merg la. Vinătoare,
NE
Ursu- -n Vruţele mele înăduşit înuvea, *
i
Să prind din fugă cerbi,. căute și “căprioare,.

„Era
..

plicerea +mea.

a
-

pe

a

„(Din „Urieşule C. Negri).

|

$ 8. Propoziţiilo ca. înţăles. Faptul pe care-l spune
..
vorbitorul „nu 1 să prezintă în îninte în aceeaşi stare.
E |
Il poate spune ca afirmare sali negare, ca îndoia
lă “sait”:
.

.

-

[a

.

-.

sa

“2nisart, ca dorinţă său întrebare, „de ai i propozițiu-

E

„pile vor.fi.
a). Afirviatie: pozitive, “cină. “spunem: |votării: că faptul
despre
trăeşte.

care

vorbit să „execută

: „Păranul

e

Da

munceşte, şi ps
a

b).. Afir matiie negative. Boer ul în inunceşte şi u răeşte. tă
c). “Indoelnice (dubitative); o--exprimăm prin „adverbul.
| poa. EX: să văde .âă- doar me-; tata poate. că za sosi cît : .
de curînd ; mama poate: că va Â dormind, dei mută, pe

afară. a
d). Mirare. Să nu dină pînă acum! s-aaf întirăplat! câva. E
ne: e). Pterogetine De" unde zi, tu, oare, mindree căpitan?
,
Se NE

- Cine! esti? de unde ești ?
„Pe. la noi! ce, rătăcești ?

-D, tati
în urări:

care arată, 0:dorință, ca. în staniu și

ia

--

em

e

ă

!
.

n.

„Să n- an „parte, de părinți / atita ine: să am car.
S-ajungi: mipeasă,
|

o.
a"

s- ajungi orăeasăi -

- Și casa Casă, și masa. masă...

ȘI sinul leagiin de' pruncuşoii,

aa

i

N E

9). Imperatiă. “(coreiz, rugă, sfăiuine): za afară; hal,
„du-te. .
Fugi de-acolea, vină-n coace -

Lasă-mă şi nâ-mi da pace.

Sei

Ra

i

“Toate aceste înţălesură ni 1e- dai modiailă- verbului;
:€ 9.. Propoziţiile că formă... - Toate propozițiunile să

reduc la două forme fundamentale :. a) propozițiună: cu:
obiect : gtaba strică treaba. „b) pr opoziţiună cu atribut:
Eu ți-s omul; s-a ales a răi:
m
.

-.

3

o

—.3

—.

- CAP. II.
: Termenii

a).

din propoziţiune. .

Propoziţiunt cu obiect:

$ 10). Propoziţianea este exprimarea unei judecăţi .
„prin. cuvinte. Ea spune un fapt, așa cum, l-a conceput vorbitorul. Faptul din propozițiune ; ÎL: spune verbul,

Pe lingă aceasta. ori ce faptă are un făptaș, “0 cauză,

o ființă care face acea lucrare, fie acea, fiinţă reală sait
| inchipuită, Ființa ne- o spune muiitele,
E
Numim. Subiect termenul care ne spune fiinţa, verb”
termenul care ne spune acțiunea: - Subiectul și cerbul
sînt termeni fundamentală în propoziţiune. De pildă :
Ba “Subrect Verb
-

„e

i

as

o.

ii

Soarele: - strălucește
Vântul:

Leneşul

Scumpuil

sujlă
-

aleargă

a

-

Păgubeşte.

Rorma acestor propozițiuni e. aceasta : S—o (S— ).

Ş 11. Subiectul,
Ca subiect putem - lua în vorbire”.
„ori ce cuvint saii semn ;deografic :”
i
a). Substantiv:- Cînele latră ; clerul învaţă. a
„b). zldăectiv : Bun e aâlecliy; Bunul e substantiv. |

€). Pronume :

i fac, nu tu,

N

În

d). Numerule + Plecat-am nouă din Vaslui,
e). Vad în Infinitiv : azoi ea putea: ” Da
£)..0 propozițiune întreaggă : să cade să-l uta jji să
știe că-i vadă,”
A
|
9). Semne ideoggra „fice
ice: b e bemol, 4 e dez: +.—
X,: 3» sint semne algebrice ; ; te
literă;
"e slovă ci-.
rilică; ete,
:

:

8 12. Verbul. In această funcţiune pot fi toate ver;
„ele de ori-ce. categorie : : Vaşile şede ; mama doarme
“Maricica împletește ; ; în tn 9

am. treabă,

eă

sînt cirge

i

.

voii moartea,

Na formează Yărbul -propoziţiunit (otedicatul) verbele a acea. şi. a zoi luate ca auxiliare: Trenul ia călcat
cun boi ; iata ra pleca. "de. sară; aici e şi 2u sînt forme
flexionare. în compuriere, şi şi: ai pierdut ' înţălesul. de
verbe propriu, zise. Ele formează» verbul propozitiunii nu,
4
mal în unire cu călcat şi i pleacă, spunînd unul trecutul
“altul viitorul. "Tot aşa: Șt
„forma

că pa fost lăsat vorbit pe on ..., aică

a fost de:la. verbul a fi e iarăşi flexionară și for-

„mează Peri.” anterior compus de la. verbul 'a lăsa; , deci
-nu. constitue predicatul de cit în unire cu pârticipiul lăsat. :
$ 13, "Obiectul. : In 0. -propoziţiune - ca aceasta: :
“ -cicrul -sapă, :spunem un fâpt.: dar ni hotărim. la ce a-.
lur a
„plică el acea lucrare, de. oare ce vierul poate săpa
săene via, popuşoi; şanţ. etc. Cind însă vorbitorul vrea
“ arăte Îa ce să aplică. "fapta arătată prin

- care în “propozițiune arată tinta jucrăriă,

verb, termenul .:

în cotro să în-

+
dreaptă ea, să numeşte Obiect :, vierul sapă via.
Subiect

Grăba
Cinele,
Cinele-.
- Vâzeteul
*
Şcoala .
,
altoijul
„--..* Cineare
"Cine știe
Inv: ățul

„„..

Obiect

Verb --

-.

07
, treaba.
strică
lupii.
alungă
„pe trecători.
MUşcă”
?
cai. .
- mină
(cum)
om,
omul
pe
face
: pe pomul poin. |
[face]
parte
- ,
carte are
ochi.
patru
+
are.
carte
şi dezvăt.
are

este carlea.
„Cel ce ia în mină O carle trebue. să ştie ce
..

Pi

.

.

.

|

“

o.

o
„ Forma acestor propoziţiuni e '$. . 0 ($5—0).
_$ 14.

Obiectul în propozițiune - arată raportul. pasiv-. + -

” faţă cu subiectul, care arată aportul activ. De
pildă: .:

- Clisiareul

trage. clopotel
;- aici
e acţiunea pleacă.
„de la

-_ subleet (elisiarcul)și să îndreaptă cătrii obiect (clopâ
tele), -

3:

“ câri sufăr acţiunea trage, făcută de subiectul
- Clisiarcul. |
Verbul care arată această lucrare: îndreptătă:
spre un'---

obiect să numește tranzitiv...
- E
__$:15. Obiect intern şi extern: Adesa: obiect
ul nu

spune ceva deosebit
de verb, ci e o simplă: parafrazare
“a verbului. Cind zicem :.serviloarea tae pîne,
obiectul pîne

a

e numai unul din multele, ce le poate aveâ verbu
l tâg, -” -

să poate tiiia emmie,

rare, -vârdețuri

ete. numim

atunci. o

obiect eateru. Din contra. în. propozițiuni ca
acestea : își?

„cultă cîntecul, şi-a trăit traiul, obieciele
'cîntecul şi tra-.- i

„ul nu spun ceva deosebit de a cînta și a trăi, „Aces
ta e
- obiect
ul, inter

n: De pildă :-Să-moară 0 -mie de morți
, am n.
„dormit un. soma. grei, doaime somuul de-ve
ci, a visat i
an vis frumos; am călărit, un cal aprig, joa
că
.un joe |
„7. frumos,

își ziterigă “drumul săă, “grozără bătae
I-a

bătut
” ete. ca în latineşte: pugnam” pugnare,
videre risum,certamen

certare,

uoztădau.
$ 16. “Nu

serzire

servitute ;

„
totdeauna

avem

greceşte

--.tul în- propozițiune; de.aceca.
şi verbul are
functiune : cind

tranzitiv:

i
:

are obiect

|
N

Netranzitiv

IN
+

o: duplă .

e. tranzitiv; cînd -n-are e ne.

,

Ii

uta

Si
nevoe de a pune obiee-

-

E

e

Tranzitiv

.

|
|

Ton" plînge (după...) | îmi
pling păcatele, îl pling, săracul;
SEE
plingeţi-ză pe oi;

Maina jăleşte (după...) jăle
se. pe iama.

.

îi

IA

îl zid şi cînil; ia pe. Vasile.
“Vasile „td (de. d
: Toader :strigă (de...) . - strig ajutor, steig” sluga îi

Copilul umblă. -

- +a umblat nouă .mărăși nouă. țări,

„crese “un copil de suflet.
Pomul crește;
Am făcut. un:pui de “ăimăligă; |
le:
1000
face,
i
asta
„Casa,
ao
» (drept dragul.

To așa “Verbele :: “a. aizăța, a suna, -a încirca; a: înia, d. cânta, d da: a. brăsni,.a „prinde,“ a. îiigălleni, a

spori, a întiraia, a. urca, a sui, ă cobori, a sări, a că
PD
„ători,. a alerga. ete, ect. -.

„817. Obiectul să: exprimă” prin. aceste cuvinte ; i

a). Substantiv +: Capra sare: masa, ada sare casa. ..
b). : Pronume :: ka văzut” mila. sfintuluă ; ne-a coșit în .

atac...

Sa

0). Infinitie șii Suljunetiv, mai, ales cu verbele” inicoa= .

tiie,: care nu arată

propriu zis acliunea,

ci numai “în

- cepatul lucrări. :De pildă :: - încep a dr rege colțunil ;
“tăi, fese, nu ştii couse; pot făce aceasta; isprăvese de ser isAaa
- tema,

.

voiu: să mor, -vreaii

să fac bine!

a

« preuit' să Jue „bine 0: analiză asa ::
Propozițiunăă: ei:

că subiect : exprimat

printr-un pron.. pers... rc că verbul ;.

"să "fue obiect verbal ;; bine 0obiect cerut de obiectul verbal --să fac,

sii

- Da

„i

-

-

“Tot. aşa” verbele : cniez,- tndiitzznese, încăţ, doresi, o

bișnauese,:. PIE

aaa

- Obs,- “Pot consirugțiunt - ca "ucesiea eraii în vechiric și

"pară am

treabă: voii moartea): Cu vremea s-a pterdut în--

-. țălesul de obiect, "şi -verbele a şi- oii, căziud - din predicative în, auxiliare, aii ajuns a arăta nuanţe de. din deci,
a avea. funcţiune gramaticală. nu, sintactică, a

.

ul şi
- formele de .azi:- dm scris: şi 'volă” scrie, “cari spun "trecut
altul
piu,
partici
unul:
scrie,
„și.
scris
.siitorul, „Aici "verbele
"infinitiv. eraii adevărate obiecte a. rerbelor am, voră (com:
,

— 12.—

8 17, bis, In legăturii cu aceasta puteim pune construcţia
populară a o sumă de verbe, unde ele impreună cu obiectul |
"spun. întreaga acțiune a verbului predicativ. De pildă:
dati foe=aprind, dai de: ştire=iînștiințez, a da şfară în
Jară==a vesti, dă cu ochii de mine =: mă vede, a da
dosule=a, dosi, a lua în ris=a ride; a duce dorul=a dori, “
a-l lua pe sus==a-l duce, a prinde ciudă pe cineva,=—a uri,
a pune în gînd ceva=a hotări. In propoziţiunea : qm prins
ciudă. pie frate-măeă, obiectul pe Jrate-măeă. nu-i regit di"rect de verbul a prins, ci de an pr ins cludă, unde
căudă e obiectul lui an prins, ca si cum am zice: am
prins un eptire ; dar obiectul să uneşte aşa "de strins cu:
“verbul, că la un loc: formează „noţiunea
predicatului :
"am prins: cludă= urădisc pe ....
i
$ 18. Obicet duplu. Unele verbe să, consiruese cu
„două obiecte: unul al per soanei şi altul al lucruluă (calităţii): cartea face pe omul om; (cum) altoiul face pe.pomul
“pom ș aici om și pom, arată calitatea, obiectului, deci o„ bieetul lucrului, față cu pe- omul, pe pomul, obiectul per|
„ soanel.
“Tot aşa verbele : încap, rog, “aa las, ntunesc, socot,
i judec, privesc, af, cunosc, ta, declar, am, proclam,
aleg, întreb, consider. De pildă : te'socot on cum să cade:

"mă

aflu neno: 'ocit ; cetățenii aii ales pe Cuţavencu deputat
.

„primat

printr-un nume

propriu,

de

aceea

are

prepoziți-

4

Analizăm : cetățeni - subiect, exprimat printr-un
substantiv ; au ales verbul; „De Caţavencu, obiect
direct, ex-

„unea pre;. deputat lot obiect direct, arată
„calitatea obi- .
"ectului persoanei. .
$ 19. Obicet indirect. In? propozițiu
nea aceasta :
Chelbosului scufie de măs "găritan î
i trebue, cuvintele chel-

—"13 =

i

dosul arată cut: aparține tr ebuitiţa unei scufiă de măr=
găritar:; Determinarea această. ă verbului . o. numiin în
graniatică obiect indirect, de . oare ce nu ne arată ținta
lucrării, obiectul suferitor, - ci. „raportul mijlocit între su-

|

“Dăect şi. altă persoană.

“Tot aşa în propoziţiunea : tae “founză Ja cîni ; fruniză
E arată: obectul pătimitor,. obiectul direct, Xar. la cîni arată
raportul mijlocit prin obiectul: direct, obiectul îndirect.
8.20, Obiectul direct stă în -cazul acuzativulai : vorba
| or Dă. aduce.;

vrabia

malaii

Și

visează şi calicul praznicial; a

Jar obiectul indirect stă în cazul daiiruhu ; Să nu-ți facă
ție chip cioplit, Roagă- -te. lui Duninezeit . într-ascuns.

:$ 21.

“Obiectul indirect să exprimă prin:

a). au, nume în dativ:

toată

ă

am povestit părinţilor D- tale

|

întimplâre.

| — b)- un pronume în. “dativ: fi-a luat apa de da: moară.
0), prin aduer biale (nume în acuz. cu prepoziţie):. am
spus la toată lumea să nu te primească, „
d). Infinitiv (subst.) : am ajuns a« nu crede pe nimene.
„0ds. Nu trebue a lua - ca: obiecte. indirecte o sumă: de.
determinări modale, cati arată: instrumentul, comunitatea,

stobul,; câuiză etc;
„ modală, arată

De pildă : tari pînea cu cuțitul (det.

instrumentul) ;

Plec

la drum cu tata (det.

“modală, arată tovărăşia);: Am. cumpărat popuşorii pentru găînă (det. mmodală arată. scopul) ; “A. rupt hainele pe! diosul
de ciudă (det. piodală, dată cauză); Ani primit o vesta bi:
„nă:de la ţară. (det; de: loc); Ami primit 0' scrisoare - de la:
|
“ari ia..(det. de loc) ete.

$ 21. bisi O' samă: de:verbei să + conistruese cînd cu 0

byectul' direct;. cînd- “cu: obiectul: indirect; -adesa: cu înţăles'

schimbat : Popa” pontenieşte la'- ictenie pe tofă- morţii și şi:

asară la. înitrunire s-aa pomenit ceţa:ii de tine'; : dar si

-

—u

= -

| cînd colo: s-0 , pomenit cu lupul în căr aţă. “Tot, aşa; diseu-.
tai asară, vorba asta: Ințăleptul : făgăduește Și “prostul. : trage nădejde ; şi: discutau despre, nemur irea sufletului.

te

îi DEPRINDERE .

>

Sa să: arăt din următoarea bucată de. „Jectură t5ate - E
- propoziţiunile cu obiect ;. tot. odată să-să. arăte în fie. -.
care propozițiune subiectul, cerbul, obiectul: direct, indir cect,
Bă cum Şi prin: ce sint „exprimate « a
za 5
Din

anintiri de 1 orecanua.

Copil, copii, “copii! vânili, să.
s vă lele mama. Și, cina i
uită fata, ce să vadă ?. 'Ograda . să „umpluse! şi pădu- -.rea fojgăla de-o mulţime „de balauri şi de- tot soiul de. .:
-- divine mici: şi mari; însă tare iîn „credinţă și cu nădejdea
la 'Dumnezeii, fata nu să Sparie, ci'le ia pe cite una
şi le lă şi le îngrijește, celt nu. să poate may bine. “Apoi
să

să

a

s-apucă de'făcut bucate, şi. cînd avenit. sfinta - Duminecă

de: la biserică și a. văzut copiii lăuț frumos şi toate tre-..

|

„Bile bine făcute, 's-a umplut: de bucurie ;. şi după,
ce-a .
“sezut la masă, a zis, fetei să .să sue în. pod.
să-i aleagă: “

- de-acolo- o ladă, care a vrea 'ea- şi să-şi-o ele ca simbri
e;
„„dăr.să n-o deschidă Păn acasă la tată-săii. “Fata să sue,
în: pod
şi mai
„neliina
„dintre

.

cam

și vede” acolo; 0 multime: "de lăzi: unele: mai vechi
ii
urite, altele mai nouă. si “mai frumoase. Ea
însă -.lacomă, . îşi alege, pe.'cea .mai Veche și “mai
“urită
toate; Și. cind să dă. cu dinsa jjos; stinta
Duminecă. -

încrețește

din

“sprincene,“ . dar. n-are în. cotr
o,: “di...

binereuvinteazi pe fată, - care. își a lada, înspat
e şi să.

-

15

- întoarnă spre casa. părintească. * cu.u bucurie, tot pe deu“mul pe' unde venise. “Cind pe drum iată cuptăorul grijit .
.... Şi . - de” dinsa era plin de- „plăcinte crescute și rumenite
: minincă fata la plăcinte Și minîncă: hăt bine; -.apoi. îşi
“mai ja cite-va la drum şi porneşte, Cînd - mai “încolo.. ..
NI numai iaca: îintina, erijită de dinsa, era plină pănă-n ”
“gură. cu apă limpede cum î 1 lacrima, dulce şi rece cum
"îi ghiaţa.: Și pe colacul Datini erait: două pahare de ar- :
| -gint, cu care a băut la:apă pănă

s-a

răcorit.-- Apoi

a

-- Imaţ paharele cu sine şi a pornit înainte. Şi. mergind mai,
” departe,

iaca părul

grijit de

dinsa

|

|

era încărcat. de: pere .

----“ galbene ca ceara, de coapte ce erai, şi: dulci ca mierea. .
i - Părul, “văzînd pe fată și-a plecat crengile-ă jos ; şi ea a.
"“minicat la pere și și-a luat la drum, cite i-a trebuit. De
“acolo: -mergind mai departe, Xaca să întilnește și cu că- E
“ ţeluşa, care acuma era voinică, şi frumoasă, ară la git“
puria: o' salbă de. galbeni, pe care a. dat- -0 fetci-- -ca mul- a
“ ţămită, pentru că a căutat-o la boală.- ȘI de aici fata
-mergind înainte, a ajuns, “acasă la tată-săi. Moșneagul :
"cind 'a văzut-0, i s-a umplut. ochii de lacrimi. şi. inima

„de bucurie, Fata atunci scoate 'salba, și paharele cele de i
- „argint și le dă tatine-săii ; apoi deschizînd lada împreună, pr
nenuniărate” herghelii. de cai,: :-cireză

de vite şi turme

de!

oi es din: ea, în cit moşneagul pe. loca. întinerit văzind| E atitea bogății ! Iară: baba a rămas opărită și nu. “ştia ce .
SE
a
e
să; facă de ciudă...
“Model : “Fata. scoate datei sălba şi paharele cele: de.:
- argint şi le dă tătîne-săii. ' Avem 2 propoziţiuni : Fata
„atunci scoate salba. şi pahiarelo cele de argint : Sil le dă ,

tătine- să.

-

=

—

16—

19. Subiect. Fata espr.::. printe-uri substantiv, verb scoate,
obiecte directe : salba, și pahardle espriiate prin sub- .
ia

“stântive; - '...

DE

2). Subiect subințăles fată, verb. dă; obiect direct le, „exprimat prin pronume, ce arată spre salbă și pahare ;;
“obiect: indirect: tătîne-săil “expr, Prin. substantiv.

D Proporiţipui eu atribut.
N

şs 23,
Propoziţiuneă poate. îmbrăca şi o altă formă, E
cînd verbul. nu arată propriu. zis actul subiectului, ci |
serveşte ca legătură dintre, subiect şi atr batul săi. Ex:
Ţăranul

est înăua -ător

aiăă priri verbul este stabilesc raportul

suşirea lui : îudurător.

între țăran. si. în".

Me

i

Tot așa: “Socrat a fost, ann înțălept al. Grecilor ; Tuci- E
did: a fost.. an istoric, Grec ; „Miron Costin a fost omori
| în 1692; Grigore- Ureche era. spatar. în 1633. - Ziua de
mine

va

fi frumoasă. ;

la Putna: Copilul ar fi

Ştefan

cel

mare fa. îamormântat.

drăguj, - dacă

La: Războeni

Stefan: vodă . fusese

-arlui rămase.

Sint trecută. între

ar . îi. ascultător.

fnrius;: ' dar victoria tot. premiante,

ete.

Ş 24. - In firea: atributului” să cuprinde un: indoit înțăles : activ sai pasiv, căci însușirea ce O va spune sati

va fi. o acţiune făcută: de sublect, saii .0 stare de” sufe_rință pentru el...

-

Cind zic: țăranul este îndurător, -

--

atributul îndurător,! cuprinde în sine ideea de; cat care *
îndură, şi pot zice făr anul .îndură,
|

|

” ti

Tot așa când” zi6;.

e

Copilul, este ascultător,

“ascultătar are inţles de: : cel care asciltă,

ascultă.» =-

”

i:

RE

atribitul

|

deci” copilul - Bă

|

ia

i

i - Inţălesul. activ. al. atripatulut ni-l aa susul „or, "pare.
care cuprinde în. sine ideea. activă. i
E

cuvinte ca: “muncitor, “ lucrătă,

a

născtitoare,

:

ferar;

cărămida ete. sufixele nare, orar arată activul,
Ni
“Cind însă” zie:“ţăranul. este: nadieptăţit -.
pa în atributul nădr eptăit avem! înțălesul pasiv; căci termi=
- naţia t-arată pasivul actului, adică, să nedreptăjește.,

=
o

"0. Nu totăzâţină "și 's arată pasival, ci în "foarte multe” i
cazuri „activul ; asa la formele. verbale compuse! cu- auxili--” axul ai. înţălesul” e a:tiv: . am făcuf, am fost: dres, a-şi
fi. rupt, pe “cind: la formele :. compuse. ca auxiliărul: af e

„ pasiv :: sînt neciustit, eşti: “obosită.

.

$. 25, “Propozițiunile cu. atr ibut- obșerirate
.proape

=

aaa

maix de. a

să pot : reduce. la cele - “cu obiect, . căci! atributul ai

-.: epântnd: un fapt făcut sai suferit, poate .fi înlocuit cu: i
Să un .verb. personal...
ra O
ai
Cind : în loc de: DE res.

Ca

n

DN

.

”

i

“Merania este îndurătar Ra

RR

a

Ra

a
“am: construit. o propozitie după tipul lui: i. dânele mică,
“ "Țăranul “dură, -.ez

- „care. 9 putem

”

întregi cu obiect ':

"Țăranul îndură: ratele.

- Saă: cind: în. 1oe de:
E

NE

ai

i

„Țăranul, estea niați

“zicem: ii SO

aa
Da

o

”

i

ai

i

“avem o ptopoziţiune, tot! ca; cea dintără, unde ideea “pa- |
“sivă din atribut o exprimăm prin obiectul pronominal să.
Deosebirea între. aceste două soluri de : propoziţiun. ” lăsind partea formală —ar sta în aceasta : că în constru-.
irea cu. atribut generalizăim acţiunea stsublectaur dindu- -i-o, E
.
De
|
"ca caracteristică: lu;
| „Asa suma tuturor: actelor de. ă îndura. a, tăranulur in6,

„ îndreptilțete” de a-i da: atributul : "de. îndurător; - Jar. a
“suma tuturor actelor de +a A nidreptățit, ne e duc. a-i da.
. “atributul de medi: eptățit.
| =>
=
Pr6poziţiunile. "VU. atribut sînt mal generice; ; ar cele 2

cu: obiect mal specifice. * .
g. 26. Să. pot. construi” cu atribut şi. “alte verbe, - nu:
“ numai “verbul af, de oare. ce nu. stă * in. - firea: ver
„bului:a fi de a servi ca copulativ,. ci acastă foenețizune” i
de' verb. copulutie O ai şi: “multe alte verbe. luate. niai .
ales în. pasiv. In fie care atribut-avem un radical : zei bal,
lesne sati. grei: de aflat înlimba, noastră. - Iată cite- -va! din: „o

acele. verbe :.. CN

a:

să

a ajunge: “Moșu- -mieii a “ajuns. niiistr u, pr -ofecti om
e muire "a să arăta : Fata: asta să « ată. pr icepută la, toate. :
a deteni==devine: nesafer ită
i a
deşi: - x răru- mieii- a eșit. au răă de frânte.
4
a'să ăleje : "Pata::3 zic - ales: Primar. a
a,
"a muri i-a mur it nebună, n
o
DR
a să naşte: : Rominul: să: naște” poeti.
|
asă nai :" Mă numesc Ion, să: numeşie Fiuijis,. DE

e

aisă socoti: să socuate „deștept

de. para. focului.

a să fuce : s-a făcut fălă mare, s-a făcut mort în peptgti.
a.să uta : pamenii. să.i uiţă, „curioşi. șisi plin. de. mirare,
3.

unit,
tr
vemânea :: am- rămas trăsnit,

a

i

mort. ete,

.
a veni: Cartea mea -zine: legată cu piele.
Inelul ce fă l-am promis tine poleit eu aur.
ou
|

„ Casa noastră zine. cu „mult mad bine zidită

!

- cit. a voastră.

|

de.

Să

i.
Armătura” “lor era ciolane.
ferecate; toți “erai călări.. (Țisaniada) una e ana, două” sint mai multe: „(prov )
“Punga “goală- grea boală. (prov-)
Si
!
:ş 93, intălesurile atributului valiză :
Să
igno-*
eptățit,
edr
înduvăior,
“Cind zicem: țăranul este.
|
| vant, nobil de caracteri,. spunem! niște: însușiri, cari - pot
i varia, la nesfirşit, atit după mine, care apreciez “subiectul,

„cit şi după firea subiectului,
- și alte” însuşiri : bețiv:. biggot
care ne-o spune atributul în
“Cind înssă zic : țăranul e
E

„i

- DE

.

căci țăranul mai poate. avea Eă
răutăcios ete.: Insuşirea. dar
acest caz este întîmptătoare.
şi el o, saă

Cucoşul. e- o. „Dnzere,,

spun de subicet o însușire caracteristică, strină egală 3
dinsul, Şi” servindu: ne spre definirea lui

„de

o

i
Ai
|
E
:
“De aceea :a). Cînd” atributul «e. exprimat: printe- -un “niime, “însuşirea e- dată ca : caracteristică : Cinele „este: animal,
Da
Na
„ broasca este un. Batracian..
.b) Cind atribatul e „exprimat printe-un adicetis, În.
- sușirea este dată i'ca ae cesoriie ;:lon, este cuminte ;: Vasile: e:
aa
al
DQOPRĂCa e i
.. . 20), Cind atributul spune: o posesiune; 0. “deteiiminare în
spaţiu, „sati hotărire. cantitativă, :vom pune ca: atributun +
„ posesie, un: demonstratie Sal. imoneral :
N

A

RE

Ea:

Ea

ok

Casa

este « a noastră ; cartea --e a. fratelui met; :. ME

-Eti-s: acela:; - Asta-i asta, măi. bădică....- Bram şepte Ja Părinti,. ete. ete.
| oi,
i

“Atributul exprimat. prin! pronume, posesiv, 'saii.un.

„nume. în! genetiv! cu înţeles: de. posesiune, nu
Zis o calificare,” ci. un. „raport. cater: “ior. în:
rr

i

arată „Propria ! i
ae
>

2

„Calul este. dl. diostr u . ză

al nostru arată rapov tal eter” io: de- posesiune „ca “atribut,
. iar nu

o. Însușira

proprie

calului. N

4), “Atributul exprimat prin “participi, "ia i adesa: dpi.

cel. un deter minatio circomstanţial, și chiăr: obleot

0000
a

„2.

i

mupt-îne “coş dă foame. (eauzi)îl mort: de bât (scurt. mort bai)

one: supărat pe Vasile, - Ia

„
-.

i
a

ai

Aci adiectivele verbâle ;: upt-ă, mnori-t, supărat-ă, păs- iiindu-și încă- 'senzul” specific” de cerb; regesc un 'oblect- -.

„după ele... ia i

“DEPRINDERE pe
Să

că spună cite. sint. propoziţiunile

ăi

cu. atribut. di.

- următoarea bucată de. lectură Si. care sint atributele din:
fie:-care propozițiune.

ai a Ne

“cucul, ii

Cucul: e-o pasere. dintre cele: maii minunate. EI
«este de.
"mărimea --turturelei. “Ciocul: lui cătră virf este puțin.
tur-:
„tit și pârtea de Sus! a. “ui puţin. încovătată
peste- cea. de!
jos. :Pe -spinare este „Cenuşiiă, Yar” „pe dedesu
pt. alb și Îne._curmeziș cu -vergi albe de coloare, inchis
ă, “Picioarele în

; sint galbene, DE

i

Ra

- Cucul e cunoseui. +prin. cintecul său monoton, dar pls“cut tututor. ca prevestitorul primăverii. -EA cîntă șezind
“cau zburînd- pînă la începutul” lui Iulie,. dar numai băr..: - Dătușul strigă cuci; „mueruştele au -strigăt- răguşit câriitor şi chicotitor. * Fiind: că cucul are: saripl și coadă foarte.
„znari, de” aceea. zboară: bine, i
“ Zborul: său

este ute,. dar! el-să inigcă

numai "de la -

-un arbure. la “altul, -sa zice „despre €cuc că ar ajunge 0.
„Sristă d6 25 ani.
:
„2
* Cucul e o pasere ce vabâşte foarte. măult! singurătatea.
In jurul. săi în. depărtare de-o jumătate” de oră nu:sufere pe alt cuc. Cucul. barbat petrece ascuns : în. ramu- - .
| :„rile dese. ale celor. mai înalți arbori şi de aici vizitează !
“în fie--care zi locurile sale de: 'vinat de prin .prejur. Cu“cul 'este o pasere selbatecă,. neliniştită și furioasă: El este :
- foarte, sfiicios şi nu vrea să aibă . societate nici cu-se- .. .
55 menii "să, nici cu alte paseri ; ba ce e mai mult: că: nică „“ “chiar cu femeea sa n-are întilnire” de cit foarte. rar. FiSa - ind că: nu. Să. poate apăra așa bine, celelalte paseri, ÎL
“ ngcăjese și-l urmăresc, adesa:

a

„ia «Cârte de celitesi de. ton Popea)..

“ Model: de arializă “Cucul: este. o “pasere- selbatecă,
cătinişita şi furioasă, “Subiectul. cucul, exprimat.” prin=
tr-un subştantiv ; verbul este, copulativ,
exprimat

printr-un

subst.

spune

de

o pasere: atribut”
subiect o

caracteristică ; selbatecă, meliniștită. șii firi ioasă,
- iri de- -a atributului.

însușire

compli-:

|

”

oii

GOMPLINIRILE

a

>

„5.28. ' Compliniri. Cind .. vorbitorul voeşte a hotări :
„Mal bine gindirea sa, va face ca fie-care. termen .din
propoziţiune.să. fie specificat .în- ințălesul să prin anu“mite cuvinte; acestea iai numele generâl de. compliniri.

De pildă:. «Baba

muri chia în acea zi, si nurorile.

- despletite o boceati de vuid satul.

Apoi peste două. zile

0 îngropară cu cinste mare și toate femeile din sat și de.

"prin meleagurile vecine vorbea. despre „soacra
cu tre .
„nurori şi ziceaii: ferice de dinsa c-a murit,că
are'cine -

„O boci» (Creangă),
1 "Obs,
cum,

|

a

1)... Propoziţiunile simple, cum le-am dat:pănă a-

nu. vin de

» „cunoaște de

_

-.

cît

foarte..rar în gralul

cît. propoziţiuni

complete

ca,

vii.

Vorbirea,
nu

forimă,

unde

fie-

“care termen e complivit, căci vorbind totdeau
na de fapte:
“concrete
'şi particulare nu “putem exprima aceasta în
pro„poziţiune de cît printr-un uz mare de
compliniri.
)
„Ex:
Prinii ezploatatori ax Ocnelor de.!a Tirgul Ocna
-""aă fost- locuitorii Trotușului şi-a satalor
din 'valea Oitu=
“ zului, ete, ete,
va.
MR
Să ne încercâm a .tâta din această. propoziţinne termen
ii

complinitorişi “vom vedea că propoziţiuneu

xiste,

Așa

să întîmplă cu ioate

„* 2), Denumiri de termeni

nu poate să e- -!

propoziţiunile din viul grai.

principali şi secundari sînt fă. - -cute mai mult prin spirit de sistemă; de
cît să să bazeze .
pe: ceva real.. Toţi termenii în piopoziţiune
sint.de o potrivă de importanţi, căci, fie-care ajută
la exprimarea complectă și potrivităa gindirei,
a

$ 29.

Fie-care termen din propoziţiune poate fi com:

Plinit ; numim însă

complinire atribuliră acea pusă pe

lingă subiect, obiect : sati

atribut,

stanțiulă acea pusă pe lingă verb:

și . complinire circum-

|

a.

-:
-

|

De pilda:

Un păstor tînăr, frazinos la faţă
-pliu

de: măhnire, cu glas duios...

: -

A

|
Cinta din fue» jos pe verdeață
stu/oşi.
pomă.
de
deasă
Supt umbra
Analiză : avem o propuzițiune complectă : : subiect.
Tu păstor, exprimat printr-un substantiv ; verb, cînta
. metranzitiv ; tînăr, frumos la faţă, plin de. mălmire, a"tributive subiectului păstor; ecu glas duios determinare de
„mod, jos. pe verdeață, supt zunbra deasă de pom „stufos
determinare de loc; din fhiâr det. de. mod Gnstrumentul).
$ 30. Complinirea atr ibutivă determină pre - numele
ie:
“Aingă care să pune a) prin o însușire a lui pr opr

|
-

.
Stefan” ed Mare a murit: în. 2 Iuli 1504 (di)
-b) prin o circumstanță "de mod saă timp: E
ţia . de la , |
2 Un locuitor. din Huşi :s-a împușcat ;. Genera
3 a schim- E
1545 a. fost „celebră i revoluțiunea. de la 1789:
„bat fata Europil: 0 prin « o relajune externă ca în
Satie Sărăcia. e vezină „cu „buctităni iaalin Casa noastră a ars, :
„tu
cîne turbat a mușcat sluga văru-mieăă.
“Un
„„-

"Omul

acesta n-a “greşit întru

A murit Vasile e: Tudosăi,

2

„

nimica.

a

Glumele nezinovate sint. ca. sarca

din “uucate.

une: “ge 4. Complinirile cir rcumstanțiale sprin o relăți
ERE
de loc, timp -mod, cauză, scop ete, Ex:
Pe multi prieteni. în. luime-„1 facem. dușmani prin ghime (instrumentul): -

beşte ED
- Cine. tot mereă. (modul) vor
ae
.
te să greșește

"EI la mul
"Nu vorbi peste măsură

(cantitate)

sea psi
ÎN

N „Qui. încat (nodul) să face oţetul.

"String. hani-alblL. „Delitru zile negre. i)
(loc) In pădure născu...
a
- (loc) In pădure crescui 1...
i:
= ""(loc) Acasă m-aduse -.. +".
N
a
Vătaf de uşă mă. puse.

A fost o dată (timp), 0. babă şi-un” “ moşneag: Ra

| “Era pe. er emea (LIZA Vastratin „Hojea. (timp): .

DEPRINGERE

Si

i.

su să 'arăte: cări' sînt 'coriplinirile atributive şi cireut
ă- Stanţiale din bucăta de lectură. de mai” “jos:
a

bi

dipra cu.
e 5

zi de .. Crane)

sa.Și âșa zicind pune poalele în bria, își suflec
ă mi
” năcile, ațiță. focul şi "s--apucă: de făcut bucat
e. “Face ea
sarmale, face plachie, face alivenci, face pască
cu zmîn=
tină și cu ouă și fel, de fel- -de bucate. „Apoi
umple groâ:- pa cu jeratee şi cu lemne putregăloase, ca
să ardă focul -„mocnit. - După asta așază 0. leacă de nuele
numai Înţi„nate şi niște. frunzari peste dinsa ; peste
frunzariă toarnă... N
" ţernă și: peste țernă aşterne o -Trogojină.,
“Apo . face un
scăueş, de. ceară anume „pentru lup:
Pe urmă lasă buca-.!
Ț tele la”foc să. fearbă, și să duce prin
pădure să caute pe-- |
„cumătru-stiit și să-l! poftească. la: prazn
ic: “Merge: „ea cit .
merge prin codru, pină ce :4ă de:o
prăpastie grozavă : Și
întunecoasă

şi pe-o

tihărae dă

cu crucea dee lup.

Şi cum ospăta el, buf! - cade. -tără
sine. în groapa cu
jaratec, căci scăueșul de ceară
s-a topit şi leasa de pe:
-

„.

-

.

”

-

: groapă nu era bine prin:
„ră ca pentru cumătrti a...

nică “mai bine,- nici mat
SE

Moarte: pentru “moarte, cuimătre, arsură pentru “arsură,
va bine-o mai plesnişi aăinioare cu cut inte din scriptură.

îm ca m
- Ea

îi

ii

:a

-

i

“Propoziţiuni: eliptice.

-g 32, Gindirea pentru a să exprima în aară n- are 2
. “ao deauna nevoe. de: o formă, complectă, care să-i spună
_ "pănă în -cele mai mici amănunțimi părțile Sale; După
"um un gest i-l de ajuns pentru a să manifesta şia fi inţăIi leasă, tot așa vorbitorul poate face uz: de un.cazînt numal,
„eu care va spune totul. „In cazul acesta, "cuvintul. vine.
i ă după. ce gindirea s-a. format. în minte; căci natural £gin> **
- Ea direa premerge- vorba, şi. vorbirea n-are atunci alt rol
„i de, cît a da prin. cuvîntul unic partea szenţială, a. gindi- . E
Ci răi, restul înțălegîndu- să lesne...
| care propo- .
Notă Nu! “putem. admite. că judeeăţile, pe
iaz
nu s-ar
atunci
căci.
iei - ziianile le exprimă, pot: fi eliptice,

- înţelege. Giidirea instantanei să formează, şi tot

dea- -

“unae - complectă, . „Dacă am zice că 'pr opozițiunea e o
a judecată ar trebui să zicem că și judecățile sînt elipti-.
„-..-€e3 dar propoziţiunea e “numai exprimarea unei judecăţi,
Di exprimare - care de multe ori poate. fi în forma ei ştirdă,
"

.-+

ari

|
E “Cartea "face pe. oniul --om:
Cum altotul pe pomi “pom:

1 —

26 —

lesne substituim “pe face in a doua, propozițiane.
- Omul sfințește locul, nu locul
Sanatatea face

'Și banii

ve on. (prox.).

banii

|

sanatatea, (Prov.)

Omu! face banii
Nu bapii pe “om (Pro)
a

De şi unul

zice, din

Ca. -ă scump

la tăriţă, și. eftin la fâină

minte

puţioă

-s 33, Nu trebue a merge cu substituirile pănă la
extrem, Ideile subinţelese iîn propoziţiunile eliptice, fiind de.
“multe ori prea clare, am face ră, de . le-am substitui,
„căci am călca în picioare firea însăși a graiului. Ideea
“subînțăleasă, făcind parte integrantă din- grupul. de idei
exprimate, deci existind în mintea vorbitorului, de multe
„ori.n6-o arată și limba prin. formele: €i de dezinenţă, de
, caz sai conjugare.
a
-

:
i
--|

-De ex. când zic: fugiţi, aa “substitui: pe. voi "ar. fi de
„prisos, căci terminaţiunea ți, cuprinde îîn sine ideea de per- .
„soana II plural - (20); fi, nefiind de cit un vechii pronume
. personal (tasi) alipit și contopit cu tulpina: verbală pănă
în așa grad că şi-a perdut ințălesul de sine stătător, dar-..
a păstrat clar raportul: dintre ființă și act, tocmai 'ceea NI
ce-i necesar în alcătuirea unei propozițiuni, a

-

Cind zicem:: Noi cântăm facem un pleonasm adică o

repelire de prisos, căcă pe noi ni-l arată
mm, un vechii pronume personal (masi).

Notă.

terminaţiunea-.

Limba. romină păstrind terminațiuni

si persoană

în conjtigare

de

număr

la timpurile simple, putem con-

ter acre cl cn miam n m etil d ni

— 21 =.

O i

e tocjaga fară ajutorul: pronumelor personale; ceea ce
.
e
|
- -..
-mai și'natural,...
:E răi dara, conjiiză- | a

„cu cânt, tu cinți, el'cîntă, noi cântăm, roi cîntâţi, ei cintă-

“ei cint,

cînţi, cîntă, cîntăm, cintaţi, cintă. - Si

7 „cinta,

cintai,, cînta,

cintam, „cintați, cînta

cîntară | cîntăi, cinta, cîntă, cintarăm, cintarăți

-

ă, să cânte.
:- să cânt, să cînfi, să cînte: să 'cintăni, să tântaţ

A

ță, cântase.
“cintasem,: cîntaseşi, cintase, cintasem, cintase
etc:
"coji cînta, vei cînta, LC cînta, voii cinta,
ai cînta, ar cinta.
aş cînta, ai cînta, ar cînta, am cînta,

necesar, în:
“Dar trebue să punem. pronumele, căci e.

“noi să fi cințat eu să fi cîntat :
; pă
voi
Da
up
“el - pe

„căci fară pronume: forrha compusă

a« verbului redusă - la

ană - si act,
una nu ne spune clar |. raportul dintre.. perso
i.
î Si “ideea ar fi- confuză. - la a- :
ce
clipti
de
ă
numal
dă
.$ 34. De ordinar nu 'să
sa tul
atribu
ul,
" edle propoziţiuni, cărora le lipsesc obiect
ziţiune numai
- complinir ile, căci acestea vin în propo

atunci

pentru , „clari- * cînd vorbitorul simte nevoe de a le pune
a 'scrie şi Maicarea si specificarea, ideii." De pildă Mari
citeşte lee„ia scrie tema, Gheorgge citește și „Gheorghe,
-

” țianea..

|

-

-

Ă

.

bine în propoziţiu- |
1
Ş 35, $Soiul clipticelor 'e vedem mai
. iu
mile care servesc ca răspuns la cele interogative
a
a) Eliptice de subiect.

n

De-aș mai trage cite- an. tras
Eu

de tine nu 'mă las

mai
Măr ita=m-aş. mărita

a

Nu ştii pe cine-oki a

“Aci eliziunea subiectului e numai i foimală; căcă termi=”
naţiunile verbelor ne spun pronumâle : aș trage, am tras,

arată pe ex; Mărita-m-aş, mărita (i.

d. m-aş mărita) ;- *

nu știă, oă lua arată tot:pe ei, "toate „verbele fiind puse
_în sing. pers. [,

„Aceasta o observăm şi în propoz. interogative:

Cînd?

voim ca să ştim acţiunea, nise „răspunde nurmal” prin | „Verb :
aaa
a
ina

Ex, Cee faci moșule, n n- piră
E

— Ia,

?

car apă, fătul mică,

.

-..

: a

„Ce dreşi acolo? — Cârpese' niște rufe.
-a
7 cu sămpacă, când săncurcă
se"
Sa-ă dal și urdă e curcă!

„.

- «e
|

Cine să iuțeşte curînd ostenește *

ie

ae

- Cine are mintea 'ntreagă
- In cearta altor” pu să bagă...

Tacălecăă pe-o-şea
ȘI

ză-spusei,

-.

o.

-

D-voastre, așa

Și'n călecăi pe o prăjină
ȘI ză spusei o mare minciună
.

-

a

Notă. Nu trebue a lua ca eliptice de subreci verbele .
" ca: tună, scapără, ninge, căci ele exprimă nişte feiro2.
„_mene naturale în acţiune. De pildă : Ziua ninge, noaptea ninge,

dimineaţa

ninge

iară.

,

i.

|

„n

—

“Sus: la munte ninge, “plonă

m

e

Craiova „pică TO

„La
„>

a

a.

„>

«

a

») Elite de cord, Când: vorbitorul expune înte-un ir”:
_dg propoziţiuni. anumite: idei,” ce aii între ele o urmare, a
“logică; să 'obişnueşte. a să; lăsa verbul, pentru a fi matex- g
„_Presivă gîndire

în

; „tot așa Și în “propoziţiunile compal ative, ”

o adoersalive,:. care.

capătă . tărie

* tocmai,

prin : eliziuinea.

_. „verbului. De ex. Trohcineşte, ca.a moară, hodoro git.

|

- “să trăiţi, s in foriţi - a et
Ca meri, ca perii
| “In: mijlocul verii
- îi

"Cai toâmna. cea “bogati.

| De toate. indestulatăe.
Fiu să numea Fri ius, dar fica za. ARI
“Câmpul al, “oile negre:

Î

n

D

” Cihe -l6 paşte, le cunoaște

Me

„Cine, le vede nu le crede. -. i:

“ Broiicejn sînt: da, statură” “înaltă ; tEupul. 1oe e bine: foi i

E mat; “Faţa lor este: albă ; "ochit înfocaţi. şi frumoşi, mu >

i

- eh „trupului, vînjoşi, mişcă ile membrelor Foar te uţi, ;
0) Eliptice. de subiect :“şi. de. vând Je. găsim în „propozi- BE

2 uni cu. obiect și în cele, cu “atribut”:
— Ce tai acolo 2 — “hirtie. & d. că ta
=

a
|

m

— --Meisi, "bine [A ..-at
n MĂ aflu).
ce rang a xoinice 2 — rang. de dorebant (ă PR „i
pa
ei „eidan).
ă
Cum. te mai shi acum
a

. 2

1."

,

| .

- Şi

.

i

30 —

Observare,' Graal viii obișnueşte. des aceste eliziuay,. şi .

am. contraveni

firii luy, dacă la fie-care. pas am

căuta să -

“= substituim lipsurile: Ex. Buna dimineaţa, sară bună, salze,
cu! plecărăune, cu , bine, 0 voe. bună, mintenag,
e
Ea:

-.$ 36 Verbul a."fi putină forma și, “singur. predicatul;
„nu. trebue a crede: că. atunci lipseşte. atributul. ia
„De ex. cind. zicem
-oala-i în “bucăţi, Putem substitui:

pe: fărniată, dar cind zicem. BI

7

Ia

Corabia e« pe mare
* Pămintul e. în span

e

o
a

Satul

e, „departe, a

i

Aduna era: di i
m

E

Fricaă- din az - aa
„Am fost. ze la oi ii

n- aveni nevo de a: subinielege' atributul, “căci aici
ii
:. Yem, prâpozițiuni alcătuite” după tipul lu «Cinele 1NușcĂ,

„Capra: lea

saii ca. Cine-i: _aeolo? . (Cu. not: este: Dum= -ă

NE nezeă. „Nu-i în tot-deâ-una. Paştele.
„de
|

|

(prov-), şi am Breși - ”

am pune ca întregitor. propozițiunii -

i

=

aa

Corabia. e flătoaii „pe mare, pămîntul e.« „stătător. în,

„spaţ, ete ete, Ii

pa

a

.

31

=:

" DEPRINDERE

Dia

Să să analizeze bucata de mal jos, span „să. care.
E
|
„ „sint propozițiunile eliptice. de IL. Caragtale)

„Gin «0 scrisoare perdută

Ia ACTUL 1. SCENA, va. Rai IE
Tipătăei Zoe. Cetaţanud îndigmate”

"Zoe. S-a dus? Ar. văzut, Fanica? AI auzit ? şi Ghiţă

nenorova “mai vine.. : Panică, Fănică d ne” amenință 9

7

Pipătescu.

Nei

Da

- <ire grozavă. E

-

aci! vine cineva. E Ghită desigui. a
:

.

-: Cetățanul. Sluga.
„Zoe. Cine e ista?

“ Pipătescu. Ce, pofteşti, D- ta?

2 Cetățanul.. Eă ?. — “Eu sint alegător.
RR
"Pipătescu- (Cum te cheamă ?

“ Cetăzanul.

Cum

A

mă cheamă? „Ce trebue săs spun cum!

alegător.
s
mă, cheamă, vorba o, sînt.

E

aa
Ma
„Zoe. E turmentat.- i Dipăteseii Dracul “să-l ia! nu e “nimeni afară ;. lasă
: a

să-mi între aică. “tot nebunii, toți beţivil. Arde, ei |.

,

„„Cetăţaiiul. “Nu sînt. turmentat... Coana Zoiţica. Las că,
vă cunoaștem. “Mă

cunoaşte

conul

Zaharia de

la

ul.

. Februar.. „Nu e vorbă. ţinem la d, N. Cai 'avencu,. edin,

| „soțielate... dar “vorba: e. . ei alegător... Că proprietar...
ia
De
- ei pentru cine votez ?7.
î

Zoe. Trimete-l, Fănică, da-i drumul... e ameţi de d

0
“ 'Tipătescu. Fă bun, cetățene,, du.- te: „Maată ;mai
vorbim

-

: Cetăjanul.: Dar ce: să. vorbim aldată.
Zoe,

Al

, “Octăţanul.. Acu'€ce treabă avem . Nu. vă. “ uitatăla
mine 'că sînt; așa de... am- făcut-o de oae de tot. Să vezi
,

. - D- ta cum

a. devenit la

băutură,

:

“că. a. fost lată de. tot. a

: Tipăteseui |-Fii bun, oiniile, sine. Sa
- Ceiățanul. Eu am. găsit 0. scrisoare.
- Tipătescu,- Zoe, O scrisoare ! e
me

Cetățanul. Da! A d-tale cătră „Coana Zoiţica.
Am gă-:
Sit-o alaltaeri - sara pe. drum, cind. eșam.
de la: întruni-

2

„Fă-ţi idee... de alaltaeri: saraa până azi dimin
eața s-o

i duci într-un chef! po

Iei Tipătesci- Mizerabile 11
-* Cetăţanul, Nu mă

-

i

5
.

zăudui, c-aiiețese,

: Zoe. Lasă-l, Fănică, Să vedem. :
Cetăfanul, Lăsaţi-mă să vedeli.: Cind am
a găsit-o de.ccu ii

2.

“riozitateara

deschis-o şi m-am pus supt un fânâr s-o ce-i.
”

“tese bine,... Și haţ! pe la spate, dl. . Caţaveneu.
. dă să ....: |

E ml-o

Ia...

“ Tipăteseu. Zoe. si. 4I- a luat-o ?..

Cetăţanul, Ah! Am băgat. -0 în buzunar, zice D. Nae..
.aa
“Asa? faci parte din soţietatea noastră și primeşti:
scri-. -.

- „sori de' de.la prefectul, „cetăţene, bravo!
— -Zic.. Ah! de:
„la prefectul -—Zice, L-am cunoscut slova..
, a arată-mmi-o.

—

: Doamne “păzeşte», Ba .că dă-rhi-o, ba căinu ţi-o.
dai;

-.

"din vorbă. în. vorbă, tura-vura, ne-am
abătut pe. la o: 3
„ţuică... “ Una-două-trei... pe urmă - dă-i cu
bere, dă-i cu!

“Vin,

dă--cu vin, dă-i cu bere... A

- l-am băut, - 0!'0! l-am:băut,

făcut cinste d

Nae...

:

IN:

E Bi

_

?? unâe, e , serisoarea ? ?

E Zoo ipătescu. Dar scrisoarea

- Cetăţanul. 'Nu striga! : O am la mine

scrisoarea; da,

o am la mine, 'Ehei! D. Năe zicea că-mi dă 10 poli pe.
ea ;. zic: nu trebue, onorabile, parale, slavă, Domnului. :
aproprietar. sint. ao. alegător. a... vorba e... ei... ei pentru
“cine votez... “Am perdut-o, am “perdut-o... ;

SI

- . Proozițiani

multiple. -

$ 37. Progoziţiunea, nu. este tot dedună exprimarea numai a unui singur fapt, a une X singure gindiri. —Ea poate”

și să i fie
să „exprime mai multe, fapte, mai mite gindiri,
,
tot. numai una: Ra

Cînd zicem: Omul să naște, er oșta şi moare ; Cele tre
sint:
acţiuni arătate prin “verbele să naște, creşte şi nioare
e strînse într-un mănunchiti prin - "subiectul: - omul, care:
5
unul: și” acelaşi. In locul propoziției de mai sus, arh pu„tea forma. o proposiţiune. triplă :
“omul

De

omul

|

să naşte,

creste,

Ă

:.

IE „omul moare ; ; Da

ae

Si

e

.

a

ii, eâ.
| dar find că vorbirez. esprimă; maria sinteza. - aînăir
ipropoz
într-o,
ate
ne arată pe . cele 3 judecăţi . încheg

țiune, cu un.subiect şi 3 verbe. De
Tot aşa :,

4

-

a

N

"Toate “trec. și. mor și per e. Conak)
: Cuvintele în limbii să nasc, trăesc şi. mor;
„Dar

7?
-

cînd: cumpăna. "ridică ,

Vede eco parte-t mal mică

" Muşcă, cearcă, chibzuește

„Și bine nu nimereşte, i

_

ME

“a: Doria)

BN

A

i

$ 38, "In propoziţiuinile cu atribut găsiri iarăși exemple
de propoziţiuni multiple :
„a

Ex. Flacăra este să ălucitoare, “roşietică și mistuitoare.

formal. aici am fi măi
poziţiune,

îndreptăţit, a vedea, numai o pro-

căci ni! să: pare a avea, “un: Singur verb : este ;

î „dar de. -oare 'ce în fi€ care atribut avem uti radical ver,
|

“bal, avem: tot 3 verbe

ă

-

strălucitor == care strălucește:

„ Toşietie-. * == care. roșeşte - Ei
mistuitor. =. „care mistue (consumi.

.

“a

i “aici” putezn reduce propoziliunea de mai sus la forma
Flacăra 'stri dlucește, ropeşte și miste
Dn -

s '39, Nu dim numele | de propoziţiune multiplă de
cit la. cele ce aii vei-buul sai atributul multiplu ; din con|
„ira acele ce aii subiectul săli obiectul multiplu sînt tot
* "simple, căcă nu e nici o _ deosebire” între. aceste
propo:ziţiuni și acele care, ar : avea subiectul sau: „obiect
ul - în

„plural,

”

"In fraza : " Băeţii sti joacă prinn grădină; luaţi sama's
ă
"nu rupă. copacii ; “subiectul (Băejiă). şi. obiectul
(copaci),
sint în plural, spun; dar mai multe! fiinţi, care
fac lu" crarea de a să i juca ; totuși” propozițiunea
e una,.căci actul: e unul, sati. mai bine : zis aici avem esprim
area unei
: sinteze de tite” acţiuni similare, cite” sint
persoanele. dinSubiect. IE
„i
Pa
Dacă în 'loc de fraza! de mai: sus am
zice: Ionică şi “ Pasilică (i. d. băeţii) să joacă prin
grădină ; luați sama
|
| să nu rupă persicul, zarzarul și îneri
șor ul & d. copacii)
-

.

a
în fond n-ar. a nici '0 deosebire, căci în amindouă cazurile
subiectul ' ȘI obiectul arată mai multe ființi ș;. să deasebesce numai ca formă. Zicem că: într-un caz; avem” " subăectul în „plural, în altul avem, subiect multiplu.
„Tot aşa cind: zicem :
|
- Întriga,

<€.

ara şi calomnia

a

virit în mormint pe Aris-

tid, față: cu : Toate relele ai căzut pe capul lui Aristid,
unde în cazul întint avem: subiect multiplu, în al, doilea

“subiect

în plural.

a

.-. .

- In: exemplul : Copiii, cari ascultă pe, maia și pe tata |
„sînt fericiţi, spunem tot aceea ca în «Copiil, cari. ascultă _
pe părinți, sint fericiti», numai ic avem obiect în pl
Li

, val, colo obiect multiplu...

-

a

-$ 40. In propozițiuni putem avea multiple : şi compli_mirile atit cele atributive cit şi cele „circunstanțiale şi
- totuși propoziţiunea

.

să fie

simplă,

Lasă rîpe, răi,

colnice

a

ae

(. Văcărescu)

Vezi sărăcie, necaz, “durere!

|

(dem)

Vii, ponorâturi, prăpăstii, codri cel înfeicoșaţi .
„Gem de duloasa oftare a celor înspăimintaţi.
pi
(A. Beldiman).
Adevăv, slacă, cinste, putere
Saă

CE

bogăție, eii nu voesce;

. Aceste toate drept o părere:
Aa

Drept nălucire le socotese;

W

Cora)

Observare: Ar “fi a “merge prea acparte “dacă într-o
„propoziţiune ca aceasta: Vasilică, Ionel, Toderiţă. şi : Ai
. hăiţă pă găsit la vie un. cuib! de „mierlă în rădiul - de
*- dângă fintinde, două! cuiburi.. de. etocăinătoare în - livadă
.

=" 36, —
şi aul de privighitoare într-un amdăn:- -de lîngă crami, “am
„vedea sinteza a 16 propoziţiuni, saii și mai multe, „căci -nu

-mi-să spune

de cît un

fapt.

găsirea de cuiburi săvirșit

de 4 persoane în locuri; deosebite;.
pe analizat aceste rânduri :

Chiar pe ulițile Iașului în- “ tinerețele - mele am vă-“zut ființă omerieștă purtind lasițuri la mini sati la pi„căoare;

ba unii chiar! coarne

de fier. aninate

de

frunte și

legate prin colane împrejurul. gitului : Bătăă crude, osîn- :

-diri la foame şi. la- fum, . închidere în închisori particu-,
„lare, aruncați: goi în “zăpadă sau în “riuri “îngheţate
- Apoi „disprețul pentru sfintenia şi “legăturile: de familie. Femeea luată de la bărbat, fata. răpită de la părinti, copâiă ruptă de la sinul născătorilor lor și ealeţă și despăr- -

- țiță uni de alţii şi vîndufi

ca vitele-la deosebiți cum-.

părători în cele patru. colțuri ale Rominiei. (Aici avem.
obiecte şi „compliniri atributive multiple).
Sau:

i:

-

-

Da

.

d

.

„Țigani boereşti constitucaii „personalul' de servitori îîn,
curţile

boerezti,

bucătari, “vizitei, rîndași, fecioriîn casă, .

slujnice,: bucătărese, cusătorițe ete. - (Aici avem multiplă
complinirea atributivă a obiectului, prin o. enumerare
de

păr)

îi

ip

N

i

a

"Sau i.
.
.
La „Yornicia bisericească - ȘI „epitropia învățăturilor
- publice, fu chemat în: 1851. supt“ Gr. AL. Chică, Nicu.
Ghica, vărul domnului, patriot . înflacarat,; spirit. înalt,
„partizân înfocat al reformelor - sociale... (aici avem mul:
tiplă 'complinirea. atributivă a: subiectulu)..
”
(M.: :Cogălniceanu, Emanciparea. tiganilor). |

|

D.

81

DEPRINDERE.

Să să analizeze următoarea bucată: de lectură, ară
„». tindu-să care” sint, propoziţiunile - multiple, Şi anume ce
-

, termeni.

Si

-

ȚIGANII. E

.

ace Nu este priveliște, maj “deşanțatăi şi mai originală
de cit a unei cete de Țigan! la drum. Judele cu barbă
albă și.cu taţa neagră merge pe un cal: paj (pătat) îna- *
inte, îmbrăcat ' cu „iubea roşie si încunjurat de, 3 saii &ţigani bătrini ca şi dinsul, serioşi, purtind giubele: al- |
bastre închise. Ei Sint conducătorii caravanei şi tot o
“dată sfatul, ce judecă şi hotărăşte. cauzele! şi neînvoelele
_între' ceilalți tigani. După, dinșii” vin în şir mulţime de
„care înalte pline de. copil, purcei, de foi, de. zdrenţe,
“căci 'Țiganul nu poate fâră “zărenţe. Tiganul și zărenţele
iai sînt. făcute unul pentru altul. Cu-cit este giubeaua mai
ferfelită, cu atita este țiganul mai fudul, și cind “îl trece.
, părul prin căciulă, atunci îi pare că poartă coroană. A-

a-i firea lui; îi place să-l bată vintul şi să-l ardă soa-..
rele si ca să-și împlinească acea pliicere să desbracă a-"
desa ori până la briit. Atunci să-l vezi cit e de vesel,

să-l auzi cum

cîntă, cît îl. ține gura. parcă

.
ea lui,
“La unele cete să văd.
pirlindu-să la soare. Pe
familia, feinei, cu: copil

. toată lumea

a.
bătrini girbovi culeați” în căruțe,
lingă ei urmează, : pe jos toată
în brate, fete cu cofe albe în.

'cini, E
cap, flăcăl trăgind urșii după sine, cal, mînzi, vaci,

toți buluc la un le, toti răcnind, grâiind, rizind, necheN

,

8

=

A

zînd, urlind şi umplind cimpii de, un zgomot sălbaţec,
„ce.dă fiori., S-a observât că Tiganii au iubire deosebită
"cătră cai: paşi și balțaţi. . Aceasta -incă e: un secret al
„gustului : țigănesc, care nu să poate: explica. ,

.

Pre' cit sînt țiganii vrednici de privit în călătoriile lor,
"pre atita sint curioase descălecările lor, *
Cum

s-aii așezat

aproape

de vre-un

.

oraş sat sat, în

„dată. “purced barbaţi să, vindă drimbe, covăţi, lăcăţi, fuse-

" 'Tigancele bătrine- să, duc să spună de noroc, să arunce
bobi, -Să dee cu ciurul, sai să. caute în palmă fetelor:
romince pe: la case, Flăcăii .merg. de joacă . ursul prin
curțile boerilor, “ şi numai nevestele :rămin la corturi: ca:
"să găteaşcă demincare, pe cind copiii lor aleargă goi.pe
. cimp jucînd tananaua. Dar, cind să 'întore toţi acasă,
atunci

să

auzi răcnete

de --Copii,. care

cer!

demineare,

'-..
ă
*

latrat de: cini alungati de. la ceaunul - cu mămăligă,
- +
necheze . de -cai aduși de la păscut, cîntec& de
[6mei bătrine şi de fete mari, care să întorc de Ja.
Sat şi
din luncă de la cules de fragi; sfezi, - certe, vaete,
hohote, "chiote, -sunete- de cobze, de scripce, de
drimbe ;.
toate aceste. la o “altă ridicindu-să în aer de
o dată, ca
fumul, ce ese. de supt fie care cort. Și puţin
"mai în
urmă cum a apus soarele; "cum s-aii stină focurile
parcă
"Nici n-ati mai lost, nici nu mai sint. - O
tăcere adincă.
„domneşte, preste toţ; oamenii şi vitele
toți odihnesc, NU»
mai: cinii să aud "atrină la lună,
şi
.
:
E

RIA

Atccinări). 3

'

i

CAB, wpi

iara

-A) Propoziția independente.

o

:

s 41. In cursul vorbirii, vorbitorul poate construi un
șir, de propoziţiuni, “între care nu. stabileşte nici O. legă„tură alta, de cit aceea a şirului logic: în dezvălirea ideil.
„Fie care propoziţiune își are. existența sa neatirnată” de
„firea altei propoziţiuni, şi stă liberă ; zicem. atunci Că ,
| propoziţiunile sînt independente,
Ex. Boerii a mari şi a mici diri Moldova erati, “scutiţi
de “piata tuturor dărilor, „atit: pentru perscana' lor cit şi
pentru imobilul lor; mai .aveaii dreptul de scutire dedă“zile „publice Pentru - o sumă de contribuabili, supt numele de sculeluică, posluşnică și hr risozoliţi ; aveati drep=
„tul de a-primi de la - ocnele statului cantități mari de
sare ; „alții scuteaii de vamă

năitate pentru trebuința lor.

obiectele

aduse

din străi- i

a
GL

Cagăinicearn).

Sau |

Povăţuitor nu crede, n-ascultă roîngiitor
'Aleargă neștiind: “unde, vor. liman,. cer ajutor. .
(42, Beldimân, Jalnica Tr agodie),
„*

.

Sau

-Vintul' de sară sadă şi frunza infiorează,
„ Roua. seninul varsă, verdeața reînoind,.

„Dealurile: încunună,. “cîmpia încoronează.
“și riul pe--a lui. cale șoptește şerpuind,

, pi

Dea

-

_” ae

„Piiade. Radidese), -

.
-..

i
Roseste răsăritul. “muntele rabinioazii;
i
ip “ Inginat. printre abur, dealurile. înverzesc, aaa
Riul. adapă cîmpul, „ce roua: insmăltează a- Răcoarea: dă viaţă şi stelele albese.
i

î

DIR

Se

(dem):

- Stefan să întoarce și “din cornti-X Sună,

-

i

: Oastea. lu). zdrobită „de prin. văi s-adună; RE
"Lupta reîncepe, “Turcii” sînt: -goniţi.
Ș s- abat ca: spice de, fieruri : zdrobiți
D Bolintinam)
" Asta Turea.| asta-i

„Mai

ţa

te- -ai “inaltat, te ai mărit.

pre sus de-ar tăr: tovarăși, ai “dat: umbră, ai roditt

, Dabijei Vodă. şi mie Peste. unul și Poli vac, i
a
:
„ (Oinal:).
a!

ii

”

ie:

pa

Obsercare. In doscrieră şi i povestiri foarte des facem

uz

"de. propoziţiuni independente, de oare-ce vorbitorul 'are prilejul şi pulința: de : a trece răpede de la o parte a des-.
"-crierii la: alta, fără a. avea nevoe, de a face, legătură între.
Propoziţiuni,

dă

ta

E

-

,

.

“B) Propaziţiaur coordonate şi subotdonate.
|

g ai

Propoziţiunt coordonătă, i. siibordonaie.

„Cind .

_Vorbitorul voeşte a arăta - o mai mare legătur
ă între fapte, |

„Bropoziţiunile, de, şi independente, 'să- vor: lega

“prin anumite. particule conjunetice, [eonjtinețiun,
"conijunele, și pronume].
o
: sa

|

Dăm

între ele
adre be ,

în acest caz numele „de: propozţiant indepe
n-

dente coordonate:

AC

Cind legătura devino din! ce în mai
Strinstă şi face. ca
| înțelesul unui fpt, exprimatt printro: propoziţiune să de-

.,

l lor.
“pindă de- sâtilesul zltuiă, din altă propoziţie, raportu
va îi
că
zicem
ea.,
„va fi'de subordonare, iar -propoziţiun
.
“subordonată...
43.

-Ş

lată

care leagă prin

particulele - conjunctive,

a

a

„coordonare sati subordonare.

|

Sa

1) Oapulaiivele :Sc,

-2) Dişjunetioelo, şi-şi: ici-niă,, saii-saii ; ori-or;
«

pa.
at -ati, veri-veri insă.
dar,
ei,
ele,
sativ
Adeer
„8:

| 4)

căă,

Cauzalele,

că, pentru

„de vreme ce, căcică.

..

i

cum.

„7

.

Tenporalele : cind, în vreme ce, pe
|

,

că, find, că, de oare ce

5) Condiţionalele : de,.dacă să,

6)

o

ap
cînd, „atunci,

!

Ă

a
Da
7) Eapozitivele : că..
unde.
pe
unde,
de.
„8) Locale: “unde, în care,
, de şi...
“barim
măcar,
_9) Covicesivele : cu toate că, batir,
10) Comparativele : ca,

“ca, cum şi
: să, ca
11) Finalele
12) Concluzivele: prin
..
„deti. „.
care,
:
13) Relativele

ca Și. cum, „precum, aşa, chiar

i
„
,
.
să, pentru a, de a...
„urmare, dei, aşa dar, cum ve- .
”
.
ce.

dar și; “atita... î”
14). Adverbele cori jumetive, nu: numai.:..
sa. în Cit...
„cit; mai mare... "de cit ; într-atita.
-aă. o duplă fancToate aceste particule conjunctive
Deci dar cînd zicem
țiune: coor donează şi subordonează.

e a înțălege 0.spe:<onjunețiune subordonătoare nu lrebu
oare, ci mai “mult
“cie- deosebită dată unei particule. legăţ
culele copulatire,
20 funcțiune,” In sperio coordonează parti
..
44

:

SIRIA

|

.

Ai

N

a

—

-

ădrer satire, coneluzizele şi canalele
dența, nu cauza eficientă. .
Y

cind

arăt i antece-

|

7

ş 44. "Observînd particplele- conjunetive vedem că sint!
ăuvinte de toate speciile în funcţiune de. conjunciiune
.

“Primitiv

adevăratele

particule

conjunctive

ai

fost:

ră

(quod) ; ca (quam), ce (quid), să (adv. si). Mai apoi
limba ..
" Romină a dezvoltat senzul.. conjunctiv la o
sumă-de |
'alte forme compuse, ca: pentru . că, fiind că ;
pentru
ce, de

vueme

ce, de

oare ce ;"Dent uca;

ca să; apoi la

adverbe le-ai dat "faneţiună conjunetivă, tot așa
la verbe
și la alte categorii de „Cuvinte ; . de aceea azi
numărăm
“în această funcţiune o sumă de locuţiuni formate
. închi-

pul cel mai curios.

-

Da

$, 45. O'sumă de raporiuri de subordonare
putem să 'le reducem la» "raporturi de coordonare;* așa cînd
zicem.

Ei cam ades vedean, Că tu pe botişor
Avea șii pufușor
(A.
"am putea deosebi propoziţiunea

A

Ei cam

.

.

-;.

“Tu „pe

o.

Donici):

aşa :

”

ades vedeam că

botişor

aveal.şi puluşor,

fină mai drept a,lua' pe că, câ 'obieet
al primă propo-,

Zițiuni, avind

aicI înţălesul' de expozitie, adecă. aceas
ta, -că

e

„nefiind de cit un vechii pronume
conjunctiv, îndepli-"
nind astăzi numai functiunea de
conjuncțiune.
Atunci
„a doua propoziție :: „Tu pe boti
şor area) şi pufuşor 'e

explicativa „lui că, “adecă ; a lu
aceasta, formind „obiectul

“logic al acțiunii,

Să

.

,

.

s

bă

Â

i

=

3

"$.46. Propoziţiuni 'coordonâte copalative.
de coordonare copulativă ni-l arată numai și
Zboară,

Ma

ac

Şi pe iemn verde, nu şade
.

.

....

.

.

.

.

.

Di

.

Ori.să pune pe o stincă, *
Și nici bea, nici mu minincă.
"Unde vede apa. rece
Ea o tulbură și trece..

_
E

cade

pănă

zboară

Pi

ce

(Doina, Purtiirica)

!

_

Raportul *
.*

.
.

Li

„Notă. Ti textele, vechi găsim în locul lut: şi, conjune„ fiunea slavonă î, mai ales cînd să lega. . două cuvinte:

”

nu două propozițiună

Ex ! Vasile î ; loan î "Itodi sin Măricai ete.
* $. 46 'bis. a) “Nu tot deauna şi arată raportul de co-:
ordonare! copulațivă, ci “un raport de "adăugire la ceva
-spus mai. înainte.

a

fu pe botişor
Aveai și pulaşor

„Aici și este pus între verb și subiect, termeni
nici odată nu. să leagă între ei prin particule,. ci
un raport cantitativ, că între multe altele, ce avea
*pea pe botişor, era şi pulucorul
„Sau «să întîmplă şi la noi lucruri de. acestea»

“b), Ca și în rominește

cari
arată
vul-.
a

arătăm diferitele: nuanțe ale

"gradelor de comparaţie : A
Ex : Zon este
„Gheorge
“Toader
pănă cînd zicera Neculai
o
.

mal
este
este
este

înalt de cit Vasile ..
și:mal înalt.
și mai inalt
cel maă înalt.

|

— 44

,

S-a Propozițiuni coordonate disjunetive. Cind” vorbitorul nu voeşte a-și spune direct gindirea, să mulţemeşte a 0 lăsa să să înțăleagă din modul vorbirii sale,
punind în “alternativă amîndouă „stările ideil :: pozitivă
saii negativă, . DD
.
In propozițiunile disjunetive afirmativa e la mijloc :.

.

Ex.

Ia, în calea ma-i mici pe-a mea,

——nu-i nici așa,

nică aşa ;; ÎI așa şi așa,

„Nici nu plouă, nică nu

;

Sa

ninge,

o

ci cum îi mai

Nici: una, nici alta:

Şi una şi'alta;

nică pe-a ta. a
răi,

o

-

Se

-Saii pe a mea, sati pe-a: ta.
a
"Oră vorbeşte, cum ţi-ăi port
Ori te poartă, cum ți--i vorba. -

Li

Dea
i

$ 48, Propoziţiani coordonate adversative. "Cina două
idei ce le spunem nu să potrivesc 6le în de „ele, ci sint

»

în contrarietate,

propozițiunea.

dee va fi adtersativă, şi
i, dar, însă.
î

„i

|

Cur

care

va exprima

particulele de
,

Şi moșului îi plac. toate,
„Dar să le roază. nu poațe

acea

i-!

legsătură. vor fi
|

o
_(Prov.)

nu-i place să, trăească” ca găina la inoară, dar

„Nevoia

il face să trăească

Nu e după cum vrea

ca viţelul” la oraş, că.

omul, ci după cum poate

(Prov.),

Y

$ 49. Pr:
iune

subordoulate “cauzale.

o arătăm

prin conjuctțiunile

devreme ce, căci că,

Cauza. în

: căci, că,

propozi- _
pentru că;

din- pricină că, cum, cînd

ete.

Cauza este în sine .o explicativă a faptului
spus în
propo
ziţia principală, Explicarea să
face în două feluri:
a) cînd secundara arată motivul
și răspunde 'la în=
N

«

,

.

„

'

.

.
a

,

.

—

45 —

,

at Aa
e a:a. fost pedepsit, find că era vinov
„trebarea pentru ce:
cunoscută : f- ”
b) cind arată ur marea, Cauza find.
,
“ primbla.
ind că e vreme "frumoasă ne von
a făcut. în viaţa
Las să sufere, că i se cuvine ; ; multe
hac. L-a oşîndi D-za,
ui, dar aci v-a venit toate de
e
că mult m-a "amărit ă ne spune cauza
nu
Ş 50, Cind oropozițiunea cauzal
şi a cărui urmare să
eficientă, de la care a plecat:un fapt,
timp, Jără a ne gîndi la. "vede, ci numai. antecedența în
zitiunile ca.. indepen„raport de cauză : putem lua propo
neatirnat una de alta.
dente coordonate, căci le enunțăm
,
ive să leagă prin
Avem atunci propoziţiuni consecut

„

particulele: de aceea, pentru aceea.

de cât vreme fuu- “
Ex. Vin cocostircii ;. să face mană
”
eturile.
_moasă, E nour, de acea mă dor înche
i
A îrecui Sîntă Maria a
ia.
pălăr
cu
„N-ai ce ace
.

7

-, Obsertare

antăcedenta nu

In acest. caz

că nu ser-

numai

doua, dar amândouă par
__veşte: ca cauză propoziţiunit 'de.a
Pintilie Călătorul, să duc
trecut
A
Ex:
: a avenne eeaşi cauză:
şi rînduoelele.

tilie Călătorul
” începe

de de, Pine
Aici ducerea. rândunelelor nu depin

(27 Tuli),

ci de schimbarea anotimpului, că
Să

a veni. toamna,

condiţioale.

S'51. Pr. subordonate

.

+

Condiţiunea. o

cînd, numai să cari
arătăm prin conjunetiile dacă, 'de,.
„
n
să construese..
de acţiune în minideea
am
,
a) Cu Indicativul, dacă
“tea. noastră ca hotărâtă :.

-

voii face) în„Dacă ești, (vei fi) de treabă it fac ce

„ datorirea,, dacă nu mu,

.

a

- e

NI

46,

,

b) cu ojtativul şi subjunctivul, cînd
ideea de âcţiune:
e ipotetică, adecă numai în mintea
noastră, în stare de

„hotărire'saii de

dorinţă, In acest caz condiția fiind strîns - legată cu dorința, limba a unificat aceste
două stări ale
-” acțiu
nii, exprimindu-le

prin aceeași formă

(aș

merge).

Ex : Dacă să face; bine ; dar, ce ţe faci,
dacă nu să
*
Ri
,
“poate?
4
Ra
o LI

o.

.

4

Obseruare:

In. limba

.

veche

rominească.

"Prima și prin conjuneţia să==dacă
„Să
"Să

condiţia să ex=
X

lu

e

veţi hi îmblînău.în tocmealele.
are hi fost==de ar fi fost
|

Ce

meale..., - .:
(1560).

Cu vremea să 'și-a perdut. înțălesul de

condiţional,
ajuns a să construi numai “cu subju
nctivul ;
Să mergeţi însemna pentru cei
vechi Dacă hergeți.
Să

pare

că a păstrat

înțălesul

de

.-

și a

condiționa

l în perfectul
"-şi perfectul anterior al subjunetivul
ui: Ex, [1 lăsam în bună.
pace numaisă fi făcut vre-o ispra
vă. Ce n-aş A dat, să fi

Jăcut ceva !

E

a
Și în adevăr cînd ne gindim la hotă
rirea, care trebuea
„Să fi precedat o acţiune din trecu
t, hotărirea era ca o
s

.

a

.

a

i

i

.

a

.

.

„condiţie pentru îndeplinirea "faptului.
EX2 sigur l-eiş „fi scăpat de moarte,
ment în apă...

V_a

.

ş

.

|

,

a-

să fi sărit la 7n0-

A*
Nu mi-ar fi fost ciudă să mă fi ocărit,
pentru.o gre“ șală a ne, dar. așa pe sfînta'd
reptate

să pați ruşinea.

Af-ar fi părut chiay răă,să fi eşit
el înaintea ta...

“$ 51 bis. m propoziţ

iunile ipotetice să păstrează o legă“tură Sirînsă între timpurile verb
elor. Dacă în'prima propo-

ziţiune să pune prezentul condiţio
nalului tot el trebue să
„fie şi în a

* .
..

* -

doua; la din coâtra în amindouă
să
pune
peri. condiţionalului ; de pildă.:
Aş face, de-ar Î| ci cale; .

,

— 4 -—
Aş a: niers, dacă ar a
„da pomană,

fost cu, cale ; Dacă mă , duceam

căpătam şi eăi'un colac.

.

:

- $ 52. Prop. Subordonate tempor. Circurastanțai de timp
„0 exprimăm prin adverbele conjunctive cînd (quando),
„cum (quum), pe cînd (duh), în creme ce (dum), după ce |
*(postquam),., îndată. ce (simulatque), ma? fuainte „de
_“Aantequam), pănă cînd (quousque, quod), şi ne arată sai.

i

593 simultaneitate

am

sait O şuccesiune : cum

am ajuns a Casă *

aflat cel. întiiă, de nenorocirea căzută asupra noastră., :

Și eram la moșu,:
" Când cînta cucoșu.
Sintaxa: nu e. uniformă în toate propoziţiunile tempo| „ale, şi „depinde mult. de la: senzul, „cum luăm noi Ta-:
portul între: fapte. Ex:
.

Cînd să pune, face treabă."

-

|

Cind s-ar. pune pe lucru, ce treabă n-ar facel..,
Cind al să te-apuci de lucru ?

Cind arată și alternativa : cînd întră cînd
o dată

scrie, cite-o dată

ceteşte ; cum

ese; cîte

miînîncă

să culză.

: Cînd şă întăreşte prin adverbele atunci și acum,
.

.

-

,

ÎN

'

.

Propoziţiuni subordonate „completive
.

-$ 53, Inţălesul subordonatelor. completivee e mai mar;
ele procură verbulai cînd. subiectul, cînd obiectul,
a). Propoziţiunea completivă cu: raport de nominativ,
numită subordonâtă subiectivă. Avem aceasta cu ver„ele unipersonale. sâii propoziții impersonale:. t» cure” să
fac; să cade să; mînînci;

stie

că-i

un răi ;;- e adecărat

bat, ee:

ont

+

.

-odihneşti,

să șede să te

c-a marit;

ai
_.

i,

:

să

să zede „că-i:

îi

.
o.

b). Pr opoziamnea comipletiză cu raport de acuzativ numită subordonată obiectivă. „Ele sînt "de două feluri:

-- a) subordonate obiective directe fi b) subordonate 0:
-Diective indirecte. -.:
e
:$ B4, Sabordonate obiective directe. In propoziţiunile
completive “trebue să luăm în: samă verbul din propozi-, :
“iunea, principală;' căci le putem construi „cu subjunctiv
"sai indicativ, după cum lutim ideea . în mod afirmativ.
"sai îndoelnic, ..
"Aşa verbele:. 1). „simţesc, gândesc, ştii, crred cer după |
ele că cu ind. şi să, că să cu subjunctivul
Sa
“Ştie să îneîr tească guraburile ; simțesc că mor
1
; “gin:
desc să fac; ; gîndesc că-i bine;, cred că ine
cred că
va face. Văd că: să răzbună vremea.
e

„2).

Acele care arâtă

- general:. rog,

o tendință, o,.voinţă

ele subjunctivul cu să, ca să:
-să

în senz

cer, poroncesc, "doresc, “voesc. etc, cer după

mur iți, rugați-vă

să îţi

„doresc să trăeacă, voesc

sănătoii,

cer. să mă ajute ;

-porocese să iasă, mă rog ca să-l ete.
-.
DE
8 55. O sumă de verbe, ca: spun, cred, ăd, zic,
ete.

cer

după ele.

conjuneţia

cauză,

ci casă: arăte obiectul

această

acţiune :

o

că să nu cu înțăles,

asupra căruia

de-

aplicăm"

pa

văd că eșt om cinstit

se

spune că l-a dat afară.
„cred: că „nui tocmai așa, cum zici,

“Aci. putem lua pe că ca obiect a. primei propoziţiuni,
explicîndu-l: prin pronumele determinati :. aceasta, cum.
- si în

- numele

adevăr

este,

căci

auod, (co, că).
a]

conjuncția

că - vine „din. pro-.
tea

*
.
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“Propoziția din inceputul poveștilor .. a
Ci-c-a fost'o dată o babă şi-un moșneag
o analizăm

aşa:

Zice că, a fost 0dată o babă și un moșneag; adică,
Zice aceasta :. -a fosL-o dată “o babă. și un moșneag.
8 56).
arată

Sub. obiective indirecte..

Duciirie, supărare.: "rușine,

După verbelă care.

teamă, uimire . să pune

E subordonată - completiă cu. să. cînd e subjunetivul, cu că
cind-e Indicativul: mi- y. rușine să-ți „Spun pe față şi

"de-a dreptul cum a fost rorba ; mă mir că n-a venit ;
de ce n-a venit, că nu vine ; mă tem să nu pătască ceva,
$ 57. Pr. subordonată completivă. după . adiective și
“ adverbe de intensitate expriină actiunea atributului din”
“priucipală, întărit prin adverbele intensive atît, așa; este
: aşa de strîmt că n-ai încotro,. (în cît n-al incotro), are
|

atita. noroc că uu-l poate duce.

î

„Adesa subordonata „completivă adaugă la obiectul din
. principală un raport, care-l determină cu mai „multă |

-“ precizie : .
a
“spume lumea că ar fi trăind ătti că din
zăzut că trăese destul de bine.
Aici. subordonata . compleetivă

a
că trăese destul «de vine,

- preeizază ințelesul obiectulni . i
|

i

In acest rol poate fi şi un. gerundiu :

Ă potiuă,. dar nu ştiă ce-or

ea
contra i-am |

fi vorbit.: * -

l-a

|
auzit şo-

ai

-$ 58. „Propozițiuui sub. concesive. Ideea de îngădulală
"0

arătăm prin conjuncţiunile:

de și,

cu toate că, bari în,

| macar. că, batîr ; şi să. construese cu Ind. şi Subjuneti-vul,. sati cu coniunețiunile dacă, cînd întărite cu chiar: CA
“clar dacă, char cînd, chiar de...

—

350 —

Nea să-ă-fi dai ceea ce-mi cei
Batîr să-mi: dai zece lei.
Măcar să-i dai drumul. o ţîră.
| De şi e soare, dar ă-un soare cu dinți...
ă fac chiar dacă s-ar purta bine.

$: 59. Propoziţiuni sub. comparative. Putem Slabili _
asemănare între două oblecte de grad egal sai deosebit.
„Cind
obiectele. comparate să află pe aceeaşi treaptă sint.

„ corelative; iar ordinea în .carele așezăm
'e indiferentă; " îndată însă ce primul termen de comparaţiune

e pus pe

o treaptă superioară, termenul al. doileae strîns unit
de “
cel dintiiă, ca să nu-i poată - lua locul. De pildă +
“de-ar fi şi harnic pe cît e de cuminte ; e negru ca ceaunul j; cum îă ceaunul așu-ă şi Juja, luă; dar este și mai
şi de cum îl crez,

Particulele de legătură, variază după natura, intenzi„vului - 'din prima propoziliune; şi sint acestea: de cît, ca,
“pe cât, de cu, cum ; apoi adverbele corelative :
atît de—ca,

cum: sînt tot. atît: de cuminte
clas.

ca or şi care

„din

n-am văzut om atit de abraș cum eşti d-ta.
tocmă,

astfel, aşa—ca şi, după: „este tocmai ca și tătini-său.
_să poartă

-

„după

atît-cît :

cum

poate.

îţi dai [atita] cît vrea (pot.)

cu cît mal—cu

atît mai: cu

vei Smeri, .

mai, de:

așa

sae şi petecul : după 'Ture şi pistolul.
cît înălța-te-veă cu atita te
aaa

“cu cît ești pus mai sus cu atita
să fl mai:
smerit.
SR
sînt mai: mulți de 100.

DI
4

$ 60. In decomun prop. comparativă o exprimăm |
eliptic, putind-o lua în analiză ca termen al propoziției. nu. ca propoziţie a parte. !

"Merge ca un us; ride ca “pr ostull mamii Maiuca
Şede ca cînele în car. E. şiret ca vulpea.
|
Analizăm : Sub. (el); verb. merge; ca „un Urs, „deer“ minare de mod:în comparativ.
:
N
$ 61. Propozițiuni sub. finale, Exprimăm scăpul prin.
subjunetiv sau infinitiv cu prepoziție. Particulele! să şi
a sînt cele

mai proprii

pentru a exprima

scopul,

ele singure, fie compuse, ca să „pentru ca, pentu
„une ori punem și pe.de cu imperativ.”

fie:

a, de a;-

Du-te de- i ia, ce-ţi trebue. a
:
„. Cinsteşte pe tatăl tă şi pe mama ta, ca să-ți fie, ie bine. „.
Merge să să lupte. E
a
Am făcut ca să nu te mai and bodogănind,.
„Ban albi pentru zile negre.

0

Ardelenii obişnuese pentru de a. în Joc de pentr Wu...

; tot așa sună azi și pentru cu să în loc de ca să. --

62. - Propoziţiuni concluzie.

In concluzive avem

raport. de coordonare, și-l arătăm prin particulele deci,

„așa: dar, prin urmare,
Ințălesul concluzivel
“ele: ce s-au zis mai înainte.
3 decă e vinovat.
în. aşa dar ne-am

stă

înțeles.

"u- ş Din urmare Să ne punem pe lucru, i
„s.. "Să pregătiră deci și porniră.
„Iată dar cum stă lucaul.

în
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at DEPRINDERE
„in

Atoş Vehfar Cajear ul de L Creme).

De glumeţ,- glumeţ- era Moș, Nichitor, nu-i. vorbă, dar
"de multe ce dăduse. peste" diînsul să făcuse. cam hursuz,
Băbătia. lui de la o vreme încoace, -nu știi ce avea,
că începuse a scirţii, ba c-o doare ceea, ba c-o doare

_

„ceea. ba l-a făcut de năjit, ba că.--a făcut de ursită,
-ba “că l-a făcut de plinsori

şi

tot

umbla

din babă în

: babă cu descintece şi cu oblojele în cit lui: Moş Nechifor |”
acestea nu-i prea veneaii

la socoteală,

şi de

aceea, acum

„nici o dată, nu-i erati boii acasă ; ba chiar să. făcuse bu-:
clucaș, hărţăgos: şi de tot hapătn, cînd sta cîte două, |trei
- zile pe lingă casă, în cit beata băbuşca lui era bucuroasă
„- une-ori şi răzbucuroasă în sufletul ei să- l vadă cum l--a
vedea .urnit de-acasă.
iau
Ă Să vede că. moș Nechifor era: făcut pe drumuri, “cae
“cun eșa afară la drum, parcă era altul ; nu mal sta.
din
pocnit cu biciul, de şuguit,cu. toți drumeţii pe ciţi
îlîntilnea' și de. povestit despre. toate locurile insemnate,
pe
| unde trecea.
a
e
"Intr-o dimineaţă Mercuri, înainte de: Dursineca
mare,
moş: Nechifor desciocălase căruța și-o ungea,
cînd numai
iacă să trezeşte la -spatele lui cu jupin Strul
, - „negustor
de băcan, iruri, ghileală, sulimeneală, boea
de păr, chi” lazuri, peatră vinătă, peatra sulimanulu
i saă peatră
bună pentru făcut alifi ie de obraz,
salcie, fumuri și alte

otrăvuri.

>

Muni dimineață, Moș Nechifor

|

e

ES

.

.

i

= 58 -.
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Bună să-ţi
«
fie, inima, jupine Strul. Da cu ce trea-

Dă a venit pe la'noi?
—

.-

_

Ia noră- -mea vrea să meargă. la Piatra... Cit

daă ca să: mi-o duci?

stii

,

"— Apoi fără să ne zbatem; jupine Strul, mi-ă 'da selE sprezece lei, un irmilie de aur şi !ți-oliă duce-o,. ști colea
“<a pe palmă.
a
ie

o
„sli

AL să lași cu 9 lei, moş Nechifor şi te-a mai cinși fecioru miei la, Peatră.. D-ta, moş Nechifor, ești

„om purtat, ştii mal bine de cit mine ; dar totuşi te rog .
să mil cu băgare de samă "ca să nu-mi prăvăli nora!
..— Dacă doar nu-s harabagiă - de eri de alaltaeri, ju-.
pine Strul. Am mai umblat ei c-o mulțime de cucoane,. .
„_-<u maice boeroaice ' și cu alte fețe cinstite şi, slava Dom- nului! nu s-aii plins de: mine. la! numai cu maica Ev“lampia desăgăriţă din Varatie am avut şi ei o dată |o.
“leacă - de clenciii,. că ori unde mergea avea, obicelă să-și
„lege vaca dinapoia căruţii, pentru. schivirnisală ca să |
„aibă lăptişor la drum ; şi cu asta îmi'aducea mare su-.
părare,

pentru

că vaca,

ca vaca, îmi irosea

ogrinjil din”

„„ căruţă, ba cite. o dată rupea leuca, ba la deal: să smun-.
- “cea de era cit pe ce să-mi gituiască epușoarele; : Și ei, -.
-cum

îi omul

la necaz,

îndrăzneam să zic:

Măicuţă,

de

ce eşti scumpă la tăriţe şi eftină la făină? Ea atunci
| să uita galiş la mine şi-mi zicea cu glas 'dulos :. «lan

taci. D-ta, moș Nechifor, taci, “nu mai „striga atita pe
biata văcușoară pentru că
. nimic, Părinţii pusnici din"să- minine lapte numai de
mese degrabă ; şi dă, ve să

ea, mititica, nu-i vinovată cu!
Sfintaggură mi-ati dat canon
la, o vacă ca-să nu îmbătrifac? trebue să-i ascultăm că

sfinţiile lor ştiu mai multe de cit noi, păcătoasele, _

sa

—

„Model de analiză... Să vede că moș Nechifor era făcut
pe drumuri, căci cum .eșia afară.la drum parcă era altul; nu mai sta din pocnit cu biciul,. de șuguit cu toți
. drumeţii pe câţi îi întilnea şi de povestit despre “toate
locurile însemnate pe unde. trecea..
o
„Să vede că Îloș Nechifor. era. făcut pe dr umar; avem
2. propoziţiuni: 'să vede. principală ; că Moș Xeechifor €era
făcut pe drumuri, subordonată subiectivă, servește ca .
“subiect. verbului să vede luat în pasiv. Subiect Moș Ne„chifor, termen propri, verb er a, atribut Jăcut arată ra„port pasiv pe drumuri determinare de loc.
„Căci cum eşia. afară la drum, parcă. era altul, avem ..

. 2 propoziţiuni : căci parcă era altul,

subordonată,

cau-

„Zală, “cum - eșia afară la drum subordonată temporală.
Subiect (el) ni-l spune terminația verbului era, altul
a| tribut ;; parcă arată o stare de îndoială, faţă cu
atributul
altul. dat subiectului, el, adică lui moș Ne echifor.
Au mai sta: din pocnit cu biciul, de şuguit cu. toți
drumeții. "pe câți îx întâlneu, şi de' povestit despre toate locu„rile însemnate pe unde. trecea, Nu mai sta
: propoziţie
„principală ; subiect el, verb na may sta, netranzitiv
; de- terminări moale avem: din pocnit cu biciul,
de șuguit
cu toți . drumeții, şi de povestit despre toate
locurile în- .
„semnate ;;

î întîlnea,

„Prop.

a

jar pe că
complimentare

însemnate.

Și pe: unde trecea sint
terminilor . dr umneţii. și “locurile:

,

C). Propoziţiună ineidente.,
$ 63. Adesa subordonata să refer
ă numai la un. termen din propoziţiune, a cărui
înţăles îl determină ; în

— 55 —.

Ă

3

„acest caz propozitiunea secundară o numim
Şi

incidentă,

îndeplineşțe același rol ca şi o complinire atributivă:

"Incidentele să

neagă de. termenul

determinat

prin

relati-.

“vele, care, ce (pe care, în care, „de care).
- Omul, care “mbătrinește, pune pae şi-l pirleşte
“ Am

Văzut şi noi casa, cari e-al cumpărat-o

$ 6. Incidentele să - referă :
a). La: subiectul propoziţiunii.

o

zilele. trecute,

E
Ex:

-,

|

Pomul, care să usucă, să tae, şi în foc s-aruncă.
Ideea ce spui nu-i nimerită.
Adi

propoziţiunea

* care să usucă

ee supt. “dependența

„numai, a subiectului, pomul, a cărul ințăles il dezvălește;

- “să poate

deci lua ca complinire a subiectului:
Pomul uscat să take şi-n foc s--aruncă.

b). “La obiectul propozitiunii.
|
Am trecut în not o girlă, cure era tare lată și adincă.
Aici propozițiunea :

raport
țeles
€).
ghilă
rele a
într-o
ce era

care

era tare lată

şi adîncă

are

numai la obiectul propoziţiunil, gâr lă, a cărui înîl determină.
e
Dea
La o complinire: Intre “boerii lu Leremia Moera și Nestor Ureche, tatăl lui Gr. Ureche, cascris Cronica ţării pănă la Aron Vodă.—Am dat
fintină, care eru părăsită ;—Am ajuns la o fintînă,
plină ochii de apă ;—A plecat la ceasul, care-aă .

" zis j—Am

fost pe locul, de unde izvorăște Bistrița ;—Să

a
fagi de locul, unde să adună cei răi.
În amindouă cazurile, incidentele sint ca paranteze
" intercalate în corpul propozitiunii principale, cu. titlul -

de: complimentare.a termenului pe lingă care stati puse.

$ 65.

Une ori incidenta să referă la o propoziţie in-

— 56 —
| treagă, cină nu caută a: determina un anumit termen al
propoziţiunii, ci să referă la, ideea din propoziţiune,. În
“asemenea caz e numai o formulă copulativă, şi să leagă

prin ceea ce: Spui că a „făcut el aceasta, ceea ce nu-mi
vine să cred ; m-am încercat să-l îuduplec, ceea ce nu
să putu.
$

66.

Cind relativul care,. cine,

cel ce, e în funeţiune

de substantiv, avem propoziţiune subc =d. subiectivă : Cine să grăbeşie să privește ; ; aică cine să poate descom- - -.
pune în acela care, şi am putea” analiza aşa : acela, care

„Să grăbeşte, să pripește,
denta complimentară

unde

care să grăbeşte

e inci-

a subiectului acela. - Vorbirea! însă

"pentru a fi mai vioae și expresivă

a scurtat propozitiunea.

$ 67. Raportul de subordonare și de incidență să cu“noaște după cum secundara să referă la Verbul. Bropo-,
: zițiuniă, sai la alt termen. .

"Ceea ce să referă

la

verbul . din

principală

stă ca

mod, ca. condiție, sai ca circuustanţă a acţiunii...
„Ceea ce să referă Ja subiecti sati obiect stă ca calif
cativ

saii

Obs.

dee minativ exterior.
Pentru

ușurință

de circumstanținle pentru
tare pentru

în: avaliză

subordonate,

vom -utiliza

încidente.

termenii

şi de complimen=
a

Model de analiză. Pr îsteia, care
«
ședea de:-o parte, văzu
„__Deatra, care căzuse cu 2 gomot, mulțaunni luă D-zeu că i-a
scăpat zilele şi să gândea ce să facă ca să. Xasă afară,
„Prislea văzu peatra,: mulțumi luă D-acă, şi să gîndea,
propoziliuni independente, principale ; care şedea. „de-o
„Darie, complimentară
subiect -P; îslea, care : căzuse cu
2gomot

complementară

obiect: peatr a 7

că

i-a
.

scăpat

2i-

zele subordonată: de cauză ; ce să facă subordonată completivă ; ca să dasă afară subordonată finală.

„De analizat următoarea bucată de lectură să să spu-.
nă care sint complimente ele.
BACON.

Cancelarul Bacon, care fu. unul dintre
“filosofi. şi barbați de stat ai Engliterei,
multe merite pentru țara. sa, dar modest.
„- beta, care cutriera .pe. atunci ţara, voi să
destă de la tară, care și-o clădise Bacon
d nălțarea sa la rangul de cancelar, şi care
--

rise de -atunci.— «Casa

d-tale,

e prea

cer mal vestiți
era un om cu
Regina. Elisa-:
vadă casa moînainte. de în- .
n-o mai mă-

mică», zise regina,

„* căre era mirată de acest lucru.— «Doamnă, zise Bacon, casa mi-l destul de ' mare
ta m-ai

pentru mine, dar Majestatea

făcut prea: mare pentru

D).

dinsa»,

-

Propoziţiună incise.

ş 68. In povestirile amestecate cu diălog pentru a
“arăta persoanele vorbitoare obișnuim o sumă de propo| “ziţiuni, care n-ai nici un amestec cu șirul ideilor, din
|
i dialog ; pentru aceea le numim incise.
„De pildă: Trahanachi. Stăr, să vezi... la Caţavencu...
pe fotel.
Cum întru să scoală cu respect și mă pofteşte
că
« Venerabile» în sus, "«venerabile» în jos. Imi pare răi
am ţine-am răcit împreună, zice el, că în totdeauna
sfirșit
în
şi
...»
nut. la D-ta ca la capul judeţului nostru
m-ai
o sumă de delicateţuri . a. Bă serios zic: «Stimabile,
>
tul
docomen
chemat să- Tal. „arăţi un , docomeni, “arată

„aice: <Mi-e teamă, zice, că o să fie o lovitură dureroast
„pentru D-ta şi ar fi trebuit să te pregătesc mai dinainte,

d-ta un barbat așa de, şi aşa de> şi Iar delicatețuri.
„Zic tar : Stimabile, ai puţintică răbdare, docomentul..
"El dar. «că de, damele...» Să vezi D-ta unde vrea să

- mă aducă mișelul ! ..

E

-

e

(Din < Scrisoarea Perdută»).
CAP. V.
„

Determinarea numărului.de propozițiuni în frază...

- Ş 69... Aceeaşi idee o putem spune după voe într-o
.
* Propoziţiune sai în mai multe. Numărul: propoziţiunilor
nu atirnă dar de numărul ideilor, ci de forma exteri-

oară. De pildă: ideea exprimată prin. propoziţiunea: 4

„ Fur necunoscut fura noaptea merele coap'e din
mărul cel
de aur din grădina împăratului 7oș, o putem exprim
a și
-” printr-un șir mai rare de propoziţiuni, în
care fie-care
termen determinativ poate fi lărgit intr-o propozi
liune ;

Și anume: un fur, a cărui nume era necunoseut, fura
în cursul nopții toate merele, care erati mai coapte,
din

mărul de aur, ce să afla în grădina împăratului roş.

„Aici am dezvoltat ideea de mai sus in-3
propoziţiuni,
în cari determinativele le-am schimbat.
în propoziţiuni

întregi :

a

A

necunoscut în a cărui nume era necunos
cut.

coapte

>» care eraii mai coapte.

din grădină > ce să alai în grădină.

„Ideea

|

* pr

e tot una : furarea - merelor, dar
ca formă avem

3 propoziţiuni,

:

o

|

—

59 —

a

$ 70. In deosebirea propozițiunilor 1 trebue. să avem în
vedere. forma, căci dacă am căuta să facem uz de logică la fie care pas am da de nepotriviră între : idee şi .
”. forma sub care să exprimă acea idee. -. Vom

cunoaşte

că într-o. frază avem atitea propoztiuni

„cite sint verbele puse în: moduri: “personale.,.: :
„Ori ce. propoziţiune are subiect, verb, obiect sati atribut;
fiind asttel ori unde vom. găsi îndeplinite aceste cerinți,
- vom avea o propozițiune, fie' că inţălesul e de un simplu
e
-.
„ determinant
ar uiucă ;
să
st
foc
în
și
tae
: Pomul, care să usucă, să
aici care să usucă formează: o propozițiune, de oâre ce
"avem rel termeni: Subiect care pron. conjunetiv, €ce caută

“spre: 'antecedentul său Pomul, verb” usură, să obiect;
-verbul e în forma pronominală cu înțăles pasiv. Intreaga
- propoziţiune e complimentară a subiectului pomul. ca ş
“cum am zice: Pomul uscat să ae şi în foc să cruneă;
“unde uscat e atributivul. subiectului, şi fiind un; “partici|
pi pasiv, cuprinde în sine ideea de să usucă.
anei
a
şi
ca
“ Rolul în propoziţiune a unui atributiv
complimentare e de a' specifica înțălesul termenului determinat, și a-l face să convie. verbului : aşa în fraza de
„mai sus nu ori ce pon să tae, ci numai pomul uscat sai
“care să usucă.
$ 71. De și regula tormală, zice că vor fi atitea propo-zițiuni cite verbe în mod personal, totuși sint o sumă, de
cazuri, cînd de şi avem verb în mod personal,
tue 0 propoziţiune aparte, ci exprimă numai

nu

cousti-

un termen

'secundar.. De pildă : Omul cum să cade să cunoaște pe. |
deasupra.

complinirea,

atributivă

sati : această faptă e cnm

să cuvine,

aici cum.-să cade este

“a subiectului omul.

”
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cum să. cuvinee atributul... In: i-o femee cum trebue,
„cum ir ebue e. complinirea atributului. femee,
5 72. Adesa obiectul propozițiunii e un verb în subjunctiv sai Infiniti cînd verbul propoziţiunii are înță“lesul incoativ. De pildă: & copil de patru ani şi nu

poate încă vorbi;

omul

bat

chiar să vrea să meargă

drept și nu poate merge ; aici zorbi e obiectul verbal
a lui poate ; iar. să meargă şi merge sint obiecte verbale
“a lui să vrea şi nu poate.
|
Obs,

-

Vezi $ 17, c.

873. Propoziţiuni

a

sinonime.

Cit priveşte. forma

- propoziţiunilor. noi putem aduce cele mai mari: schimbări fără ca ideea să sufere ceva; aceasta din cauză

că intre propozițiune și judecată nu-i
o legătură strinsă.
Judecata ce .o exprimăm prin propoziţiunea: Maria
este elevă silitoare. o putem. zice şi prin forma, negativă:
Maria nu este elevă leneșă ; aici e numai. o schimbare

de formă, ideea însă e aceeași.
„„Zicem că, amindouă

.-

”

Propoziţianile

sint

sinonime

la

-. înțăles,
$ 74. Prescurtarea şi transformarea propoziţianilor.
Propoziţiunile le putem. reduce la simpli termeni, după cum
avem

nevoe sai

ne

vine

mai

la

îndămină. In

i

regulă

generală fie care propoziţiune subordonată să poate reduce .
în termenul

corespunzător. din propozitiune.

Prin

trans-

formare propoziţiunile principale pot : deveni secundare,
Yar cele secundare să pot schimba din una în alta. Așa:
a). Subordonatele - subXective le reducem la . subrect,
schimbind verbul întru-n derivat verbal (nfinițivul scurt
saii întreg cum şi adiectiv verbal) :

— 61 —Proclamarea regatuliă Ro
Să ştie că la 1881 s-a
mâniei.
(subiect) s-a făcut iîn
|
Româniel.
regatul
proclamat

| 1881.

Ă -E. bine să fii cuminte. - ] E bine a Ji cuminte (subrec)
Bogatu are mulţi prieteni. ,

Cine este bogat are mulţi.
prieteni,

„Le mal putem zice şi așa :
“Stim din Istorie că la 1881 "s-a , făcut

proclamarea

Regatului Românieă (subord. obiectivă directă).

“E bine cînd cineva-ă cuminte (subord. temporală).
„Cît eşti bogat al' prieteni multi (subord. temporală). b).

Subordonatele “obiective

să reduc

la

adevărate

biecte directe sau indirecte, schimbind pe verb
a
substantiv verbal, infinitiv Ori ger undiu.
i

“Am auzit c-a , murit mă.

mucă-ta. -

auzit

de

moartea .

„- mmâne-ta (0. ind.)....

|

„ta (O. dir).
Dorini fericirea

“ Am văzut că mergi vine „|
|
cu învățătura,

“ Te-am văzut Tergîud bine
cu" învățătura. (complinire
| atrib. a oblectului te).

„Dorim să fi feriicit.
,

"Am

o-

într-un.

Nu te plinge de răutatea
:
" oamenilor (0. ind.).
an
Le mal “putem transforma şi așa: Moartea mâni-ta

„Nu. te plinge că oamepă
sînt răi. a
auzit- -0- cam

tîrziă. (ob.

|

dir.). . Fericirea ta e şi

dorința

lor.
„mea. (subiect). „Araai a te plin ge de. răutatea oameni
i,
e
(Ob. dir.).
Incidentele complimentare să pot: reduce la: simple:
6),
_- compliniri atributive, lăsînd pronumele și “verbul copu- .
|
„ativ Yar atributul răminind ca complinire atribulivă,

2
Omul care este iconom; -| ' Omul iconom “ştie! -prețui .
"ştie prețui paraua.
|
. paraua,
Barca,

care

este bătută

|. -

Barea

bătută

de valuri

Să

de. valuri, lesne să îneacă. | . lesne să îneacă,
Cind incidenta nu e construită cu atribut, ci cu Sleci,
atunci, verbul din! Mod personal - îl punem în participiu,
în gerundiă saiă îl înlocuim. printr-un adiectiv verbal. cu
- sufixul or.

Copilul, care ascultă,e
E iubit.
| Mama,

„Copilul ascultător e rubit.

Aa
care

îşi omoară

|

Mama

copilul e un monstru.

Si

omorîndu- și

co-.

pilul (omoritoare de copil)

|

e un monstru,

„ Dozeii pedepseşte pe cei |

D-zei pedepseşte pe'cer ne-

ce nu ascultă poveţele lui... | ascultători de-povețele sale.

„Mai pot fi transformate şi astfel:
Părinţii iubesc pe copiii ascultători (ob. direct).

E un adevărat monstru mama, cînd îşi omoară copilul:
„ (subord. temporală). . „Cel ce nu ascultă poveţele lui - D- -zeă
să va pedepsi (subord sublectivă).
- d). Pr. subordonate circumstanțiale să. schimbă i în determinări punînd verbul. din subordonată in gerundiu,
saii înlocuindu-l prin o locuţiune.

Pe cînd

lumea eșiu cu.

învierea s-a aprins moara

de

foc,

|

!

N-am putut scrie tema,
pentr u că am fost bolnav,
sa

Moara de foc s-a aprins

| pe timpul eșirii cu învierea.

|

Fiind bolnav n-am putut
scrie tema,

:

Boala m-a făcut să nu pot scrie tema.
Arderea morii de oc a fost pe vremea eșiriă «cu învierea.
.
.-

:

>
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$ 75. In graiul popular găsim o sumă de propoziţi= - |
uni, cari ai rolul-de determinative. De pildă:
7

“Fugea de-i “pâritait călcăile (în loc de tare). Împăratul își întinse hotarele, pe unde a înţă "cat dra- .
a
cul copiii (în loc de depar te).
picior
de-un
+
i
D-aei
pe
apucat
a
“Nu ştii ce are, parcă
(în loc de vesel).
Era așa de strălucitoare de-ți luu ochii (în loc de foar te).

“Era aşa de calic că n-uzea după ce bea apă.
Era aşa de ră că să tai poala şi să fugă.
E prost de dă în gropl.
|
Ti trecut prin ciur și pr in dîrmoiă (pătit).
- Unde dă D-zeii să cadă o asemenea tiflă peste

ine.

. (noroc).
_ Apor expresiuni ca acestea :
N I-ntr-o ureche, în lipseşte o doagă ; calcă "n -străchini.

“$ 76. Transformarea

din activ în pasiv.

Aceeaşi

idee o putem spune supt două forme: actiuă şi pasiră,
„după cum ne vine mai lesne în vorbire. De pildă:
Părinţii cresc copiii putem .- zice şi copiii să cresc de pă-,

-zinţă şi copiii sânt crescuți de părinți, Regula transfor- |
mării o putem formula aşa: ca să transformăm 0 pro-:
pozitiune. din 'activ. în pasiv, luăm verbul din activ şi-l
punem în timpul şi modul corespunzător din forma pronominală cu înţăles . pasiv, sai îl transformăm într-o

propozițiune cu atribut:

..

-

:

Ciobanul paşte oile (activ).
Qile să pasc. de cloban (pasiv).
Oile sînt păsrute de cloban (prop. cu atribut)

.

= 64.—
Prin această transformare subiectul 'din activ devine

“

obiect indirect, iar obiectul direct devine subrect în pasiv.
„Tot asa:
|
„0

Popa ceteşte stîlpil |
Stâlpii să cetesc de popă
„Stâlpiă sînt cetiți de popă.

'- Obs, Deosebirea dintre. propoziţiuni. ca: Stâlpii să celesc. .:
de popă şi Stilpii sînt cetiți de popă e că în cea dintitii
să urată pasivul în acţiune (să cetesc), „Tar în a doua pasivul ca stare rezultată din o acţiune anterioară (sînt cetiți). :

">

Analizăm :

.

- Stâlpii să celesc de popă. Sub. silit, exprimat

prin-

treun substantiv în plural, mase. nom. plural, articulat;
verb să cetesc, tormă pronominală cu ințăles pasiv ; 0biect indirect de popă arată raportul activ, locul de „unde
pleacă acțiunea de « ceti stâlpii.
:
Stâlpii sînt cetiți de popă. Sub. stâlpii; ; verb sînt, Co"pulativ, cetifi atributul, exprimat prin participiu. cu înțăles pasiv, de popi, obiect iiindirect.

DEPRINDERE *
(Din Amintiri din copilărie de |. Creangă).
„. Intre cola: eram și eii, un băet. prizărit, “ruşinos:
si iricos și de umbra mea. Și cea dintăă scol? ăriță a fost
Smărăndiţa popii, o zgilie de copilă ageră 1a minte și .
așa de silitoare de întrecea mal pe toți băeţii şi din carte .
si din' nebunii. „Insă părintele mai în. toată ziua da: pe.
„la scoală şi vedea ce să petrece ...'Și ne pomenim întra,
una din zile că părintele vine la școală și ne aduce un.
.
scaun noă și lung și după ce a întrebat de dascăl, apoi
.

' — 65 —:
a pus nume scaunului Calul Bălan şi l-a lăsat iîna şcoală.
Im altă zi-ne trezim că iar vine” părintele la şcoală cu
“ Moş Fotea, cojocarul satului, - care. ne. aduce ca dar de.
- şcoală nouă un drăguţ de bicişor de curele împletite fru=
"mos şi. părintele îi pune nume Sfântul * Ne eculai, după
"- “cum este şi hramul bisericit din Humulesti. Apoi pofteşte . ă
- pe Moş Fotea că dacă: j-or mai pica ceva 'curele bune .
„să. mal facă: din cînd în cind cite unul și cam mai grosuţ, "dacă să poate... Bădiţa Vasile a zimbit atunci, ar
„noi şecolarii am rămas cu ochii holbaţi unii la alții. Și

pus părintele pravilă. şi a zis: că în toată Simbăta să

a
“să

procitească

băeţii

și fetele, adecă să asculte- dascălul”

„pe fie care de tot ce a învățat peste săptămină și cîte
„greşeli va face să i le însemne cu cărbune pe ceva, iar .
“la urma urmelor de fie-care greșală să-i ardă școlarului
“cite -un sfintu Neculai... Atunci: copila părintelui, cum era“. :

"2.

sprințară și plină de incuri, a bulnit de -ris.

„ Păcatul ei, sarmana t la poftim de încalecă pe Bălan, |
jupineasă, zise părintele de tot posomorit, să facem po"cinog sfintului Neculai cel din culă Și cu toată stăruința . -

„»

- lui moș Fotea și a lui bădiţa- Vasile, Smărăndița a mîn-.

cat
„+ gea
'am
„ba:

papara şi: pe urmă, şedea cu minele la ochi şi plinca O mireasă, de sărea cămeșa: de pe ea... Noi cind
văzut aşa, am- rămas înlemniţi, dar părintele, ba azi |
mîne aducind pitacă şi 'colaci din biserică a împărțit |

- la fie-câre de ne-a îmblinzit

şi treaba

mergea strună :

SE băeţii schimbă tabla: în. toate zilele şi Simbăta procitania, .

NR

aa Ă _ „Siena
„CAP.

1.
v

"Sintacsa Rominească .i

tă

:

s7 1. „n Sintaxa propriu zisă aa limbi Romine ne von
“ ocupa: cu. aceste chestiuni :
'a)- Sir ul cuvintelor

în propozițiune,

ii

by „Acordul termenilor. din propoz ijiune. a
c) Corespundemța. timpurilor,
De
d) Sintaza pr epozițiunilor “nu atit ca estiune propriu.
zis de Sintaxă, pre cit ca afacere. de lexic, dar intere- :
santă de- -a.0 'cunoaşte. prin varietatea neslirşit. de mare "a înțălesului. ce ai prepoziţiunile în frază” cum. și a co.

-

lorituriul frumos, ce dan limbi:

Sa

a

cat, vu
A). Sirul, envintelor.

i:

Ş 78. In Gursul: vorbirii nioastte, dacii ctiutăm: a îm„ părtăși celor care: ne asculta anumite idei, n6; vom sili,
* totăeauiiia” a incepe de: Ja: o -ides cunoscută, ca aşa să
“ poată” uimmări mar . lesne sirul gîndirii: noastre, căi la

“din câniia am fi! ieintăleşi.

Aa

e

“ Așa dacă” vorbim de -“războiul de la. 1877 dintre Rog.
și Turci putem începe povestirea în 3 chipuri!3.
a
a) Dacă povestirea. acestut războiu să va, [ace' în IS
„toria Hușilor să va începe asa: Ruşii «că învins pe Turcă. în războhul din 1577,
-

67

*b) Daci. această, povestire: să: face în Istoria. Murcilor
“sirul va i. acesta : „Turcă a fost îneinși de Ti
i
„războiul din: 1877, .
0) Dacă in fine povestirea
„ca

îi

în

SERE

II

acestul văzboiu îşi -are lo-. E

in istorisirea răsboaelor, dintre -Ruşă si. arc, ideea

|

de. războtă. va.-veni întirt si sirul va, fi acesta ::
Războiul

dintre

Ruși. şi. Turcă din 1877.

Sa

"Aceeaşi idee va fi dar: “cind” la începutul, cind” la ur-a
ma. propozitiunii, fără. ca -ideea, ce să exprimă * prin - a|
| „cea propozițiune, să: sufere: ceva din aceasta...
E "ST. Cuvintele. în frază” -să aşază după consideratiuni Ni
ur ? Corina ce privese.. Tivea limbii. II
o
a AIE

-

“Limbile,. căre să : bucură de o bogăţie “de” “dezinente

* cazuale,. Vor. avea O “mai mare libertate” în : modul. de ...:...
“ construcţiune al frazei ; cuvintele. nu vor fl silite a urma - e numai! un anumit șir, ei vor ocupa . ori. ce. loc. in cor-. pa
„pul frazei, fără a să, aduce. vre-o. jignire. înțălesului a|

- celei propozițiuni.. : - Pe

Da

Si

Pa

Limba: noastră. Roiminească nu. are acest! caracter. - „
0 putem

: Aceasta

“declinăm
_$
|
ta

vedea

foarte “bine: în. „modul cum EN

:

:.. e

80. “La dedtinare 1nol

avem putine forme dee caz, iar

i intădesurile multiple: ce ai. acele forme sint. mai „mult o.
„ neliure. sintactică, de cit! pur gramaticală. In romineste n- avem de cil 2 forme de caz . cuzul „drept erenzul i
,
e
Sia
ri
“oblic ; pi
a) Jaseulinele și jiciatrele. ai “numar. două forme, una.
“pentru. singurit şi: alla” pentru, înmultit.
Vaz

dr: (um)

, " Socrus domn, cuscr u, teatri: demni: „ une;

eleste,

“Cai oblic tin). „Soeru, doiun, euzeru, teatru, dram, „„munie, cleşte.
" Gaz dr.“ (unil) - -. Soeri, donini, cuseri; teatre, dvuineizi, nume, „cleşte.

".. CazoblieV, (nor) Soeri, - domni; euiseriş: teatre, „ramuri, panic, cleşte.

— 68 =
»)

Feneninele "ne preznţă

la, înmulţit.
S Caz. drept (o)
Caz oblic

2. forme la singurit și una |

Da
- “casă, saltea, para, | zi, “carte, parte -

(unei): case, saltele, parale, zile, cărţă, părță

Caz drept - (unele) case, saltele, parale, zile, cărți, --pări? - |

Caz oblic, '(unor) case, „saltele, parale, zile, cărti, „părti

e

$
81. Lipsa de forme gramaticale de caz a adus o...
| schimbare | în' modul de orinduire. a cuvintelor în frază.
a a) Neavind tormă deosebită pentru Nominatiu şi Acu |

*. 2ativ, a căror. funcțiune sintactică e cu totul deosebită,

|

că. unul, nominativul, arată raportul de subiect, altul, a„'cuzatirul, raportul de obiect, .a trebuit îx: „acest caz ca
“limba să recurgă la alt mijloc, anume. să pună cazul obiect după verb.
Ex, Omul

sfințește locul; nu locul |pe om: .

“Aici nu putem

cunoaşte după

nimic

formal,

care ar

fi subiectul, care obiectul, de oare” ce locul are aceeas
formă pentru” cazul subiect şi “cazul obiect ; “numai locul
“ce-l ocupă: fie care cuvint ne spune că în primul caz.

locul e obiect, Iar în. al doilea subiect.

|

-b). Tot asa “pentru cazul Genstiv și dativ, a căror func=.
tiune sintactică este iarăși deosebită : Genetivul servind.
E : în

„but

propozitiune

pentru exprimarea

raportului

de: atri-

sai complinire. atributică Ex: (cartea este alui Jon ;

şi cartea lui Ion s-a. pierdut), iar “dativul pentru expri| marea, raportului de obiect indirect zis, şi al persoatiei.
- (Ex: Am. spus florilor ! “frumoase ; am. adus dă Vasile
„un cadoii). După formă nepulind deosebi -aceste 2 ca-.

"uri

rămine, deosebirea, după „locul din frază : genetivul
PIN

să + va pune. în “dcobşie pee niz sulăect saii obiect pentru
al complini, iar dativul. pururea lingă verb.
“Ex: . Cartea

lui

am

Vasile

ă

dat- -0. luă, Gheorghe...

Copiii frăţine-mieăi ai adus azi o mare bucurie tatăl
“tor. Fata împăratului a.zis și Fata a zis împăratnlui.

|

ş 82. Din

cele spuse ne putem convinge. că: legea, care ocirmuește -fraza . rominească este : a. da obiectului .
anul totdeaunu locul după verb Zar pe. subzeot a- -l pune înaîntea vorbulăi
-

9

-

|

-

N

Locul verbului.

ş sa. Limba romină nu: obisnueşte: nică : odată. a pune
| şi serbul la urma propoziţiunii, "de cît doar în înzersiună poe- ....

zice. In de: comun verbul stă la mijlocul :-propoziţiunii „pentru a stabili. legătura între cei doi- termeni pururea
în antiteză : - subiectul și obiectul, saii între sublect
"
”
ace
„n but e

„Ex D-zeăi a scos pre Adam din mată.
„Eva. îuşelă pre Adam. - Tot omul (2 nemulțămit

m textele vechi găzim

alimintrelea. De pildă:

fraze

Și” a-.

Ea

de „ceea ce. are, ete. |

construite

cu: totul, de

ia

EI
“ Citătorulul şi de osteninţă iubitorului, bucurie !
:- Cinstite şi de trudă Iubitorule cetitor;: iată trei spre.
„a. sufletului! dulce . gustare, ţi să. întind mescioare. -In cea.

“ aintănu dară ale lumii, adecă a trupului. nebunie Și! rele, |

-- sufletului stricătoare Şi de tot omoritoare fapte; și îm- €
„ protivă a înţăleptului adecă a sulletului înțălepelune, cu|.

- —_ 10 pai

Să noştintă şiș spree lumestile, să.
s nu. zic trupeştile deșfrinate
„pofte, infeinare, ooprire. şi părăsire să: cuprinde,»
„Din. Dieanul. „Dunei „de D. Cantemir 1698).

"Sau; CO

Şi. Voda. Dra & 0$ cu mult: bine 5 i.cu mare “dor părinte |
- e cum. căruiaş are hi. ani patru luni, și zule : “trei domniea.
-“tănu și la. bătrinetă sosit: hiind de ani 87 svorășit dea-

„teș şi șă la. domnie: pusă: fătu-so Ștefan "Vodă. ce și Sas
„zicui. Și cu atare steamăt și datini tînusă nGastră moșie
„Și cu multu bine hălădue păn acmu cu a Sintului Dum“nezeii graţie şi duperă. Ea „Pin Jerodul luă: Clănăă),.
Sai

Re

-

-

|

Di

: “Alu Isus născutul, asa era. logoăită amu muma lui
ă Mariea lu. Iosif, mainte nu se “adunase, aflăse aibindu- -se

a în, mate de Duhul sfint, Iosif. barbatul - ei derept fu și nu
„1, .Vrea iasă 0. oblicească. ce „vrea: furiș să o lase ea. acia
„el cugetă. Yată ingerul Domnului

ivise în somn grăi.
(Petraevanghelu! Coresi).

s 84. In formele” compuse de timp, și mod ssă obisnu-

„eşte. invers iunea, cind - participiul “e pus întiiii
și auxiJiarul pe urmă, mai ales în poezit şi în
dictoane.'
„Bată- te-ar para focului. „Lua-m-ar. dracul, să. mă
iee.
„ Zis-a badea' ce-a. veni.
De Minea-roy. săracii şi-să. vo; său i
a;
ar cite. odată. intre:> auiliar şii ponticipru avem:
nirea'
aa
|

CES. 2 k „aspr u pedeysit căleătorul: de
lege:
Na
b) Locul

Subicetului.

compli-

sai

“$ 85. “Sulăeciu ocupă, „lo
cul. îinti Ri “în propoziţiunile
af
matize, e

2

n
Ea : Cascatiul. dintăiii cere 'căpătărti
-: Cine alege. culege . |
| “Cine ştie carte are patru ochi
“Toată lumea are nare
„Numai Popa n- -are, nare “Mihnea” încalecă, calul săti tropotă,
Fuge ca vintul!
Dai
Urlă pădurile. fişe. fruns zele,
„ Geme pămîntul.
i
„ Fug legioanele, zbor. ca cavalele, E
„Luna dispare. .
pi
să
„Cerul să-ntunecă, munţii să clatină |
Mihnea tresare, .
2.
gerul scîntee. tunetul bubue, |

|

“Calul săi cade;
Denon riseră Ai
Da

e

-

b.

Bolintineanu,

Mihnea

şi. Bata)

“Limbele, cari obişnuese aa pune mai des subrectil. în.
capul propozițiunii, sint mai clare în sintaxa, Tor.

Subiectul își schimbă

locul, mai ales în: propoziţiu-

".nile. ipotetice, (interogative și „optative),
8 86. Propoziţiuui: întero, zative. De ordinar aici gă“ sim mai des inversiunea, adecăi subiectul ocupind locul.
„după, verb, în capul frazei fiind sati, obiectul, ssai verbul.
"Ce-a: păţit tata 2--Nimio
,
A fugit răul 2-—Las că Lolprinde că...
„De Thulte. ori însă numai : prin o intonare deosebită
- scoatem înţălesul de interogativă. la o propozițiune cu:
c

—î

ȘĂP

—

normal, mal ales cină la întrebare, unim a Şi o mirare

naturală...

Da

| “Să poate Noi “să "facem: de acestea?. Fe-

rească-ne sfintul.

& 87. “Propoziţiani optative.. “In acest soi de propozitiuni domină mare. libertate în modul de așezare a
"subiectului ; mai 'des vine după verb, dar îl găsim și
înainte, ba chiar şi separat de verb prin 0 sumă. de compliniri atributive
:
| Slavă Domanului că 1 mai văd. şi ei odată!
Trăească. regele în pace şi-n onor
:
“Acum ori nică odată croeşteți altă soartă
La” care să săi-nchine şi cruză tăy, duşmani..
"+: De fulgere să peară,, „de trăsnet, de puctoasă, |

Ori. care s-ar. retrage din“ gloriosul loc
a

„(Andre

Mureșanu)

Ola. ln petiiile oficiale să pane :
_Rii subsemnatul Ioa Puzluc, de profesiune agricultor;
domiciliat in comuna Vaslui, desp. IL. zip ci onoare a cere...

ce

poate înțălepoiunea, ce poate și biata minte,

Cind prăpăstii privesc ochii și "napoi

Si

a

şi înainte?

(Conak)

Să inoară Vătrânal, ce îmântea. inclin, |
„Ce plinge trecutul de ani obosit;
|
„Să moară şi robul, ce-n. lanțuri suspină .
Să moară tot omul cu suflet zărobit) „& 87 bis. In propozițiile incise, sublectul
deaina „după verb :

stă ti

:

13 —

Zis-a Domnul

i

-ucenicilor 'săi: Hericiţi cel săracăcu

* Duhul, că acelora este împărăția cor urilor ; — Cit cei pe
7
-minz, zise lupul 2 — = Preţul stă scris supt potcoava pi

„căorului drept, din dărăt,; : răspunse tapa 3;
-c). Locul

obiectului direct.

g 38. “ Substantivul ca obiect. “Legea generală, care do“mină fraza rominească,, cere a pune obiectul după verb,
căci 'el arătînd antiteza subiectului, pasivul faţă: cu acti- .

” val, trebue să ocupe locul după verb.
ks

- Limba, veche latină - obișnula a
„tea verbului.

pune. “obiectul înain-

„Deus coelum et terram creav ST
„D-zeii a creat cer ul Ei pămîntul)
$.

Ş 80. Tată locul ce ocupă. obiectul în proporiţiune:

Obect, verb subiect (0. V: S).: “Povaţa asta

.

ţi-a dat-o tatăl tăă;

povaţă dă sfinta fire - -

ă

(

a

Văe).

Obiect, subiect, verb. (0. s, v).
- Pre Adam D-zeii l-a izgonit din rai
-“dar această construcție e. foarte rară, căci odată « o-.iei. vine inversiunca : su- ,
biectul pus în capul propoziț
b)

„biectului

9

la urmă.

Subiect, obiect, verb. s. o. wm

- Vorba” porbă aduce. „(Prov.)
“Cerul slava ta voeşte, (. Năc.) i 4) Subiect, verb, obiect: “8. Y. 0).
Capra sare masa,

Cusa (Prov.)
s
„Iada sare

|

De
e) Verd,

aa

Subiect, obiect: AL. S.. 03.

„Daţi-mi, dați-mi valea. verde,
A
Uade pierde” SI
o Do
“Omu negrele gîndiri (Penaraţeaau)
0. Verb, obiect, subiect W. 0. $)..
|
Invaţă carte dăetul dtani-tale?
„- E N
.

«

.

-

_—

-s 90. “Pronumele ca obiect, Pronumele ca oblect e mal Sea
strins legai de verb în jurul cărura să pune, cind inainte, !

cînd în urmă

-

A

|

mă duc, te lauzi, să duce: ete. ca
Tm

|

Rominește pron. personal are 2 forme la acuzativ ;;

„pe: mine,

mă; pe tine, -te ; pe sine, să, iar limba noastră
_ foarte adese le întrebuințază pe amindouie, dind o con- .:

strucțiune pleonastică : a

«

„Auzi-ne pe noi, Doamne, :

IN

.

„Mu izindu- 2 pe el la nevoe, nu. l-a ajutat. .
“Iată formele de la. Acuzativ-: -

-

a

„“a).:pe mine
OD

mă

Ea

pe tine
te.

Aproape

Re

a.

pe sine: pe el, ea,- AN
să

îl

Di

loi

Îmulţit

pe noi:
pe vol. |
— ne
vă
Me
$ 91.

_

Singurii

teaser
|

Ia

Ni- î

r

pe ei, ele
le
„le- i

|

fie care. formă are o deosebi con-.“

strucțiune, ceea ce dă un: coiorit adevă
rat romînese fra- . E
zei,.Ele stînd totdeauna lingă verb
ai o construcţiune

-

| variatii cu formele perszonale, şi numat cu infinitivul şi
gerundiul îșă “păstrează o 'construcțiune fixă.
îi
a) Formele de acuzativ mă; le; să ocupă
intea verbului. în formă reflexivă.

locul îna-

“Ex, mă mir, te miră, să miră.
ne mirăm, vă miraţi, să miră.
saidupă verb la imperativ +FOI a
Dată. -nă crucea să mă bată.

a
|

„-Datii-te. vina drace de copil...
»Dbată-l toaca să-l bată.

b). Formele. scurte să. întăresc cu formele lungi cari -

ail.0 construcție loarte variată :pi
Bx: Lă--mă, inamă, pe mine,
"Pe mine. mă dă numa ceuii

Mă lă: manta pe mine, nu pe tine.

pe

0), Formele = te- s- 1-a pun "înaintea ausiliarului |
în, formele compuse”, de conjugare, şi numai 0 să pune i-au a văzbit
te-a

rupt

îoamea,

dar, a răzbit-d foamea |

în Coş, dar, a rupt-o

s-a'nlrecul

a

e

dup verb 3.

de şagă ; —

„la rime să să . primble —a
-. d): “Cu ger dai

în coş:

a ntrecut-o

cu

şaga

,

trimes- -o la mă-sa

pron. în acuzativ

stati după

verb

mă
m

”

Me

“văzinău: si, după «care putem pulem |pune formele lungi
ll.

7

—-T6

iar cu infinitiv pronumele
ăi Și ter:

a

—

- să - pun, între prepozţa.

a

mă ruşina

a te crede
a să duce.
a-l urma
|:
“a o ajuta

.

-

a ră sfădi

Ş9, - Pronumele de acuz, și dativ (ob. direet: Și, în-.
- direct) at. o mare libertate în construire faţă cu “verbul,
putindu-să pune înainte saii pe urmă ; cînd sînt alăturea,
pron. de dativ precede pe cel de, acuz. fiind atit înaintea verbului cit și după” verb. |

Ex

Obs:

mile dă

Qă-mi-le

N

„mi le-a dat.

- datu-mi-le-a

“mi le va da

da-mi-le-va.

la grafii găsim și „forme do acestea :
Xa cară. mni-te şi .mi-te au

şi unde i l-a prins și ut l-a bătut.
fi l-a prins ;—dar-mi-te
Da
ți l-a găsit ;—pănâ-mi- ză
a
PI

Până nu mi-e vedeam
Unde

mă culeam

dormeam

a
a

$ 93. Verbul cu obiect, Sint o sumă de propoziţiuni,
unde avem ca obiect un: verb, aceasta mai ales în gra-.
“iul poporului, cum şi în propoziţiunele cu verbe încoa-".
tive. Verbul ca obiect să va pune în ini nitiv, saii în ENE
subjunezio;. dacă nu şi în participiu cu de.

,

_

„nu pot spune lecţia
"nu ştiii fese, nu ştii coase ș-

i

. încep

să ţes, pinză ; astept să prind

isprăvesc

de

un

epure ;

e
dres „colțunii ; m-apue de spălat că-

e

zneşele. ete.

|

săi...
“Verbul construit ca Obiect, cere şi el la rindul
ţi-l
ile
obiect ; De pildă : cind încep a-l apuca Pi gur

-

mal mare mil de el.
d) Locul
ş

atributului

94. Atributul în., propoziţie e termenul,

de - subiect. starea

lui, cine

este, ce

care. spune:

însușire are

etc.:.

m: Ma| Ce mi-i bun că iata a fost Domnu și eăă mu-so
:
.
pia este silitoare, iar Frosa-i cam eneşă
însuşirea sa,
„ Atributul msi poate spune şi obiectului
“atunci cind verbul

cere

două: obiecte : cel al persoanei şi

mare, nu
cel al ducrului, ca de pildă: acum te-ai făcut
ul lucrului
"maă merge ca cu. copiii. Aici mare este obiect
rea lui. De a“spunînd despre te, obiectul persoanei, însuşi
cum e cu vefe„ceea trebue să observăm la atribut după
| rinţă “la subyect „sai Ja, obiect.
Atunei şi acest corb sărman

lar Aquilă s-ar face -

i

|
ori-ce Romin ar fi Jtoman,
Da
|
ce
şi-pa
iii
războ
n
„ Mare(1. Vă zcăreseu)

ebim : a) când e COn-g. 95. Atributul subiectului. Deos
. lui ($ 26), atribustruit cu" verbul a fi sai similarele
mal ales, cind sutul să pune în deobşte după verb,
:
blectul e exprimat. „.
| Sint Român şi sînt oștean
De-a 'mpăratului Traian.

“(Sentinela Romînă;

Să

Îă

.

-m=:

3

Da

Jiiul este un râii al Rominiei

|

„Ceahlăul „este cel. maj, înalt munt
e,

Cinele
Inveriună găsim

din: Car-

paţii Moldovei

este un
dese

|

animal. credincios.
mai “ales in

a

versuri :pi

"Lacvi imi. sint ori 'ce suspine

Ce exală 'un trist cint,
Un 'cor, o. compătimire,
Un regret, 0 despărțire,.

Un adio... lacrimi sint.

PER

(7h.. Șerbănescu),

Puţină erai la număr ostașir
.Rominiel.. .

E

N a

D.

Bolintineanu).

» Tot așa cind atributal e expri
mat printe--un adicoliv
"sait participiu ; așa e firea limbir
. Homine. .
tu

Z

sint. sănătos, sînt voinic.
înt 3nenorocit. ele,
N

Dar. și invesiuni: ca:,
sănătos sint, tonic. sint,

ochi. am, mână | am, dător.
nu i
“sînt; nimene' n- are -cu mine
nimica, nică cii cu nimenea ; FR
N nici nu-mi pasă de „Nastasă,

Abiătut may. escu: e

Urit să fie nuiele tău. Istr
aele.
„Blăstămat să fii ca. Iuda.
os In L latiua era din”
contra, acidul exprimat
". troun participtu să .pun
prinea Înaiutea: verbalui SUN
: „dauda. tus St 6, est ». Stmus,
estis, stut ”

Pe cind noi conștruim :,

pp

SN

eşti

„este

si

a

ntem
lăudat (ă) sint
eți ludaţi

sint

ati

Ia

(te) ..

!

| -- 09

_

$ 96. : 4 bull “obiectului, numit
aa.

şi obiect luer “o +

(ef. $ 18)...

a. Verd, obiect, atr iu. Cartea face pe omul op.
Cum altoiul pe. pomul PO.
a
| »)

Duet, Di atr iat, mai ales cu pronumele.

ba
ma

numit. învăţător. cu titlu Esi suplinitor.,
dea mama -pr umoasă.
g. Locul obiectului indie.

| $ 97. Aici să. “cuprind

obiectele: cerute, e

a). de. xerbe trânzitive

E

Ma

“L-am făcut lui Neculai o “sotie. “Am spus mamei: cura.
„stă chesta.. Ta- venil. leşin cind a auzit:
”
b) de: verbe netransilive:
„îm “îmblă horhăind toată noaplea ; frumos în sede.
„ne-a cîntat cucul în fată i
Di
a
7

.

- €) de verbe în pasiv, “sait de: participi “luate ca atr ind, Să pedepsesc dă lege: toti acei, ce strică liniștea. « Este un. călcător. de lege ;. aceasta e-o călcare de lege
- Dozen este er tătoy de păcate, rugati-vă pentru el ca s
fe +erat. de toate „păcatele hi
Toată averea - s-a vindut de creditori :

g 98. Obiectul. indireai să construcște înin mod deosebit Si
“apă cum e:
RE
a) Un Substantiv să “pune după verb, fie înînaintea saii.

“în urma ob, direct.
a
i
«Și. ingerul Doinnului. a: venit sin! vis: -şi a spus lui
N 1 Iosif să îa pe Maria și pe prune și să fază în Eeipel...
a ceia ce și facu Iosif,
o
-

b)

Un pronume pexsonal. “La bogăţia de: forme, ce

ne. „dă pr, personal de dativ, corespunde varietataa, construcţiunii. lată formele :
3

Singurit

Sa

Dă

mie
ţie
șie. lui ei
om
şi
-i
Mk

îmi

îi

își

ÎI

Inmulţit

.nouă
„ne.
ni

vouă
vă.
V-

Da

-lor
le
ui

" Pron. de dativ -să construese, pleonastic ca Şi cele de
„ acuzativ

Ex:

|

a

SI

Pinea noastră cea de toate zilele Qă-ne-o nouă astăzi...
şi nu

ze duce pre-noi în ispită,
Yar ție o taşcă,
au

Mie îmi.

dă o
a

carte,

e a) Formele -7i, -fi, și, «i le giisim după gerundiu, sau |
_ între prepoziția a şi Infinitiv : „ Iuindu- şi ziua “bună : s-a
dus. a-ți tace ră, nu vreaă.
|
-b) Formele ui-, ţz-, și-, i-le găsim înaintea formelor
„eompuse în conjugare
ÎN
mi-a scos sulletul omul acesta
ne-a tras o. slintă de bătae.
Și-a trînt piciorul :
L-a venit răi |
V-a probozit deajuns și de rămas,”

| c) Formele: îi, în, îşi, îi; le găsim ipaintea formelor :
simple de conjugare :
îmi fae
îmi făceam
"îmi
îmi

făcul
făcusem,

a
.
Di
ete.

:*

Obs,
Construeţiunea lor să deosebea îîn i limba zechă, Nu
era în limba veche romînească forma îmi, îţi, îȘ, îiin
locul lor era forma. scurtă -mi, fi, Băi d care să puneaii
a tot deanna” în nrma verbului,
”

a
plecu-mă capul supt Evanghelie,
balu- int ' joc" de tine.
„ placu-ţă ori nu.
|
„. facu-mă treabele meale.

|
ea
a

Mai apoi formele acestea a-uii: desprins” de 'verb
aplicat după conjuncţiunile, ce precedaii. verbul,
cîndu- mă. caut „de! treabă, mă "lasă

Cind
enclitice

singur

a venit vremea: a începe
s-a

întărit cu

sunetul

liniştit. Sa

propoziţiunea
organie

și s--aă:

cu ele, din

î şi aii: putut sta!

înaintea verbului.

f. Locul complinirilor şi determinărilor.
8 99,

" Complinirile” atributive staii totdeauna în jurul

NE termenului

determinat,

Ele

la un loc

cu numele. de-

terminat exprimă în ' mod: complect şi- specificat: cercul
noțiunii acelui termen. De: pildă : "Cei mai înisemiiiafi doeri din laşi eraă poftiți în ziua aceea la masă la Ai
tr opolitul Iacob Stamati.
Analizăm : Subiect Voeri, "verb erai, atribut soft
“Restul: sînt: compliniri Şi determinări,” din' care cei may:
însemnați din Iaşi specifică înțălesul subiectului boeră
şi la un loe formează cercul logic al subiectului ; jar
în - ziua aceea, la masă, la Mitropolitul Iacob Stamati sint
determinări a “atributului zoftiți, formînd la un 'loc cercul! logic al predicatului;
-Put. fi și. inversiuni poetice

şi retorice

:;

“A zilei mele cupă să sparse încă: plină.: (Eliad) :
„ile turnur ilor umbre peste ziduri staii culcate -

„(Gr Alexandrescu),
Da

-.

6

8). Locul adiectivului epitet. . |
"8100.

Limba | romînă tinde a da adiectivului epitet

mai tot deauna locul după substantiv ; aceasta mai.
ales în proză, și atunci cind adiectivul ne spune o însușire ezențială : Revoluţia franeză , Baia de aramă ;
Limba romînă, dar biata -femnee! o bună: gospodină ; un. N
om muncitor ; un biet om
In.„poeți “găsim o mare

nevoeș.

p

variaţie

în construcție :

Galbin ca făclia de galbănă ceară
„Ce-aproape-i ardea
Pe-o scindură veche aruncat afară

De somnul - cel veşnic, Groza acum. zăcea, -

"Obs... Intrebuinţarea
“sebitor a limbii poetice

multor
epitete e un caracter deo
şi populare față cu cea prozaică şi

ştiinţiâcă, Poetul face uz de multe încersiună,
diectivul epitet înaintea numelui tocmai pentru
„resia. mal vie :
ao. şi scoase doi bani
dar

în decomun

tonat

va

avea

ieteză din vechea

sa pungă,

întovărăzire de

substantiv

în: această

adiectiv cel pus la urmă

punînd aa face im-

capătă tonul

o importunţă

mai

mare.

cu

oratoric; el fiind iîn.
.

Domnul Stefan, viteaz mare, ce-a “dat: groază prin păg

„Locaş sfânt

creştinătăţii

astăzi

(Alexandri

vrea

să facă dar.

Altarul” mănăstirii Putna) .

„$ 101. In cite-va cazuri să schimbă inţălesul
vorbii

după locul adiectivului ;

sara bună
„Ziua bună

bun băiat

și
și

. și

buna sara
buna ziua -

un bărat bun

.

8
h) Locul axticalalui. |
$ 103. - In limba romînă avem artic
ulul: subătanțizat Si
“totdeauna post pus :
- Tatăl, tata, socrul, şerpele
atară de numele proprii masc. la cuz
oblic, - “săi acele
luate ca nume „proprii :FA
n
o
“ Juă Ion, lux Vodă, luă D- -zeii şi Daca,
„lui popă şi i

“popi; luă tata şi tate.
- Obs.
la numele

Limba veche

rominească. punea art. Drepus chiar

proprii femenine :

-

Pi

că vieţiei, ei Sareei. ei Mariei, ei Ciolpăneasei.

- Celelalte articule : adiectival, Pronominal,

aii. anumit

locul

lor

înaintea

numelui

muneral îşi.

determinat.

al nostru Fă ale tale dintru ale tale.

cea căciulă ;; Ștefan cel Mare
un om; 0 țigancă: niște ploduri,

3).

Locul „numeralului

8

103. Numeralele să pun de ordinar inaintea numel
ut aa
— Bună ziua, măi Istrate | — Șepte pui de. rață, frate. :
- Ordinalele să pun după nume, ca adiectivele :
premiantul întâi ; văr primar. Carol Întiiă, tocmai
ca

„Mihai Sturza, Alex. cel Bin, Mihai Viteazul, Ștefan cel
„Mare,

2. Locul PrOR. posesive, demonste. şi mehotărite,

-$ 104, Aceste pronume ali o: duplă funcţiune :
ca sub
stantive și ca adrectice, In cazul întilii ele vor putea
fori

„:

8

—

“mă subiectul, obiectul. sait. atributul: şi vor întra în re-

|
-gula generală a localizării acestor termeni. Ex:
toate. Să
Ale tale dintru ale tale, ţie aducem de toate, şi pentruu ae
Ad

noştri ai

învins

în luptă

pe ai cei.

|
Acesta 'e hoţul de. pigubaş.
|
..
ă
bădic
Asta-i asia, măi
.?
case
pe
care
m,
„vede
să
- Acum,

:

-

Mă duc la cineva, să-i spun ceba,:

le vom |
“In al doilea caz ele - Tuindu-să - “ca. adiective
de re-„găsi ca compliniri atributive, şi vor. ocupa locul
..:
gulă după numele determinat; arare ori însă şi înainte
Ex: Omul acesta nu e vinovat cu nimica. (acest om).
.
e
păcat
sale
“(ale
sale.
le
păcate
_1și răsplăteşte
„_ Odihnește, Doamne, sufletele adormiţilor robilor. tăi

m). “Local adverbului.
-$ 105.: Adverbul

tinde a să pune pe lingă verb,

a-

diectiv sai alt adverb. Adverbele ai o îndoită. funcţiune

sintactică: sînt conjuneţiună, cînd leagă propoziţiunile în- 4re ele. şi să pun în capul. propoziţiunilor; sint adverbe:
atunci să.
“cînd servese ca determinări cireumstanţiale:;
|
„pun în jurul verbului. - De pildă:
Acolo, unde. razele soarelui

te-ai încălzit

| mai

întări

"şi stelele cerului ţi s-aii arătat cu blinda lor lumină;
. acolo unde pentru prima dată mama ta iubită te adormea cu dulci sărutări şi te legăna cîntindu- ti «nani2,
acolo e , patria. ta.
Pe uscat, ca şi: pe maie

Și

pe Jos. tu ești. călare.
K

E

-:

Văcărescu)

|

— 35 —
.- Locul conjuneţilor.

$ 106. Conjumeiunile să pun totdeauna în capul ppropoziţiunilor, cînd. sint subordinate ; dese. ori le găsim şi
„după al doilea cuvint : mai în lăuntrul propozițiunii nică coordonate, nu

In prop.

-

ae

a

„0,dată.

punem. tot deauna conjuneția; -

”

“ dar e necesară între 2. termeni în antiteză :

Pe moarte sai pe viaţă ; ei și cu tine: tu și cu dinsul ete;
0), “Locul propoziţiiiilor.

şi 107, Prepoziţiea să, pune totăeuna' “înaintea. Du-.
- melui formînd ddverbiale sai cuvinte comipuse. Limba „romînă nu cunoăşte punerea prepoziţiunel. după nume,
cum făcea latina în ânumite cazuri : vobiscurm..
"Ex: calcă a popă; s-a dus la țară; vine din „tirg
"vine. de la vie ș stai: în casă ; vine de vreme; ete.

Ş

108. „Obserrăriggenerale. Din cele înșirate pănă acum.

"ar reeşi

“4e

dafinitiv'o

îo

că

a întocmi

fraza cum

libertate stă

mare

va voi dînsul.

scriitorului

însă

Intrînd

mai

de amăruntul în cercetare vedem că lucrul nu stă tocmai
aşa, . Vorbitorul trebue să . ție samă de natura limbii, căci-

dinsa tinde inconştient la o regularitate adesa ori impusă
prin lipsurile de formă, Cu „cit formele 'sînt mai variate
"cu atita şi construcțiunea e mai -liberă; și “dâcă 'ne referim
la termeni propoziţiunii vedem

că

sub. şi obiectul sînt mai

-

-. circonseriși în locurile ce trebue să ocupe, de cit determi-.
. mările şi compliriirile,
In genere însă pare . că şirul ouvintelor * varează”, după |
: importanţa

ce'o

meni, cu scopul

. dă

vorbitorul

unuia

sai altuta

din: ter-

ca vorbirea să-i fie mai înţăleasă.

-. $ 109. Constrnacţiunea' dreaptă şi inversă.
în - piopoziţiune
ezenial
,

e subiectul ;

apoi

Termenul

zerbul, prin-

86 —-..
care

stabilim. legătura de: antiteză:cu obiectul. Acest
şir

„constitue construcțiunea dreaptă, și o găsim: mai des
în
propoziţinni a/irmative,
A
e
|
Cînd. vorbirea noastră ne traduce în afară sentimen-.
_te

de

dorință, hotărâre, condiție,

.

îndoeală, cerere, ete.

şirul cuvintelor în frază nu va majfi cel normal,
cialt

termen chiar secundar va lua locul întilă ; zicem
căa-. .

tanc ajem.construcțiuiie inversă. Aceasta
o găsim mai
„des la poeţi, căci: er uzeazăde cele mai multe
încersiuii,
„De pildă, în propoziţii interogative,
vom avea în cap
acel termen, despre care voim să avem
un răspuns.

|
|

_.8).. Subiectul, Cine este Domnul?—Un
om de încredere.

” Pb). Verbul. - Ce fac copiii ?2—să joacă.
„. €). Obieetul. Ce minînci acolo ?-—vişine.
d).. Determinativul.

_

o

*

-

Unde ar fost, răule ?2—la joacă.

DEPRINDERE

|

(Din Iași în 1844 de-V. Alexandri)
- Oră şi :din care. parte. vine stră
inul la lași, vie despre
Dună

.
rea, despre Prut, sa despre Siret, i
să înfăţişază |.
„de departe o panoramă măreaţă și vred
nică de a. trage.
toată a
lui luare-aminte

. Pe coastele unor deâluri mici
, ce ...
“să întind. pe malurile Bahluiului, și
în fața altor dealuri
|
acoperite cu păduri și cu vii romantic
e, el vede o adu
nătură curi

oasă: de case mari, ce par a fi
clădite unele
| deasupra. altora, şi de turnuri
bisericești ce răsar printre
ele

ca niște catarguri nalte într-un

port.

Acele palate
fără arhitectură cunoscută,
carele, precum am
zis, sa
mănă că să acaţără între
ele pe. spatele lor, sînt
eea.
d

—
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mai vie icoană a ambiţiei locuitorilor lor, şi acele tur=
nuri numeroase, ce să ridică: în văzduh, par ca niște u-- Tieşi, ce ar căta

la ei cu multă: mirare: și: cu mare

milă.

- Cu. toate aceste întrolocarea lor produce. un efect plăcut '
'străinului, şi orașul! întreg, înșirindu-să în amfiteatru
deasupra

frumosului

șes a Bahluiului, formează

un ta-

Ploi original și minunat cu. zidirile sale albe, cu. malţi-mea sa de acopereminte în fer alb ce lucesc ca -ogliazi
sub razele soarelui, și în sfirșit cu tot. farmecul unei po-.
“Lit ce are două fețe, una orientală și alta evropenească.
Alăturarea acestor dovă. caractere deosebite, care do- - -.

vedește atit de
dintre Romini,
" contenită: între
„tipărită pe fața

mult înriurirea. Evropei asupra: unei părți
partea bogată și privilegiată, și lupta neideile vechi și nouă, nu era nici de cum
capitalei noastre cu ciți-va ani mai în

urmă. Atunci ea purta o fizionomie mai. mult orientală;
- însă de cînd spiritele ai început -a să
_

civilizaţiel, o mare

dezvăli

prefacere s-a ivit în toate,

la razele
o. -schim=”

“bare răpede s-a săvirşit atit în. gusturile cit și în „obiceiurile acelei: mici părți a societății romîneşti,- de care.
“am pomenit. “Hainele lungi și largi ai dat rînd straelor mai strimte a Europei ;;; Slicul s-a închinat dinaintea:
“pălăriei ; ciobotele roșii și galbene aii dat pasul încălțămintelor de vacs;; divanurile late s-a cioplit în for“mă de canapele: elegante, . şi în urmarea tuturor a-.
“cestor noutăți și a mai multor alte: ce s-aii întrodus cu ! moda, casele ai trebuit negreşit să priimească: o formă
„străină și potrivită cu natura ideilor “de astăzi. Ele ai
început. a să supune regulelor proporției, a: să împodobi .
cu coloane, cu, terestre Jargi și luminoase, cu balcoane
„ desfățate; a inceput a eşi. în faţa. ulițelor,. părăsind

— 88 —
' fundul. ogrăzilor, de. unde, şă' ascundeau mal. înainte,
a să
îngrădi cu ostreţe de lemn sai de fer, dărimînd
-.jos.
zaplazurile și zidirile acele tari, care le .da „un: aer
de
cetăţi ; ai început, într-un cuvint, a să ridica
:pe pla- |
„muri elegante şi plăcute ochilor...
“Aceste zidivi nouă . formează „partea evropieneasc
ă a
“Orașului, Cit pentru cea orientală, ea este reprez
entătă . - “prin o mulţime de hardughil vechi, nalte, strimb
e, mu-

cede,

cu păreții afumaţi şi crăpaţi, cu ferestrele mici și

chioare, cu odăile oftigoase, cu ogrăzile mari
și pustii,
-- cu grădinile pline de bubuene' selbatice,
și cu ziduri
groase prin prejur. Cuiburi de buhne, "locui
nţi de stahii,
„ce te înflorează,. şi unde ţi să. pare că
-vezi zăcînd cite.
un mâtuf girbov, cu ghigilic -pe frunte,
cu rhătănii !în
- mină, şi care 'hireieşte, -ocărînd - necont
enit citeva țisance
Stremțoase ce 'staii dinaintea lui.
Mai adauge. la acest tabloii citeva - clopo
tniţe. rotunde
„sai

cvadrate,

fără

stil cunoscut,

citeva

cismele

cu în-

scrieri greceşti și turceşti, ȘI voi avea
3) idee destul de
lămurită despre acea parte a Iaşilor pe
care o nurmese
: orientali, neavind alt cuvint, ca s-o botez
mai bine,
Acum amestecă-le pe toate la un
loc în închipuirea.
ta, aruncă-le ca nişte jucării dinainte
a ochilor tăi, : și
de vei produce un tot neregulat Și
“neobicinuit, atunci
vei dobindi

o icoană adevărată a „politiei. noast
re, -și te

vei încredința “că nu este oraș în
lume - alcătuit de mai

multe

contrasturi, Iașii

este

un teatru

curios, decorat cu.

palaturi, și bordee lipite” împreună
; actorii lui sint luzul

Şi sărăcia :: “iar comedia

scena lu poartă deosebite

ce. să joacă

in . toată

titluri, precum :

ziua

pe

e

—

«Cine-i :mare,

39 —

îi şi-tare.; cine-i

mic,. tot .nimic. ..

«Șlicul şi ea: pălăria, soti jder: vechi și ideile nouă,»
“Va bătein ohorat, care: a fost faţă 14 “multe întîmplări
în îndelungata iu viaţă, a făcut observarea aceasta :
«că Rominul .:e ca:ceara, -:şi .că :primeşte foarte lesne
toate: întipăririle, ce-iX lăsa vremea.—Rominii, zice el, să:
- fa tură. cu turci, “franceji cu frârcojii, engleji cu en_glejil. Ei astăzi poartă frace strimte și ciripese Donjour.
_ bonsoir, pentru: că așa-i moda. In vremea Tureilor ei
„purtati cealmale' și “făceaii: temenale, zicînd: h0jgghăoldum,
safaliioldeum, Sub Domnii greci, ei îi încărcată capetele .
cu șlice, și din gelebimu nu te scotea. Cine ştie, - de- or.
“veni Hinejii în țară, dacă ei nu s-or face mandarină Şi

"dacă nu s-or numi Cihig-ching: tiing-fo2
“Iașii săâmănă oare: “mult “cu un: bor “îmbrăcat în
„haine. scumpe , şi încunjurat de „țigani .cu stremţe. Centrul săi așezat pe zarea unui, deal, este Compus din case
. mari, şi frumoase, în . care domneşte luxul, cînd dimpotrivă. mahalalele, luă imprăştiate pe coastele, acelui. deal,
sînt alcătuite. mal mult, din bordee. acoperite: cu stuh,
unde. zace sărăcia, Capul, poartă. . coroană „Şi. pieioarele

sint..goale ! a

|

|

ft
-- BAHLUIUL...

„ Meditare plăștinoasă
“Adeseoit, departe: de-a “lumi. triste valuri,
i Cu 'pastiri regulâte eii măsur al tăii pod, *
“Dâbluuii ! locaş de: broaște ! rii tainic, fără

„Ce dormi chiar” ca un

.
-

pașă

|

"maluri,

pe patul, tai de „glod.

i —
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“Precut-aii, ziccu jale, a tale negre unde,

Precum trece poetul cu inima-i de foc.
—Ba, n-ai trecut, stăpine; atunci nasu mi

respunde,

:

Eh .le simţesc prea bine, căci mă cîrnese din loe!,.
„Cînd luna

să iveşte,

cînd soarele

apune,

A tale dulci concerturi îmi place să le-ascult;
Îmi place s-aud glasul a broaștelor nebune,
De și a lor prochimen

mă

asurzeşte

mult |

O! dar, atunci în-peptu-mt simt inima că 'saltă,
„Ca la un glas de frate Yubit și așteptat, a
- Căci gingnșele broaşte sînt dulci poeţi de. baltă,
Precum mulţi poeţi gingaşi sînt broaște de' uscat.

i
'-

CAP. VU,
„1
„-$.410.

Acordul termenilor din propoziţiune.
Prin faptul că cuvintele în propozițiune stai a-

„ lăturea, spunînd una și aceeași. idee, limba stabil
eşte în-

_„tre ele anumite legături pentru a spune în mod
mai clar - -

„ideea.

Toţi termenii din frază stai

reciă a ideii.

supt. atîrnarea! di

Să stabilește acord între următorii termeni

din propoziţiune : Subiect şi zerb; subiect
și atribut,

$

111. Acordul dintre Subiect şi verb. Intre Subyec-

tul şi Perdul din propoziţie să stabileşte
acord de număr :

Și persoană ; la subiect în singurit vom avea.
verb în sin-

gurit ; la subiect în plural vom avea
verb în plural, nu
pentru că unul saii altul e singurit
sa plural, ci pentru că în minte ni să prezintă ideea
de unitate sai plu-

ralitate. Ideea de ființă fiind una sat mat
multe în mintea
noastră,

noi extindem

pluralitate și la actele

această stare: de uitate sati

sale. cum şi la insușirilă sale.

.

-

-

n

|

Boumpul imat “mult păguboste.
Leneșul mai” mult aleargă
„Bogaţii vor sărăci și zor fămânai
7.

-$ 1, La propozițiile multiple să vede şi mai E bine că
acordul termenilor din frază să. face după ideea, cedo| mină fraza, iar nucă termen depinde 'de termen:
.
Știi că. Toader, Gheorghe şi Pasite. ai fugit aastă “noaptă din arest.
„- 2 Aci avem subiect! multiplu, spuninâu-nc de 3 persoane

-- de Toader, Gheorghe şi Vasile,

cari ai

făcut

acecaşi . :

acţiune : de a fugi.
ÎN
SI
„Propoziţiunea: dar _ne dă sinteza a'trei- fapte, a: trei
„ judecăţi, săvirgite de 3 inși. Ideea de- Subiect fiind în
““ plaral, -verbul care ne vă arăta acțiunea cu raport la
trei, spusă numai o dată, va îmbrăca forma pluralului,

“ făcînd. acordul după idee, nu după (formă :

|

Tot așa în:
- Varlaam, „Dosoftei şi Veniarain- aii: fost fruntașii cei.
ial aleși al bisericei Moldovene ; ; sati în.loc de:
“Vasile, Grigore şi Ion _aă fost cei mai iluştri părinţi
. aj. bisericei ortodoxe, putem zice. Sfinţii: Trei-lerarhi,..
-$ 112, Acordul în "persoană să face și mai lesne, 'Terminaţiunea verbului în formele. simple de „conjugare ne
- va. spune

care-i subiectul : iar

în cele

compuse

ne

va.

spune flexiunea auxiliârului. Cind subiectul e un sub-.
” stantiv. tot- deauna verbul stă în persoana” a treia.
„Yăz, vezi, vede, edem,
“am,
am,

„ei

ai, a,
ati,

aii

vedeţi, văd E

văzut.

crez, tu crez), tata crede,

-

—. 92 —
Ods.. Numai formele. că, tu sînț adevărate. :pr. “personale,
căci dialogul nu cunoaşte de cîţ 2 „persoane ; pers. ME e€

„mal degrabă un demonstrativ, cum îl și Ia limba,

$ 113.

Cu substantivele. colective

| două feluri, după

cum

E

acordul să face în

domină în- minte ideea de uni-

. date, sai pluralitate :.
:
i
$ 114. Cind în subiect stat donă - - pronume personale de persoane deosebite, dacă sînt persoanele] şi II

verbul să. pune în persoana 1 plural, de-i a II și IIl ver-

bul să va. pune în. persoana II plural. .
Ei și cu tine am făcut pozna,
Tu și -cu dînsul aţi făcut şotia,..
Aceasta ȘI are o. duplă explicare :. a) că vorbitorul începe. vorba de. la dînsul, cind are în faţă - persoana ÎL;
„Sail de la persoaua II față . cu a III, b) prin. origina
terminaţiunilor. în plural, căci ni: (pers. 1. plural) cuprinde în sine pe eă şi tu; Hi (pers, IL pl.) cuprinde
pe tu și.el..
.
-$ 115, Numele colective, exprimă supt forma singularalul
un: fot de fiinţi sai lucruri : Ex. pădure, e un tot dear- .
1 bori ;; naţiune, popor, neam, e un tot de indivizi; cireadă,
turmă, her ghelie arată un tot de animale, ele. etc. Acum dacă verbul să referă la tot să va pune în singurit,
totul fiind luat ca unităte; dacă însă ne referim la părți
îl vom pune la plural.

Societatea. omenească a, er oluat incontinuti de la slarea primitivă şi “sălbatică la cea de astăzi,
Poporul. ca un singur om s-a ridicat și şi-a cer zt drep1ul

săi,

Toată turma 's-a înecat.

N

S-aii răscumpărat o » mulţime de robi..

= 95 —
oameni: at fost aazi la biserică: ai

0 mulțime

O mulţime de lume a: fost azi la biserică,
“Ops. Aceste regule speciale ale acordului nu să potrivese
"în: totul şi-pentru graiii, unde. adesa formele singuritului persoanei III, să potrivesc, şi pentru. persoana, III plural. Apor.

| analogia la verbe a lucrat cu totul în afară de cerinţele

a-

cordului, Numa! în limba literară ţinem samă “de cerințele
acorâului. şi de aceea „Yespingem.. ca populară construirea, Su
|
biectului plural cu verb în singular, x.

Bucate este ;. „ Apele cele mai însemnate

ale

Romi-

-

niei' este ;

"Totuși construira propoziţiuni de acestea cind cubrectul.
"de: şi în “plural dar îl liăm ca: singurit, mal ales în propoziţiile de analiză, unde n-are înțăles material. De pildă:

Copii
“Copil

ascultători. sînt rubiţi
este subiectul. -

: “: dscultători este complinirea atribativăi
> “sînt este verb.

iubiți este atribut.

a

Ş. 116. Acordul dintre sublect Și atribut. “Intre subiect

şi caz,
şi atribut. să stabileşte un: acord de gen, număr
după cum a"care Va. fi' sai nu pe deplin luat în samă,
adiectiv
tributul este . exprimat. printr-un. name . (subst,
cuvin- :
c
printr-un. pronume, Şi după cum
s
sal, „parlicip), saii.

„tul are. sai nu forme : deosebite de gen..

|

Ex: Rodică, să fil mireasă (acord n. s. f; n. sD.

și: nasa: masă (n. s.î;n.s. n.
ăn de pruncușori (acord nom. sing, neun Se n:)..
nm: Ss;
acoră:
Grecilor
un înțălept al

„Și:casa casă
Și sinul leag
tre
Socrat. a fost

“n: m. S)..
-

aaa

_-

România este “Regat (acoră. n. NI
s;n. n.„5
|
Bucureștii sînt capitala Românie! iaco
ră, n.m. pl; n, £ s.)
Bucuria este oraș Frumos (acord.
n. m. pl; n. n. 8). $ 117. „Ia, propoziţiile multiple atrib
utul iia forma pluvalului, făcind acordul dup ideea
de pluralitate, ce- o a„Yem în _minte.
a
ia
| Ștefan cel Mare, Patru-uara și
Vasile Lupul ca fost

Domniă Moldove.

Aci la toți acești

3 inșă li să: dă un atribut

comun :

Domni), căci limba nu să oprește
a exprima la fie care
îns însușirea sa, ci găsindu- le
deopotrivă, le face sin„teza contopindu-le în una și
exprimă atributul prin-:
tr-un cuvint, dar supt forma plura
lului.
Vedem

dar

că dacă

în minte

|

este ideea de pluralitate

atributul să va: pune în plural,
de și “subiectele vor. fi.
puse în singular, sati deandoas
ele dacă în ' minte este.
ideea de unitate atributul să
va pune în singular. de şi
ă „subiectul va fi în plural.

- Floreşti e an sat în ținutul Tato
vet..
Cinstea, Și

onoarea

e același lucru.

$ 118. Variațiunea de acord dintre
subiect și atri

but a
-tirnă de la cuvintul prin care-i
exprimat atributul și dela
tormele lui flexionare.
Avem două soiuri de aco
rd:
8) acord perfect : să face: “în
gen, număr Şi caz,
Ma
Găina e o pasere, Cînele este
. credincios, Vulpea e aicleană ; Ion este mare și tare
.
b) acord împerfect :'să
face - numai în gen, sau
caz, .
"sat număr, Sai
de loc.

Iaşii aă fost capitala Mollovel. Ion este cu
capi va

- |

_

„- sile-e.de treabă;

95 —

Lucrul acesta e al mamei ; "Țara Romi-

nească e a noastră a Românilor ; Lume era ca la o ie ;
La întrunire fost-a, . multă lume, dar prostime era mai | multă. preuți zuma vr-o doi, trei, negustori larăși pu- Ă
„țin şi din cei mai de samă nimene.
-

“ Analizăm: Cînele este credincios. Subiectul cânele, gen.
-2Nasc. . număr sing., caz Nom. 3 atribut cer edinclos, 1nasc.,

Bing. Nom.; acord perfect. - Jașii aă fost capitala JMoldocei. Subiect, ași, pl.mase. ȘI
-Nom, ; atribut, capitala fem., Sing. nom ; acord imperfect.

$ 119. Nu toate cuvintele din limbă, ai forme deose“bite pentru gen. și număr ; unele sînt
“numai pluralul sai singularul (nume
i geografice) ; “altele ai numai o formă
o ţine samă de toate acestea și lipsa de
nimic acordului,

epicene; altele ait
materiale, nume
de gen. Acordul *
formă nu „Strică

Crucea e semnul creștinătăin (£ s. n.=n. s. n)!
Biserica e lăcașul lui D-zei' (î. s. n.n. s. n)
- Vaca e un -animal domestic te 3. n=n. s.n)

$ 120. Cind atributul să referă la 2 subiecte de gen
| „deosebit, 'de va fi mase. și fem. atributul să pune în mas“culin, deva fi femenin și neutru să pune in femenin:
|

Ex. : Vasilică şi Măriuea all fost bătuți (au dădute) de -- tatăl

lor.

îi Şi bărbatul și femeca ai . fost chemaţi (nu ctenate) la”
IE
|
judecată.
„ Această construețitine
masculin e mai. nobil de
“. limbele vechi masculinul
genul tare în. gramatică,

să esplică nu că
cit cel femenin, ci
avea o terminaţiune
căci să sptijinea pe

doar genul
că încă din.
for te, era
consoane,

90
pe cină. geniul: femeia avea torminaţuni slabe, torte
din $vocale.-.
:
Ş-121,. Acordul altor. termeni din propoziţius.- Nu
numai subiectul, ăerbul și: atributul să acordă unul cu
“altul, ci atît subiectul, verbul cit și atributul L pot fi
de-

terminate în înțălesul lor:

„Cea întilăi specificară: a subiectului e atribatul; iar” 0-

| bieztul e specificarea

verbului ; formal: nu “să: stabilite

nică un 'acord între: verb ȘI “obiect:

.

„ Complinirile Și: : determinările să: acordă cu: : trrenii,
- la. care 'să 'releră.: Vom avea. dâr' acord între: subiect: și
complinirea sa! 'atributivă, întră alribut,. obiect ! ȘI complinirile lor atributive;. în fine între- complinirile” atribu-. .
tive și oră ce-alt nume, în fancțiune de determinare:
verbală.
IN
:$ 122. Acordul dintre subiect și at inutil săi. Numim
E atributiv al subiectului : "termenul: din propozițiune, care
specifică înțălesul subiectului: Ex.
. Scolarul silitor e ubit de profesori.

-

“ Aică silitor specifică. înțălesul subiectului Scolar "ul, că. i

așa specificat să-i putem" da atributul de. Tubit.
mintrelea propozițiunea'

De alt“

. Scolarul e iubit de profesori
nu e: bună, de
atributul.
Ca

oare: ce subiectul spune. mai: multi de: cit .
E
A
îi
atributiv. al;: subicoiulul: ni să ax cînd. un:
nume,

cînd un; adiectiv, participiu; pronume; numer
al, gerun
diu, adiectival: şi adverhial ete. ete...
„Acordul va - varia: după. aceste” stări,
€

-

E 3

to

Vona: avea acord per,rect, cînd atributivul să. va. acorda iîn,
„ger număr și caz, fie el substantiv, ardiectiv săi pronume.
“Mai adesa. „găsim acord necomplect ca formă, fie că
_ cuvintul dat ca atributiv - n-are

toate

flexiunile

de. gen

şi număr, fie că: avem. o perifrază, de care des face uz “limba. romînă.
.$ 121. Atributicul sstantin să acordă în
i număr şi caz,
iar în gen “Anpă, putinţă. Să dă și numele de apozițiune
N acestul” atributiv. substantiv...
La subiect în singurit, atributivul substantiv îîn singu“rit: şi invers.

pa

Tratan, împăriatul- Roinanilor, a supus "Dacia

Cuza

Ve odă

a- improprietărit: pe săteni

în. 1864 --

“La Subiect iîn Noininativ, atributivul va sta iîn Nomină-.

tiv Yar cînd Subiectul stă în Vocaliv, atributivul Substan"tiv să va pune în 'Votativ, numai dacă are formă
„ dinctă; -'de. alimintrelea să pune în „Nominativ. o

disPI

„ Domnule Ministra, "Cucoane' Gheorghe,

ms gin, de oare, ce nu “toate substantivele ati forme
„ complecle, acordul e mai greii de făcut,
“ Orașul Iașii ; Tirgul. Ocna; Turnu. Magurele,
a

3

în “Liman. sutul Jpalele ete. etc..
8 122, Ab ibutivul adiceliv. Să mai numesc șii adiee- |
tire epitete ; aici “acordul e pefect,: moţiunea de gen a- .
xînd- -0. cele: mai” multe adieotive, afară de cele terminate
ine.

“Sfinte Dizeile, sfinte "Tare ;
„Joan Botezătorul ; Apostolul. Pavel
Frunză” verde ; om n înjelepi ; animal domestic ete.” _
9.

=
$ 123; Aeritatiil pi-ontume.. Ptohumele . în,“funcţiune |
ae adiectiv să. acordă cu subiectul în gen; număr și caz, |

A „acolo! unde nu. lipsesc forinele cazuale.
„Ex. Omul acesta. şi acest om.
Omului acestuta ; femeii aceşteta.
“Dar o'samă de pronume, ca posesivele, perzânău-și
formele de caz, acordul nu să „poate face perfect...

“Fratele miei - | "Am
„. Frateluă miei N

spus “fraţilor coștri.
5 frații coștri

| “Tot dşa și« relativul cel ce, care nu
„cerinţele formale

|

ale acordului,

indeplinesc toate...

.

e

i

Pronumele posesive să, acordă cu cuvintul, ce numeşte.
„. posesiunea, Iar nu cu al persoanei. posesoare ; are dar un
acord. pur formal : casa „mea. (bărbătesc ” și femeese) "A
| cărțile mele (bărbătese şi femeesc singurit),

$

124. Atributivul ivumeral,

Numeralele

|

n-aii toată. i

forme deosebite de, gen; acordul dar și aci. î avem a- „colo unde forma ajută ; altfel delerrinarea să face mal. |
mult după idee, -.2

Un om

— o femee

Unu om —

unzi femel

“Dol două ; trer-trele ; zece-zecă ; sută, „mie;

“milioane, -

sute-init-

E

|

Cit priveşte pe ordinale aici limbă. de az 1ne > dă forme
:
deosebite de. limba, veche, care, era. mai corectă

al patrulea (vechii al patrul)—a patra
„al optulea (vechii al optul) a opla.

$

125. Ahr ibutivul participiu şi ger: undiu.

Paviiciptal i

„si. gerundlul -“find, .. derivate verbale îi. cu faneţ
iune: de
d

i 99

.

“iaăecțive: sint. Și. ele. supuse
- participiul“ contopit în totul
ţiune . de gen, iar gerundiul
„bilă Ș-a păstrat mai mult

—

|

legi acordului,” şi. anume:
.cu: adiectivul, - avind: _MO-. rămănind cu. tormă. invariasenzul. “de „verb, şi să ia ca -

adiectiv cu forniă fixă, „adică ca
« un adeer.

IN

| Copacul uscat să tae și în foe să aruncă

“+ Fruzele uscate să scutură” de vint.
ă

-

N Oniul. dorind: multe 'nici unanu îndeplineşte,

Da
"Omul. doritor de multe...
aaa Omul, „care dorește multe; si.

pm
i

s. 196. Deosebirea dintre. participiă şii gerundii ca a-

AER iributive e că participiul cere: după. dinsul“ determinare, - - :
pe cind gerundiul . cere obiect direct, indirect, saii . chiar SE
“subordonată completivă: De pildă:
“Văzindu- 1 om

detreabă. m-am

inctezut înte-însul:

- - Auzind fata- Impăratului că mărul de aur îl are “băetul
ARE : tdin. casa ărgintarului,

să rugă de tatăl săi să i-l aducă ai

Dee faţă la. curtea împărătească
„Obs. Dapă

7

7 „cireumstanță
ză

ceea ce să şi făcu,

senz: gerunârul determină

pe subrect pria o.

de cauză, scop, timp sati loc şi lesne poate fi .-

transformat. în o subordonată de cauză,

stop; tip saii oc,

s: 127. Ab iutioul exprima (printe-an genetio sati ador.
dial (locuțitine. cazualti) nu îndeplineşte cerinţele acora
dului, |
„: Genetivul esprimă aceste velaţiuni ;
a) de posesiune : lon a bă: Petr u, vaza omul, sat
o
|
“cerului ;

3) de cauză. și. efect. Autorul cărți păritorul deepă

ai cate,» lumina soarelul';-

=

100

— E

| îi

5) de parte. la toi: pithar de apă, societătea, riegu
slori=
207, începutul spectacolului ;:
a
e d) 'de calitate : 'omenia omului; mulicile
zadului.
= EL mal „poate fi exprimat şi prin prepoziţiune
a- de, ceea.
| ce găsim des în' zicători şi texte vechi. E: bine să stai la colţ de fară și la mijloc: de
masă.

Mănăstirea de Bistr ița ; La mijloc de Țarigrad.

EI

2), "Atributivul exprimat: prin adverbial nu
e supus legilor acordului. „Limba .Romină în neputinţă
dea: “exprima. |
calitatea . tot deauna prin adiective. curate,
obişnuește” pe-.
rifraza ; ia Substantiv) si în unire cu “Prep
oziţia arată
a

„însuşirea,

-

-

Mobilă de lemn, nu: lemnoasă
" Cuiă de fier, nu fieros -.:.
Mere de aut, nu aură

N
i

Prepoziţia cere substantivul în acuzativ,
și astfel construit „Du variează în formă nici după
gen, număr: sai
"caz, 'răminind fix.
Ie
-8) Atributivul poate determina
subrectul şi prin 0 cir
„cumstanță de loc sau de timp. torm
a: find fixă; nici o.
urmă de variațiune în acord :
Poriul din jrădină s. a usca
t.
Oamenii de demult erai mai. vinjo
şi de cit cz de dz,
„Treaba de azi n-o lăsa pe mine
,
N.
"Obs.

Din

cele: spuse

asupra. acordului. vedem că limb
a
satisface: numai in „foarte mică
măsură: cerinţele” logice, desa în lipsă de formă. ne
mulţămim eu ceea: ce ni să
a, |
fără a fi jignit. inţelesul, "
deea- guvernează fraza
în a-. i
„ cordul săi în ceea ce form
eazăi inima frazei (Subiect,
verb,
atribut) ; pentru rest limb
a urmează alte legr. pur
formale. |

DEPRINDERE

-

din O preanblare la munţi. de V, Atesandr).
=

«Acum

or A mai douăzeci de ani; pe vremea cînd

“ai întrat Turcii în Moldova-'ca să dee goană volintiri=”- IE
lor; eii eram vînător de. munte, și pot. zice. fără fală că : .
-- în tot” ocolul Bistriţii nu să găsea alt Romin mar verde .- _
- şi alt chitaș mai sigur de cit mine. Atunci să mă fi:
- văzut, cînd mă iveam pe -viriul unui munte, cupletele în : "Ant, cu pieptul gol, cu fața rumănă şi cu 'durda peu-“mere | Toti, care

mă

cunoşteaii nu mă chema

altfel de -.

„it Păunaşul codrilor, voinicul voinicilor.. Atunci să mă:
„-- îi văzut cînd dam de urma unui cerb, saă a unui urs,
„cum săream din stincă în 'stincă, pe la .guri de prăpăstă adinci ; cum întram singur fără frică în - vizunia - -

- fearelor sălbatece. Acum
mi

s-a

- ea

din -zi în zi,

însă nu sint: de nimică ; capul

făcut alb, puterile mi-ai
din

slăbit; și aştept moar- i

ceas în ceas. Facă-să-n vocea Dom=

nului ! Călugărul își făcu cruce.

La 1821

ei mă însu-

, rasem, i trăeam mulțămit de soarta mea.
“era

Xăq
:

„2

cea! “mai. frumoasă

femee de. la

-

Nevasta-mi :

munte;

pare

căo.

încă după atița amari de anl, cu părul ei negru ca:

“pana corbului şi lung pină la călcăe, cu ochii săi muri
“Si: veseli, cu fața ei albă, cu trupul săi nait şi mldios, -

Sărmana, Elenuţă, sărmana Elenuţă! . . ; cum îi ridea *
„ochii, cind-mă zărea pe deal,.. intorcindu- mă “acasă cu
vînatul: de-a umere! 'cum alerga ea degrabă înainte-mi ..
“ca o pasere _voloasă !” cît îmi. creştea mie
Ă „auzind

glasul ci! Dumnezei

s-o erte, căci

= petrecut, cât am trăit:eu . dinsa.

.

inima-n piept,
bune zile am

A

— 102 —. «Călugărul, zictnd acestea, ţinti ochii în jos “și.state.
. „putin afundat. în gînduri; tot trupul lui părea. impetrit ș
numai buzele

i să

mișcaă, şi. din

vreme în, Yreme . :pro-

nunța “cu -un glas slab: bune zile, bune zile. Im stirşit.
”
el 'să trezi și sări de-o „dată pe picloare, tulburat, a.
„prins; “părul, i.să zburlise - pe cap,: minile-i „tremarai,.
"mușchii obrazului i să încordaseră.> ă
.
«Intr-o. zi, răeni. călugărul, iată că mă “întore acasă.
de la Vinat,

şi găsesc. casa

pustie ; caut, strig nevasta,. -.

- nime; :es afară, mă duc la vecini să-i: întreb ;
casele: |
lor ca şi a: mea erai părăsite. Alerg ca un. nebun
în:- toate

părţile,

chiui

prin munte,- a.

muntele

Singur. îmi;

„răspunde. “In sfirşit dai -peste un biet. cioban,
care. îmi:
spune că .pe la -amează ai : trecut. prin sat 0: mină
de
„Tur. „Atunci inima m-a povăţuit, înă arune turbat
pe
urmele. cailor, ajung. într-o dumbravă pe malul
Bistri-:
ței, și.de

o dată aud

răcnetele

nevestei mele.

-

Sirmana „

să zbătea cu desperare în braţele unui ture nelegiu
it !
- Intr-o clipă, fără a și ce fac, slobod pușca
și văd pă-..

“ ginul' zvircolindu-să

în singe.

Ceilalţi trei tovarăşi

ai lui

sar la: iartagane, dar nu le dai .vreme, ci
mă izbesc în-.
tre ei ca un leă turbat, şi fac proașcă
cu stratul puștii. .
Pe care-l, ajungeam era mort ;: pare că-i
văd: pe tus=
patru. lungit la pămînt, unul cu fălcile” strămu
tate: altul
cu

capul. stărămat ! Priveam

la ei cu o mulțămire crudă, RE

* rideam ca un nebun, şi. strigam în gura mare:
“am ucis:
Păginii |... dar.mă

înşelam

ei ea. numai ameţit. >

; toți nu

muriseră Ră; „unul din

Ei

„<Trei zile. după acea. întîmplare, “mă
. găseam . cu n6= :
vasta în. căsuţa mea. Afară era întuneric,
de nu- Ri puteai :.
zări mina; nici o stea 1 nu strălucea
pe cer, şi: bătea un -

|

209
„vint rece,

care „suera: “printre

—
cripătarile UșiI.

„Elenuţa-

"era. îngrijită, şi din vreme în vreme își făcea. cruce. Ei
|

mă simieam neliniștit, "căci o presimţire uricioasă

însumi

mă tulbura. De-odată auzii în depărtare -. urletul unui:
lup şi pechez area spăriată a -unut cal: Luăi degrabă puş-" a
“ea'şi vrui să es, însă Elenuţa mă opti,; zicîndu- -mi:
„Nu t& duce, bărbate,. nu te duce, că-mi vestește inima a.
“răi; nu mă lăsa singură. Dar cin: am ascultat-o și am

_eşit,

Ah! blăstămat

pragul

să fie ceasul în care

uşii ! căci. de ședeam

am trecuti.

|

“plat ceea ce vă povestesc. acum.»

«Două

i

acasă nu mi s-ar fi întim-

ceasuri am alergat pe cimpi după glasul lupu=

“_Iui; cu dorinţă de a-l găsi; dar .cu'cit

mergeam

spre.

dinsul, el să: depărta ; însfîrşit negăsindu-l, m-am întors
| spre câsă. Ușa era deschisă, şi înlăuntru să auzia un
„„vaet slab ca de om care moare.. Intru şi v: ăd pe biata”
„nevastă :lungită jos laa pimint, plină de singe, şi dindurși,

auhulz

Si

ci.

«Atunci durerea m-a tura, desperarea m- a ficat:
„mebun și năa--mă aduc altă aminte din ceasul acela, decit:
i cuvintele. „cele de 'pe urmă a Elenuţei: De ce nu ai ge
“zut:cu mine, Gheorghe

2 îmi zicea săirmana, că. poate a-

"cum geă n-aş muri. Bine îi spuneam că inima-mi. prevestea; de răi! .: . Cum te-ai dus, peste puţin a. intrat:
aici unul din acei patru. Turci, câre ai ucis, cînd m-ai
scăpat ; s-a uitat la mine cu ochi de feară, şi fără. milă,
m-ai”.
a a tras cu pistolul. îri mine. Ah! Gheorghi, de ce nu
.
sănătos
Rămi:
sufletul.
E dsoăltat ? Acum “vezi că-mi: dai
! - dragul miei; nu uita pe Elenuţa.»
tinii
| Călugărul plingea $si: să bocea. ca un copil, “poves
putin,
linişti
să
ce
- du. ne „ moartea femeii lui; jar după.
7

142

„el luă în mină
pistolul, ce ne' mirase atit de niult şi -

“urmă așa:
ia - «Lângă trupul Elenuţei am: găsit . pisto
lul acesta ; el...
a răpi
t viața „nevestei “mele, el mi-a răpit și
norocirea:
„mea |! Iată de ce-l păstrez,iar. nu pentru: tălhari !» N
„-Sfirşind, bătrinul eși iute din chili
e ; pasurile lui Să
- auziră: sunînd pe lespeziledin
' ogradă și să perdură în |
„. depă

rtare. Am aflat a doua zi că el a petrecut
noaptea. .
rătăcind ca o'nălucă pe malurile Bistriţei
ş, el

CAPU
Corespondenţa timpurilor. |
“s 128, Verbul are cea mai bogată. într
ebuințare în
limbă ; el e inima limbil. Cu dinsul form
ăm noi ori-ce - |
a propoziţie. Nu putem studia
verbul
„

de vedere al formelor de conjugar
e,

numai - din punctul .

fără

ca să nu a- ..

Mestecăm

și priviri sintactice. Cf, Morfolog
ia, cap. XIX,

- $ 129.

Verbul

(9 285-070
,
*. propoziţiune,

spune acțiunea ; fără ' verb

n-avem . |

cum fără, ideea de acțiune
nu putem forma

judecăţi. Starea cum ni să”

prezintă - în minte ideca de
_: acţiune să referă mai mult:
la propoziţiune, de: aceea - studiul formelor de timp şi mod
nu atit ca formă gra-. -.
maticală, cit ca: înţăles cade
de drept sintaxei,
_ --..
„Tot în propoziţiune
verbul e tranzitiv sai netranzi
tiv -

- activ, pasiv, refleziv
Sati -zeciproc, -

i

E
-$ 130. Corespondența timp
urilor.. In vorbire legăm:Verbele aşa cum ni să prez
intă faptele. „în “minte
; de .
| aici urmează că succ
esiu
nea

timpurilor

in diferite pro-

-

105—
“poziţiuni atirnă de “succesiunea.

ideilor in minte. “In de.

2 comun să observă aceleași timpuri în ariîndouă propo-.
" ziţiunile, sa după cum înţălesul cere; şi în succesiunea
timpurilor ideea guvernează fraza. rominească. . _$ 131.. Socec. - timpurilor în prop. coordonate. In
2 propozițiuni omogene verbele staii: în acelaşi - timp». căci
. tocmai în aceasta stă faptul concordării.
A
a). Propozițiună copulative și disjunclive. Verbul va. | „i
sta în orl ce timp sai mod, după cum ni să prezintă
“ideea în minte; Aşa în: tace și face (Ind. prezent); mici au

dea, nică - nu

mânâncă

(nd.

prez.),

să: merg,

să

nu

îi snerg nu știi cum să fac! (subi.) aș merge și n-aş merge,
_ “că mă ţine o leacă - de treabă -(cond. ),' Fugi .de-acolea,
*- aină'ncoace, lasă-mă şi nu-mi da pace (Imperativ) ete
„+. -B).- :Propozițiunt adversative: nu-ți face: nick o treabă,

ci mâl răi te-ncurcă (Prez. Ind.);—asta nu mal tra
- discuţie,
ci era chiar sfadă (Imperfect). “A fost cînd a „: “fost, dar acum nu mai este (Prez. și 'Trec.). Azi e zicu:
| „soare, mine însă va, fi. nor. sai ploae (Prez. viitor), - multe-aș face, dar nu pot.
.
$ 132. Suce. timpurilor, în prop. “ subordonate. Aici E
|
| varietatea e mal

mare,

dar tot ideea va guverna

căci vom pune în secundară verbul în timpul
i zător ideci din. minte.

N

fraza,

corespun- :

a)... Prop. cauzale. “Verbul în Di6p. cauzală va fi în
prezent, saii trecut după cum ne prezentăm. NOI în
minte acţiunea ; plinge că s-iY frig, plinge că i-i foame

„“ KPrez. cu durată), plinge că l-a bătut (Pest. ), am: văzut eri
că copilul D-tale plângea, din cauză că să bătuse cu bietul
Marandel (perf. anterior). -

»

„Prop. condiţionale. ropozjunte. condiţionăle

a

-: — 100. —
sînt prin firea lor ipotetice, şi dar vom. pune verbul. în.
“acele forme de timp. saă mod, după cum nisă prezintă.
acţiunea. Pe lingă modul eohdiționălului, - să întrebuiri=: .
„fază. Indie. și Subjunctivul cu conjunețiile. să, „de, dacă, :
“Dacă fac, fă,

nu

îă-ncurca * cu „vorba:.

De făceai, era bun făcut..

i

Dacă. ai făcut, nu-ă nimică, “dar să. nu may fac.
- De Y face mai- degrabă, n-ar fi răi...
Ce-a fi dac-orii "muri, nu piere lumea cu mine.
„i
Să ştiă, ți-aşi face. Ma
Să fi ştiut nu era mare lucru să-ţi fue.
au
Să: fi pulut, aşi fi veriit cu dragă inimi!
0. In limba veche să obişuuea să cu Indie. și Optat.

unde azi: avem de sai dacă : Să zeți fi umblindu;—să
VA” +
fuce aceasta răsărină soarele, pre moarte, să să judece;
—să aşi menge, ar fi bine,

0). Propoz.

teiporale.-

Acţiunile

în timp sînt sau

simultane saă succesite ; „aceasta . o arătăm şi prin
for: mele de timp, care - arată anterioritatea, cum 'și prin
par:

ticule ca : cun, cînd, după ce, pe cînd; atunci-— cînd +
“Cind: cine zmăul, davârle buzăuganul de

departe:

trei poze de

„Tatăl nostru'n podu vostru, cînd me “gea, hodor
ogeă..
A plecat cum a sosit ; s:a dus cum. a mîncut, dar
s-a

- dus cum a cenit arată şi modul.

-i sosit după ce. s-a cules via.
E
"Cina veneam a casă, bătuse id 12 ceasuri.

i

„bătea chiar atunci 12 ceasuri.
- era uproape, să bată ceasul. 12,
"Să fi îță gata că: nu să ştie ceasul, cînd fiul omulu
i za veni,

Voli: jace cind
eni.

volă

veni, după

Îș juca şi eii cind. aş:sati.
d).

-

ce zoții teni, cum zoiit”

|-

- n.

2 roposițiună completive ; ele să leagă cu. că.
„Ver:
bul în subordonată să pune în timpul, care
convinee idei:

—.107 —
ești bun pentru treaba asta: :.- ----:

și:

lera.mai. nimerit altfel,”
_ E cred că 4aă fost, dar nu ştii sigur.
e

ERE

i
bot fi destoinic.
Amar fi văi să Xeă. pe: minecă afacerea. o

“Nu numai în subordonată variază timpul şi modul, ci Și. în principală.
: „d crede că ar fi mai vine, cum zic că.
„Aa fi crezut în: ruptul, capului să-mi faci aceasta:. Î
“Atunăi în. adevăr votă aice că-mi eștă prieten,

o e). : Prop. tocate. Aceeaşi regulă : verbul din subor-" N
"- donată stă mai "totdeauna în același timp ca şi cel din
principală, sai mai bine cum cere inţălesul :

- Unde nu foc, fam nu ese

Ia

.

De unde am plecat şi unde am ajuns !.
-.:
Unde dai:şi unde crapă.:
„M-a îngropa unde a îngropat. şi pe tata.
MĂ duc unde--a da sfintul -şi norocul.

,
.

a): Prop.. coicesive.. : Vom pune în secundară trecu-.
ta sau viitorul după cum îngăducala să poartă la tre=. .
PR
.
.
2
ae
i
cai sai, viitor: Sa
n O ispravă, de și; ţi-a fosti în mini. “Na m-ai făcut nici

Nu mă due; măcar fie ce-a fi.

lată, vezi ; -eă îți fac, cu toate că nu ai meritat,
. (nu eriţi, nu merita?).
. Nu mă duc. la grădină, de și aud că za ji destul
de frumos.

.

Aaa

7

“Cu toate “că ra fi vremeă
ai
„ scoate din Casă. .

„urită,. nevoea “măma
.

u ;
g). - Prop. “finale. Modul Şubiunetiv «e cel mal propri
st
să;
ţia
conjuc
„peateu prop.. finale, care să: leagă cu
| obișnuește și “Infinitivul cu:a, de-a, „pentru a dar infi,

Es

a
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.

nitivul neformind propoziţie a parte,
constitue: n ter-

„Men

”..

'seeundar

şi. anume..un

determinativ de scop.

-

Vin la şcoală să învăţ carte ; - mă du
csă mă înnec;

Trebue alupta pentru a ajungela ţintă
.

CAP. x,
- “Sintaxa Prepoziţiilor.
>

$ 183, “Prepoziţiile ati o bogată întrebuințar
îne lim- --

-

„ba romină, mat ales prin faptul
că

„naţiunile de caz şi neputindu-să

plerzindu-să _termi-

arăta“ raporturile de

“circumstanţ
prin
e forme cazuale s-aă înlocuit

=
_.

“rifeaze. (Vezi Morfologia $ 354—359),

prin pe:

să

Ori ce prepoziție cere cazul: acuzativ, afară
de citeva. - Garecer genetivul, ca înaintea, înapota, contr
a, împo

triva,
asupra ete.
a
E
E
“$ 134. Inţălesul prepoziţiilore foarte
variat ; cu ele :
formăm deosebite locuţiuni adevărat romîn
eşti, cari dai
| colorit special limbii.

Deosebitele înțălesuri ale prepozi-“ţiilore afacere de lexic, totuși
e bine a ni le aminti şi
în sintaxă.

$ 135,

-

i

Ri

e

ă -

“Toate prepoziţiile ati fost primitiv adve
rbe de:

loc ; prin 'extenziune,. de întrebui
nțare s-a ajuns a însemna și timpul ca durată de
spaţiu ; și tirziă de tota
. să exprima

şi circumstanțele de mod,- -c

uneleace sînt „mai abstracte. Cina zicem : şi-a
pusîn gind să mă o...
_anoare ; în gînd arată propriu
zis locul, . dar senzul € .
- abstract,nu material ca în pu
nîn pod, pun în traistă. |
„Ne oprim numai asupra aces
tor prepoziţii: a; la, de, .
de la, din, în, cu, pre, pur:
(pro).
ii
Au

„ȘI 136, A ad) o gti în sniulte ccompuse vechi; acolo, N
“aid, aiurea, amurg, -asară, —azi a pierdut din: întrebu-" |
a

“ inţare,. înlocuindu- să adesa cu: da, de-a . A arată *. Locul : mă duc a casă, vin- de-a
ajuns a casă;. eu. rămilit a casă.

2).
ia

|
casă ; ; a
Ne

Modul. Calcă a popă, a lua a mină, merge a lene.

aminte,

anume,

face

a vreme ră, "mirosă. a brinză:;;

„> "-MĂLOSĂ a vin, pute a Burn: trage. a calicie, nu-i a bine,
„urlă a pustii.
aa

-

a

3). Arată

raporturi de caz : Dom a toată țara Mol.
“dovei; boeril. a mari şi a mică ; — nică frate « frate va

|

folosi, i nică „părinte a părinte, nică. bogat a sărac, (Varl.)

4). “Preţul: am vindat 100 kile gri a. 70 „del la ;pi

"--20_ocă zahar a -1:20 oca fac 94 fran...

tă

5), Inaintea Infinitivului şi-a pierdut înțălesul de pre-i
pozitie ! răminind numai o: simplă: particulă, ce ne arată - .
îi Infinitivul :: încep a crede; mă fac forte de a-ţi proba pr. !
ate - a întrat în casă fără a zice-vre-o vorbă.
6), “In compunere

ca prefix : aduc, alin, adip;. apun,.

| “aleg, aprind, afund, a&opăr, 'alang, adun, abat, aţin. -.$ 137... La (illac) a luat în rominește mult din între“buinţarea” lui a, şi-a căpătat: funcțiunea : de prepoziţie

aa supt “influența slavonului na, La. arată :

DD Locul atit ca mișcare, cit şi ca ședere : stupit la
_-- “furcă, n-are apă la moară, 'şed la vie, mă duc la vie,
lo
5 mă scobor la vale, mă: suiii. la. deal, merg “la asi,

"Huși, anu fost la Bucureşti, “sta la.= ară, deosebit de E staii în ţară. 2). Timpul: atit ca mmomaent cit şi ca durată: ta toamnă, la “necaz, le miînie,. cînd vom veni la anul ; la paștele

- .

n
„calului, la. sfintul Aşteapiă; la Sinzănii ; „de la: Severi

.

ar
ă

i:

i

e da, Dorchoi, venit la. mine, -viele pleacă la
visine, e
aplicat la carte,
n
Di
N
3). „Scopul exprimat prin construciiune de loc:
: gindesc |
i la: "Vo, osîndit Za moarte, ca şi: închis la Ocnă ; Ja ce.
a Iii- I.bună ? a trage la țintă, a ajunge: la: scop.
„+4 Modul: merge. la: trap, . nu-mi vine Ja
socoteală, ,
capul da. dreapta” Și la stinga, marş; spune-mi.
la ureche,. - |
„merge la pas, l-am 'pus Ja cale. -: _
a

„-5)

Raport de caz (dativul):-. tae frunze Za. cină, de

„am spus, lu toată lumea ; n- ajunge. 'mincarea.
le . atiția
„oameni; fă loc la. lume sa. între; du-te Ja:
dracu (dra-<ulul), nu ţi-i rușine. la obraz: (obrazului). .
:6). Ca d

erai

N mic; eftin, scump,
"statură

şi bun

i

pe lingă unele adjective eca: mare) a

lung, scurt, bun,. răi:

la băutură ;

făină; temeile. sint lungi

scump . la

om. mare la

tarie! şi eftin” la

la plete şi scurte . la minte;..!

“mie la stat;—era Ștefan vodă-nu mare la stat ; scurt
da.

- vedere, răă la inimă, alb la piele...
":$ 188.

|

ta

De-are cea mar: bogată. întrebuințare cum şi

cele mai xnulte- inţălesuri. Inţălesul vechi. a. fost ideea

E „de. scobori re. şi de îndepăa tare. De arată.
“1, Locul, atit Simplu. cît şi în compunere. de. la;: „din,
„de a: vin de la ţară, plec din tară, Sultanul de „Maroc;
sede de-a dreapta, Tatălui, .
Sai
Cu înțălesul de mişcare. să. “construește de cu. verbe,
e care arată apropierea sati. îndepărtarea, neplăcerea,
Tes“pingerea aplicată la

-

fapte morale :: “nimene

nu

|

fuge. de.

„bine, cinele nu fuge de colaci, ne apropiem.
de oraș, ne.
îndepărtăim. de sat, ne: deosebim de'voi,
ne: apărăm de
hoţi, ascund toate. celea. de frica -tălh
arilor..
a
'2). Timpul : de curînd, 'sculatul
de dimineaţă - Și în

ă

„au

=

atiratul de tinăr nu strică, 1asă 7“pe “de sară,

|

să. plectim

- - de cu noapte ; vinul e de an, copilul e de doi ani. Prin . 'ăceastă” construcțiune: arătăm. ŞI. calitatea ;; cînd zicem:
vin de anul. trecut, arătăm! prin timp. calitatea; "vinul . |
din 1882 a fost. foarte bun:; de trei zile incoace gura
a
i
“nu-ţi mai tace. (Timpul ca durată).

1-3), “Modul (chipul): trebue să fac de voe de nevoe; mal aa
“mult! însă să pune cu; cu chiă cu vai; cîntă din cap, -: -din' piept; merge de-a mina, am cutrierat fara de-a
„Aungul şi de-a latul (în lungiş: și-n curmeziş). 4)

babă

Materia

din.care'e

făcut ce-va :

stofă: di lină,

o

bătrină- cu dinţii de lină; sită de mătasă ; din ţin

“târ harmasar ; face din” negru. alb, din cioban Vodă.

5). Par titivul după numele care ârată: măsura : dă- mă
-un

Na

păhar de apă,

am

cumpărat

o.o0că de carne, mînîncă

-

si din comînd ; par. că-i din 'găinele noastre !.am cumpăral o cutie de chibrituri; să zice însă și un pahar -..
cu apă, 'o.cutie cu “chibrituri, cînd voim a arăta ce con- : .“Ain acea. cutie. Așa cind zicem :. am băut. o garafă de
„Vin, de arată partitivul, că adică numai o :garafă, .nu'
“mal mult ; cînd. însă zicem această garafă e cuvin, a-.
„rătiim că n-o mal putem întrebuința la alte cele..
6). Scopul, ce-l arătăm . şi prin . spre, pentru ; „Con„steuoția lui de în înțăles de scop este una din cele mai .
” frumoase. De pildă: la o gospodărie trebuesc : oale de
„mincare, „fand de tăiat carne, “balie de spălat cămeși,
“cofă de adus apă, putină de apă,. masă de bucătărie,
“masă” de sofragerie, . garată.. de-apă, de vin, de oțet, de
“gaz, masă de făcut: aluat, ete. Tot așa”. carte de cetire
„deleasere), masă de scris, fată de măritat, lăsat de sec .

i a |
(secular), moară
peşte.

„î

.

.

E -

de apă, cine.de vinat, „undiţă de prins
o

!

|

N

2): Cauza :: moare de! ciudă, gabi. de
frică, "mort de .
“beţie ; :îi. mort: de. foame ; şi în. tara noast
ră poate: muri
'cine-va, de foame; face haz de năcaz;
te Tog de un lucra; |

a scos lacrimi de. bucurie.
-8;.

ae

Persoana, activă în. propoziţiuni pasiv
e : căruța era

„trasă de 4 telegari, Dacia a tost: cucerită
de. Tralan.
ă
9). Ca determinative pe lingă unele
adiective ca dun,
aa, iute, tare, gros, plin: bun de
cap, “iute de j picior,
„ Tăi de treabă, gros de obraz, plin
de” glod, bun de sură, a
“capabil de răle..
ra
NR
a
=
10). Raporturi de: caz (genetiv) rar. ales
în ” tesiele
vechi : iubirea. de patrie, la colţ de fară,
la| mănăstire de

Poiană (Pobrata).
-11).

In comparatie cu cât: îi mal mult

n

E

plăcut de
d at

iromoasăi: ; Iar pe lingă numerale să pune de
:.20 de oa-

meni, 0 sută de lei; de. două ori două
fac patru.
-.
419). Arată cohdiția : de mi-i pune.
pe- un: cărbune; de
"aici are fancţiunea de' conjuncție.
a
:. 13). In compunere ca prefix de are 0 mare
întrebu_inţare: deprind, deleg, deduc, depun, dezic
, deochi; de:
mineaţă ; apoi cu prepoziţii: fără de, afară
de, aproape.
de departe de, înainte de,. dincolo de, dinco
ace de; din;
“de la, dintru, despre, după, de cătră,
de e, des d, de
după.
:
„2:28 189. Ca (cum) arată : 1), tocărășia,
comutivitatea de
“peietenie, sa de: dușmănie : m-am împăc
at cu văru-mietă;
am fost la teatru. cu familia. Sufleţel ;m-am “luptat toată

noaptea cu gindurile cele urite ; am vorbi
t

- morţii;

Ștefan Vodă

în vis cu.

a purtat. războae cu 'Turcii,

ci

|

:

3
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i Tătarii, cu Poloniă şi cu Ungurii; par-că vorbeşti cu surzil.
2). Instrumentul : m-am ars cu. un chibrit ; m-am tă
dat cu o custură. Nici 'eu acul nici cu sula.
3). Chipul-: vorbeşte cu mare greutate rominește; mă
"plec cu capu-n jos, Am primit. cu plăcere vestea tri- -.:
“xmeasă ; mă gindesc cu durere la timpul trecut ; cu mare
“ce l-am urnit:; te înşeli ca te mită ce.
4). Măsura : Sora-mea e mai mare cu un-an; iar
frate- -meii e mai mic cu doi. Doi şi cu doi fac patru ; „am
„vindut cu pret bun.
5). Dâterminativul. față cu un nume, formînd adver»
biale modale : om cu cap, băiat cu minte, cloşcă cu pui,
„Vacă cu lapte, cutie cu chibrituri, păhar ca apă.

"Obs. In vorbire cu să luptă cu de, luîndu-să unul drept
altul.

Aşa mulţi zic:

.un pahar cu apă, acolo unde

dă-mI

“poporul zice de apă: o cofii de apă,o putină-de apă. Stricăm
'-

frumuseţii limbii căutînd a întroduce raţiunea acolo unde
poporul a procedat în mod natural şi inconştient, Vorbirea

„dă-mă

o garafă

cită ca şi cînd

cu

pin

zicem pune

.

în loc de vin e tot așa de su-

pălăria pe cap, în loc de în cap,

sur la
romineşte astfel fiind construtţia,. nu Ca francezul
îngeconzistă
ităţă
partisular
mică
: .tâte, şi tocmai în aceste

niul fiecării limbi,

6). In compunere

cu variază

- culege; cunosc, convocare,

cu-con,

compune,

com, cuprinde,

combate,

.

cuvint, cu- E

;» minte ; de cu vreme, de cu noapte, de. cu sară, (de undep
numele propriu Decusară), arătind timpul.
şi miș-$ 140. în (ăn-en) arată: 1). Locul : ca stare
n sulii
mă
care : stai în pat de trei zile ; mă due în tirg,
în pod ; ci-ă în mină nu-i “mincăună.

-de loc: 2). Interiorul și exteriorul. în determinarea
te în picioare;
ăi am- făcut o bubă în git, n-are nică ciobo
inel în deget, pălăria

în cap,

stă cu 'căcrula în - cap.
go: :

: Obs: în.cu “ înţăles de loc arată
«
căi -noi
unea, luînd locul . ca ceva volurainos, în
întra, "De: aici înţălesul . mă duc-a casă ȘI
mă. duc în târg, şi la tirg, 'mă duc Ja vie

„_întore în ţară și: la. fară. Vorbirea pune
- neromînească, .

"să

.

ne aflăm în lăcare noi putem
7nă. duc în casă;.
şi în vie; mă

căciula pe cap e

Die

i

3), Timpul. ca durată: în anul 1877 afost. război
t;
sfădese ca tigâniă în toate zilele, în totdeauna.
Ă
4), Chipul : strigă în gura mare; îți fac
în crudă ;

umblă

mai

în bobote

; umblă numai

în mătăsuri, umblă nu1

îi birjă..

:5).

Scop:

In dar aţă Iuat,

|

în dar să aa; a sărit

lumea într-ajutor. .
|
a
| - 1.6). Măsura : „Băiatul mieii întrece pe-al dtale înî multe:
în purtări,

în învățătură,

7). Cu verbe ca:

ete

etc.

o

a reface, a schimbe, a crede, a să:

încrede ; Isus. a prefăcut. la Cana Galilei apa
în vin;
Calipso a schimbat pe. Vlise din om în porc.;
“Regele,

Midas pe tot ce punea mina să prefăcea

în aur;

Crez

într-un D-zeu, tatăl a. tot țiitor ; Crez în
“Tatăl, în Fiul,
şi în. Duhul sfint ; m-am inerezut în tine,
şi cînd colo

m-ai dat de zminteală.

N 8),
Limba

a

In compunere în joacă un rol precumpănitor.
azi chiar face un uz mai. mare de cit în
trecut

În Ya forma in în neologisme, - lar
îm, îm în cuvintele”
unde avem labiale : încred, întorc, a
înşeua ; îmbăt, înt-

part ;

înducțiune,

invenţiune

;; împozant, important.

Obs.

In neologisme in are înţăles negativ ; inact
iv, înofensiv, inodor, „ încolor, insipi
d.

|

-$ 14.

Pe (per). Din. prepoziția, tina. per
cu:

pre; 2i și pă dialectale. Ea
arată:

-

pe,

|
|

—

1.

115

—

Locul ca stare şi mișcare : : merg

"uscat,

mă

uit pe şes, pe

pe "mare și pe

fereastră pe. hoarnă.

2). Timpul ca durată și ca distributiv : i-am dat dru“mul pe 2 zile; cişfig cite 3 franci pe zi. Vodă are leafii
de un milion. '500 mii francă pe an, ceea ce face cite
125000 franci pe lună sai cite 4107 lei pe zi sati cite
17 lei pe ceas; pe vremea lui. Ciubăr și Papură vodă. 3). Chipul: muşcă pe furiș, merge pe dibuite, mă duc
pe gici, bea pe nemâncate ; pe de rost, pe dos, pe față; .
socotesc “pe metri și pe stinjini, pe kilograme şi pe oci.
4). „Scopul, cauza, jurămintele :. mă jur pe cinste şi pe
„Onoare,

strici

orzul pe: gişte,

nu

da vrabia

din mină

pe.

„cea din par, mă jur pe D-zeit. S--a pus pe băute și pe
„mincate,, s-a aşezat pe somn, "lasă toată „nădejdea pe.
mine.
|
5). Mijlocul: mai ales

în geală : “am

trimes

vorbă ze.

„+ cumătru ;. ţi-am trimes o scrisoare pe lon Vezeteul.
6)... Raportul pasiv al obiectului direct, cînd luăm în
: vorbire. obiectul ca cunoscut : „ Tubeşte! pre tatăl tău şi
„pre

2

muma

ta.

"In compunere : prefac, prevăd, prepun, presupun,

„petrec, preling (pirling), pedosnic.
$ 142. Par (pro) s-a păstrat numai în purecă ; pretutindeneâ pro s-a înlocuit cu pentru și drept: îl Xa E
“unul pentru -altul, saii unul. drept altul.
Se
$ 148. Pentru luind locul lui pro arată : 1). Talocu- i
„vea: du-te pentru mine, bate-te tu pentru fratele tăi ;
2). Szopul ca folos ; mincăm pentru. a trăi, nu: trăim
peiitru a minca ; să:i lupt pentr u patrie, omul e făcut...
pentr i năcaz, 3). Cauza : pentru asta a fost toată prica;
îae pentru ochii lumii, fac pentr 1 fl.

—
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Obs. Celelalte prepoziţiuni. le stim pe :sama Dicţiona| rului, ca să le arăte înţălesul și. întrebuinţarea.

DEPRINDERE

ADin

0 primătare

la marți»

de V, „esanăr).

Toader şi Mărinda

„În satul Mircești de pe Siret era un biet copil ca de
vr-0 18 ani, fără nici o rudă, care să îi avut cea mai
“mică grijă de el; acest băiat să numia Toader și slujea
“de văcar “satulut, “Toată- ziua el o petrecea pe cimpi
cu xitele ce ducea. la păscut, şi sara cînd le întorcea în
sat, sărmanul copil să culca unde putea, cind într-un
-coser,
căci

„

cind
n-avea

într-un
nici

zămnic părăsit,

masă

nici

cînd supt

un copac,

casă..

Cum să mijla de ziuă, "Toader să scula degrăbă, îș
arunca sucmanul pe umere și să ducea. în cimpi cu Muerașul la gură şi cu măciuca subsuoară ; „acolo, după |
ce da vitele la iarbă, el să întindea la pămint şi cînta din
fluer toată ziua şi toată noaptea, pentru că nică un flăcăi
din sat nu voia să să amestece cu dinsul, sai de și
„să apropia vre unul de: el, o făcea numai „pentru. ca
să-l ele în ris. La horă nime nu-l îndemna să între în. :
"joc,

şi măcar că

era

cel mai

frumos

dintre toți: Micăiă,

NicI o fată, nu să uita la el, pentru că era sărac, pentru.
că ne -avea cămeșă cu. altițe şi pălărie cu „mărgele.
|
Intr-o zi de primăvară, cum sta 'Toader culcat
pe tarbă, Iată că vede o fată fugind cătră el, și "după
dinsa o vacă neagră ce-o

alunga. Cit

pe ce era.să

o

ajungă

|

| — UI
“pe

biata

copilă,: „cît pe ce

era s-0 ele

în coarne,

cînd

“Toader, sărind. într-o clipă, să aruncă cu măcluca înaîntea vacei şi o izbi atit de tare în frunte, în cit pe loc
ca pică

ameţită jos,

-

Sărmana fetică era mai moartă de frică; inima i să
" bătea dei să cutremura pieptul, și de-abea să putea răsuila.
„Toader alergâ iute la 'un

pîrăii aproape,

în. pumni şi-i stropi fruntea ;
niști și își veni în simţiri,
„In

vremea

asta

pe Xarbă, și simţi
.

"Poader

să uita la ea cum

de o dată

bate și lui inima

mai

dumeri: el ce era

pricina

aduse

apă rece

incet, încet copila

că să

să li-

era culcată

tulbură şi că i să

tare de cit altă dată. Nu să putea
; însă nu-si putea intoarce ochii

de ]a fată, și din vreme în : vreme ii

venea

să ofteze

: fară voe.

- Avea. dreptate să să tulbure bietul "Toader, pentru că
“ Mărinda (aşa să numea copila) era 'cea mai frumoasă
fată din sat ;.ea avea şeisprezece ani, părul „negru .ca,
“pana corbului şi fata albă ca omătul, gurița mică şi
- ochii - mari, plini de foc! ea mai avea și “un trup mlă«dios ca.0 salcie, glasul dulce ca un glas de. păsăruică,
și cind să impodobea dumineca cu flori pe cap, "cu salbă la git, cu catrinţe: nouă și cu cămeșă subțire cușuti
cu altițe. de fir, toate fetele să făceaii. slute de ciudă și
“40 flăcăii îi săreau în cale pentru ca să suguiască cu

"ca... Jar! cînd Mărinda juca la horă, moșnegii îşi tră_geaii: barbele privind la dinsa, babele o sărutaii care de
care, jar flăcăii să apueail la bătae, „pentru că Alărinda
„juca zi cu trupul şi cu inima, și nică să cunoştea locul

“unde. 'călea piciorul ei. Avea dar dreptate : Toăder să
„pusi „poală întoarce ochii de la dinsa.

-

— „as —
—

Cum

ţi-i Mărindo?..

uită la el cu nişte

a zis a

ochi, ce-l

peste. puţin.

pătrunseră.

Ea sk

la inimă

şi-i

Yăspunse : o
De
—: Mai. bine acum, "Toader, Slavă: Domnului, c-al sărit de

m-ai

scăpat ; ; căci

îi fost moartă.

de

nu

erai pe-aici,

'acum

ași

-

„_.— Să ferească Dumnezeii ! strigă "Foader, oțărindu-să:
mai bine să mor ei... tot. nu-s de vr-o: treabă ... un
Diet văcar fară tată, fără mamă; dar iu, Mărindo, tu
ai --neamuri ; pe tin te iubesc toti sătenii ; mînă, poimini,.
te-i mărita... te-i mărita ...
-

— "Nu vrei să mă mărit așa. dara și măcar că.
păn- acum m-ati cerut mulți, dar nu m-a i îndemnat inima s-aleg pe nici unul din d...
:
— Nici

măcar.

pe lon

Ghiureă 2 întrebă

oadei, :

|

— - lon Ghiurcă 2... Și cine-i Ion Ghiurcă, de mă în“rebr! de el; ca și cînd ar fi Făt-Frumos ?.. Ce 2.. pentru
că are mai multe oi şi mai. mulţi boi decit alţii, socoți

că numai de cit trebue să-l ia de bărbat ?

„„— D-apol el

s-a lăudat că-ţi este drag, şi că n-are

de .cit să te cee pentru ca să mergi după dinsul.
—
Mincăuni a spus, minciuni a spus el. Ion Ghiurcă
îi un

ticălos,

un

minciunos.

Zicînd acestea copila să scula în picioare. de. mini, şi
ochii

i să umplură

de

lacrimi.

Toader.

cu bucuria

pe

„față să apropie de dinsa, 'o luâ de mină și căuta să o
împace. După puţină vreme fata începu a ride, şi toate
„fură uitate.
a
Ceasurile „trec răpede intre doi tineri, cînd încep a
simți dragoste unul pentru altul, și să vede că Marinde,

9
ȘI. Toader

aveai multe taine a-și spune, pentru că. mai

să făcuse. noapte, cind ei să întoarseră. în: sal.
A doua zi, Mărinda să -trezi cu pofta de a culege flori,
și să porni îndată

la cîmp,. dar nu

știi cum

să rătăci,

că nimeri iar lingă -Toader, şi în urmă iar înoptase, cind:

EI ati apucat amindoi drumul.spre sat,

„o

* “A treia zi; Mărinda își aduse aminte că în oare-care loc ÎȘI. prăpădise un. cercel, și alergă îndată ca să-l gă' sască ; însă nezărindu-l niciiri,-îi veni în cap să meargă
să întrebe de el pe-'Loader? "Toader nu găsise. cercelul,
- dar propusese Mărindei să-l caute amindoi prin cîmp; ei”.
l-ati căutat așa - de mult, în cit. să făcuse iar sară i. cind

_a fost ca. să vie acasă.
"- Aşa, în toate zilele Toader! și] Mărinda găsiati. pricini |
“-de a să întilni. Cit erau ei de fericiţi -atunci ! -cu cită

dragoste să ulta unul la altul! cu cîtă plăcere Mărinda
asculta

N

pe Toader

cîntind din

fluer doina

dela munte!.

Amindor. erait aşa de pătrunși de mulțămirea ce gustaii.

că nici nu gîndeaii la vremea viitoare ;“nu gindeaii că
“nimic în lume! nu e mai nestatornie ca 'norocul!.
-

Intr-o

zi, lon Ghiurcă,

unul din. fruntașii satului, care”

de mult căuta să să însoare cu Mărinda, a zărit pe
aceasta împreună cu Toader, și îndată a. alergat în sat
__de a înștiințat pe părinţii fetei. «Veniţi, le zise el, de
- vedeți

pe Mărinda

cea

cuminte

cum

'să drăgosteşte cu

vacariul satului, ca care să fudulea cu ceialalți flăcăt.»
Părinţii Mărindei, împreună cu vr-v ciţi-va bătrîni săteni,, călăuziți . de . Ghiurcă, ati alergat : cu grabă și aă
văzut
-în adevăr. pe copilă culcată pe iarbă lingă Toader.: “Din ceasul acela soarta lor își schimbă faţa, şi toată
fericirea lor s să stinse! .. Mărinda, ocărită de tatăl săi
5

i

şi de

mama, sa, fu închisă zi şi noapte, în. camara casei

| lor, şi Toader

».

Bietul

fu alungat. din sat ca

copil văzînd

un răi.

EI

că nu mai avea nici o sperare de .

„-a mal vedea pe draga, lui „Mărindă,

veni la Iași. şi să

scrise la oaste.
- Peste trei luni după silnica. ei despărțire, „Mărinda fi- ind ertată de părinți, să. primbla pe margina luncii, care
„este pe malul Siretului. Ea era cufundată în ginduri
triste, căci gîndea, sermana, la Toader. De trei luni nu
auzise nimic despre el şi nu ştia ce-să făcuse.
.
, "“-"Toemai atunci o - tigancă bătrină și stremţoasă eși din. -

- luncă și. veni drept: la ea cu mîna
„dă-mi o părăluță, draga mea,
cat. și mor de foame ; - dă-mi

întinsă, zicinduii ::

că de trei zile n-am mino părăluță că ţi-o căta

în cglindă și ți-ori spune sorții»

-

|

„Mărinda căută colţurile năframei, ce purta în mină,
dar văzind că nici unul nu era înodat, dezlegă “salba de
la git, scoase un. bănuţ din ea și îl dede țigaucei..
--— Na, babă, îl zise ea; dar te rog să-mi cauţi în
“oglindă și să-mi spui undei iubitul miei, că de trei luni- „nu l-am văzut.
ae
De
Țiganca scoase îndată din sin o cutie mică de plumb, |
„ce avea în lăuntru o oglingioară, deschise capacul și, |
cătind.

în ea, începu

a descinta. După

citeva minute

ea

„să întoarse cătră fată şi-l zise, cu glas tulburat
:
„— Minarul tăă. să află acum departe de aici, într-un
"tîrg mare, mare cit nouă zeci și nouă de sate, unde
sint
case nalte de domni şi: de boeri mată ; „acolo-i mindrul
”

tăă.

—

Dar oare socoți că l-oiă mai . vedea 7. intreba
Mă- NE

rinda. -

12

— |

— o dată numai ar ziti, draga mea, șii apoi nu La
|
“mai vedea. -|
E
mătușă?
ce,
—:De
— Pentru că s-a „pus o “ceaţă neagră deasupra .0glinzii, cînd mă uitam în ea. Dar de vrei să. m-aseulți,

fata mea, să fugi de el. să nu-i mai eşi în cale,
"„Zicind acestea bătrina să făcu nevăzută. în luncă,
Mărinda rămase cu ochii plini de Jacrimi. Toată ziua ea
gindi la vorbele ţigancei, făr a le putea. intelege ; toată
noaptea ea întoarse în mintea - ci fel de fel de planuri
de întilnire cu Toader, şi în Sfirșit hotări a fugi. în
" noaptea viitoare de la casa părintească, și a să. duce
IE
prin toate tirgurile ca să caute pe iubitul el. "-A doua-noapte, cum să culcară piirinții ei, Mărinda
„puină citeva lucruri de irebuinţă într-un sac mic, eși
"pe furiş din casă, şi după ce-și lăcu trei cruci apucă
drumul spre. 'Tirgul-Frumos.
Ceriul era plin de stele și luna plină de lumină. Ma
E vinda sprijinită de sperarea. că va vedea încurind pe
„* Toader, merse cu un pas repede din sat la luncă, trecu
. podul Siretului, lunca 'Teiuşului .şi pădurea Strungăi, ş
"ajunse

-

.

*
|

în zori de zi la margiua 'Tirgului-Frumos.

-. Acolo ea să opri vre- o cinci zile, alergă prin toate m
“litele, intrebind despre 'Toader ; însă toate cercetările sale
fură zădarnice.

Fără

dar a „mai pierde vreme,

copila sii

“porni: spre laşi, și a doua zi dimineață capitala Moldo- .
"vei i să arătă cu toată pompa ce o împodobește. - cînd i
|
o: “vede: cineva. de departe.
Mirarea

ei a fost mare,.

cind

a

-văzut

-acea adună=-

“ură de case mari, ce să. înalță una deasupra alteia, cînd
a: zărit clopotniţele bisericilor, și. mai ales cind aa-

4

2

a

uzit acel vuet fără „nume,
ca dintr- -0 răsuflătoare

care

ese: din sinul. orașului

a Yadului..

-Mărinda a stătut putin şi s-a pătruns
panoramci,. ce întățișază poziţia capitalei
_urmă a întrat în ea.

| de

fearausea

. noastre, Și pe

Nu am trebuință să mai spun, ce virtej o apucă pe
biata copilă, cînd să viizu de-o dată pe ulițele Iașului, in
mijlocul -a sute de oameni străini, ce treceaii pe lingă
dinsa, în hăul acel de răenete, de tipete, de urlete, de
» pocnete și de hodorogiri de trăsuri. Ea care nu eșise
nici o dată din satul ci, care nici putea să-și închipu-

"eascii ce este un tîrg -mare locuit

de mil

de oameni,

„Ochii ei să painjiniseră, arechile-i țiulaii şi. inimai să
bătea de spaimă.
|
e
“Copila mergea tot înainte fără a şti unde să. duce,
și să uita neconienit la toți pe care îi” întilnea, cu sperare că va da cu ochii de Toader. „ Ajungînd la poarta
palatului criminalicesc,

ea însemnă

o mulţime de trăsuri

și de persoane pe jos, carele să îndreptaii spre Copoi;

„Să luă şi ea după dinsele și peste “puţin

trecu bariera

Podului Verde și să. găsi în cîmpul Copoului. “Acolo, nu departe de Prăvă irie, eraii adunaţi
stașii de la cazarmă,

îmbrăcaţi

în unitorma

cea

toți 0- .
de pa:

radă, și staă cu toţii. înşiratți pe linie ! şi cu armele . în
„mini. Pedestrimea, și călărimea împărțite -în deosebite
cete, sta gata a purcede

pentru

ca

intea comandanților,și tot poporul
cu nerăbdare ca să înceapă marșul.
puternic

răsună,

dind

să treacă. pe dina-

ce-i privea aştepta
De o dată un glas

semnalul. de „Pornire ::, soldații pu-..

seră armele la umere, și tobele începură
a bate. Pedestrașii trecură. cu un p as regulate. și în urină
le. să. îna-
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intari căltrețir,

mîndri, . voinici ca niște. adevăraţi

Ro-

mină. cu sulițele' lor nalte în a cărora virf filfia stegu-.
-şoare

jumătate

roșii şi jumătate albastre.

_

„Mărinda, perdută,. printre popor, să uita

cu- mirare şi

cu luare aminte la. soldaţi, și de o dată, tipînd cu des“perare. pică la pămînt leşinată. Sermana ! ea zărise în
„hijlocul călăreților pe “Toader, pe dragul ei |.
:
“Citiva oameni, ce să găsiaii lingă dinsa aii sărit să-i
daie ajutor, şi cu

mare

greii ai adus-o

în simțiri;

dar

ce tolos, nenorocita să trezi nebună ! In zădar toți căuta
s-o liniștească cu vorbe blinde ; Mărinda să uita la ei.
Cu ochi sălbutecă, şi pe urmă începea. a ride, sai sta
putin de asculta, ca şi cînd" l-ar fi grăit un glas din altă
lame, ş-apoi să apuca zimbind a juca * hora.
Aceasta.”
era toată nebunia ei. Numai din vreme în vreme biata.
„copilă începea a plinge și a să boci, zicind : <Ah! Toa'dere, 'loadere, ce-ai făcut !» :
|
,
|

- “Așa să sfirşiri dragostele Mărindei

şi a lu Toader ;.

„aşa să împliniră proorociile țigancei. Copila

„doi ani la Golia, în easa

“nebunilor, iar

muri peste

'Poader. nici o

“dată n-a ştiut nimică- din cele ce s-aii întimplat.

.

PARTEA

V.

ORTOGRAFIA
CAP. XI.
Consideraţiuni generale.
-$ 144, Peactica scrierii unei limbt a precedat. cue mult
studiile gramaticale, Nor Rominii am. începul a scrie
în. romineşte pe la 7500 și ceva,şi de-abiala. 1780 apare cea, întiiti gramatică rominească a lui G.: Șincai
Elementa lingguae Duco-Romanae îîn 'Transilvania, şi a lui
Enăchiţă Văcărescu. la 1787 în. Muntenia. Timp dar de
200 de ani și mai bine Rominil: aii scris fără să. aibă
idee de (iramatică, nici de terminologia ei încureată, şi
totuși ait fost scriitori. fruntași ca Miron Costin!
cun

Ș145

Cumaiă

scris Romiîniă în acest timp ?. Nu încape

|

“nic o îndoială că Rominii: ai scris aşa cum s-au
priceput, cum. le-a sunat. cuvintul la ureche, şi după .
cum cunoştinţele literare a cărturarului îl făceau destoinie
a pomăzui
slavoneşii.

scrisul

limbii

noastre

cu „Jasoane

greceşti Și.

Na
In adevăr cine corcelează manuscriptole vechi şi ti-păriturile observă o înriurire directă, greacă şi slavonă
„în tendința de a scrie cuvintul ; dar n-a fost ceva,
gene-

|

12:

ral, ci fie care diac seriea. după moda greacă
“vonă, întru cit era

saă sla|

tare în acele limbi.

De aici acea libertate mare la. scriitorii noştri din we: |
cut, care fără. pie de conştiinţă că ar greși contra unor :
regule gramaticale,

care

nu

existau,

dădeaii

loc pe

o scară întinsă formelor dialeciale, aproape așa cum evaii prin satul unde să scriea zapisul. Și era un bine,
Cerinţa logică a scrisului

era. satisfăcută,

căci la ce alta

» ne foloseşte: scrierea, de cît: de a ne comunica “idei în
mod clar şi ușor prin semne văzute. Să ne închipuim că
următoarea frază : Vai de mine şi de mine ! Ce să fac?
“aunde să mă duc? De-a veni mă bate hăt. și bine, și
asta-mi mai trebueşte acum ! nu-s destul de bătută de cel:
- de sus! care așa cum am scris-o e înţăleasă de or
cine puţin inițiat. în secretul scrierii, această frază zic
"am scrie-o cu 'slove cirilice;. vor înțălege-o mai "puţin,

"Yar dacă am. scrie-o fără vre-un semn grafic încureala :
ar îi destul de mare ; De pildă: Vaidemine.șidemine. ce .
sămăfac.undesămăduc. deuvenimăbatehătșibine șiastammait
vebueșteacum. nuseiidestuldebătutădeceldesus.
Și cind ne închipuim că așa a fost într-o vreme ne
prinde mirarea. Intre . cărţile noastre. vechi "găsim una.
- Codicele Voroneţian (Apostolul de la Voroneţ), care s-a |
i scris așa;

și acea

carte s-a cetit multă vreme

prin

bi-

serică, de la 1550 pănă la 1733, cînd un sirguitor 'ceti-:
. tor a crezut-o că e netrebnică, poate tocmai din această
Da
pricină.
cumâ
văzut
A
deprins.
s-a
„Cu vremea cărturarii
i scris altul, şi aşa a scris și el, de şi nu chiar. întocmai.
Scrierea.e un fapt de imitație, și prin. trecere de vreme
s-a, , format o tradițiune în Scris, care a căutat

să să în.

.

19 2
trupeze în tendințe. de reglementare . a scrierii; cînd ?!
Cu o sută de ani Inainte dea apărea cea, întitit grama-

tică.. In 1683 Dosoftei în laşi și în 1688 Mitrofan și cu
traţii Groceni în Bucureşti căutară a reglementa scrierea
sunetelor lui & și î
Aceşii cârturari ai hotărit a să |
scrieă cu 4 şi îcu a în mijlocul cuvintelor, iar cu
la

început.

'Lipăriturile

bisericeşti ai ţinut - zale puțin

această normă în tot secolul al NVIII-le.

Cind vine banul Enăchiţă Văcărescu şi reglementează.
în corp de vegule
practică

Gramatica limbii

a scrierii limbii

Romine,

Romineşti : exista o .
de care chiar autorul

gramaticii a “trebuit să să “țină. Gramatica. dar s-a mărginit mai mult a studia limba ca limbă, ar nici de...
cum ca scriere.
o
Intre scrierea unei limbi și gramatica acelei limbi
n-ar trebui să, fie legătură ; Scrierea a precedat grama-.
_tica, şi dar tendința ce'să manifestă azi de a supune .
„ serierea limbii unor regule ggramaticale e desmințitt prin

istoricul faptelor. Reglementarea ortografiei nu trebue să
stea în leggătură cu regulele gramaticale. Modul dea scrie

o limbă e un fapt de cânvenţiune.

Contrariul s-a intimplat și să întimplă.
turari

noştri aii început 'a studia

|.

Odată « ce ciie-

limba și a formula 're-

:

gule gramaticale, -s-aă pus pe tapet cestiuni străine de
firea limbii. Intiiă gramaticii noștri ait avut a scrie limba: .
cu litere latine, apoi aii căutat a proba latinitatea noastră prin forma vizibilă ce vom da cuvintului scris; aceste” preocupări 'ait schimbat de odată lucrul, Ne- -am
trezit cu nenorocitele sisteme ortografice, datorite
pe de
o parte delectuozităţiă: alfabetului latin, pe de altă!
parte:
inriuririlor. străine ca scriere, Ungurească, Germană,
Po-

— 197 '—
--lonă, Italiană, Latină ete.

Și

|

de unde pănă

unde toți.

scrieaă liniștit cum să rostea, cit timp era. scrierea
moldovenească, acum bătăi de cap pentru a croi sisteme,
„Pe cită vreme să scriea cu slovă veche, toți eraii 'de
"acord în.a scrie :B454HA, MAUREHA, D3MABHT, dar cînd-a .
„venit. să să serie cu litere latine s-a schimbat lucrul:
unii

.ait scris : cedieudu,

mancand,

pamentu,

alții

ră

dândă, măncândă, pămentă,. alții pământ, mâncînd, văzând.

„n

scurt noi în scrierea de azi a limbii noastre avem

o duplă înriurire: tradițiuneu veche ser ipturistică a cărtuvarilov ce scrieail . cu slove, şi influența cărtururilor latiniştă, întrupală în regulele Academiei și răspîndită în

public prin şcoală. .
- Ază de şi nu “putem separa ortografia de gramatică, "10“ toși'o sumă din preceptele fonetizmului să sprijină nu pe
| regulele izvorite din gramatică, ci pe îuzotală ; Tendinţa .
e ca această. învoială de a ne scrie fonetic limba să fie
- împărtăşită de toți cărturarii, ori care le-ar
fi vederile
„ce vor fi avind în domeniul gramaticii. .
o o
Nică odată nu să va unifica 'ortoggrafia prin reggulele.
"deduse din gramatică, ci numai prin o învoială “tacită,
cuve să va primi de public numat întru cît. acea scriere

a fi simplă, uşoară și clară. : Economia muncii

trebue

“să ne-o deu mai ales scrierea unei limbă. .

„CAP. XII
„Semnele de. ponotuaţie:,
.$ 146, “Sermnle de. puncouaţie ajuti la daritatea ra:

zel scrise! |.

Sa

3

a

Se

3
„E mai greii de
vorbire,
limba

căpătăt

claritatea în scris, “de

aceasta din cauza. semnelor

şi pe care

cât în .

cu care.ne. scriem

trebue să le învăţăm.

Cind vorbim. facem pauze, necesare pentru a inspira
aer, în plămie. Adesa. ori pauzele. le facem nu tocmai a"colo unde punem semnele de punctuație, ci în altă parte.
Cu o simplă răsuflătură dascalul de la biserică ceteşte
o pagină din psaltire,. dar în scris nu merge tot așa.
De aici urmează că regulele punctuației nu să sprijină
„în totul . pe pauzele din „vorbire.
„$ 147. “Semnele de punctuație absolut necesare sint
acestea : puntul (), virgula (,), pait-vingiula (3).

„Afară de acestea să mai întrebuințază

în corpul fra-

|

zel alte semne grafice, cu care ajutăm la claritate. Două
„ puncte 0, ghilimele zise şi semnele citării (, -.. %), linioară
(0, paranteza. [(...)], steluța E saă nimhevele (23 etc.).
' semnul întrebării (9) si al mirării (),
Bătriniă noştri mai .«cunoșieaii spiritele C*) şi: accent

0), de care azi nu facem uz mai de loc.
„$

148. Puntul.

Pantul e cel mai

ai

vechii -semn ; des

„. întrebuințat în inscripțiuni, şi aproape singurul cunoscut
în textele vechi medievale.
El să punea după fie-care
cuvint în înscripțiuni, sad. după. grupuri de cuvinte în.
documente. “'Tirziii a ajuns a să pune numai după ispră "vitul unei fraze.
IN
|

Astăzi întrebuințăm putul în aceste 1ocan: : 2) Gină
€
isprăvim o frază ; Cine umblă : după dor epuri nu prinde .
nici pe unul. b) după: cavintele prescuriate : Subs. Adj.
Pr.

pers.:v.

masc,

fem.

n,

pl.

Perf,

ant. “ Prez,: Ind.

.

N E

Sa
=

i

19

Ze

Per. Subi- Ger.. Int. Inpert. ete. p.| ft p z. o, (rimege
" felicitări pentru ziua onomastică). _$ 128. Virgula s-a născut din “puntul. prelungit în
“scrierea de mînă. 2) Ea să pune pentru a deosebi: “propozi“ * diane unele. de altele: Cinele, care dutră, nu muşcă ; b) .
„ Vocativul ca adresă îl punem între 2 virgule, -Veniţi, văilor;
e) tot așa și prop. incize: N-ar fi răti, a zis popa Smin- *
tină,. să fie bine: a) “Atributivul apozițional îl deosebim - Prin. vi irgulă. Stefan cel - „mare, Domnul “Moldovei, a.

la 1504.
“murit

Ă
e
“

o

ri

$ 129, Punt-virggula (a să pune în fiazele
alcătuite, spre a arăta o mai mare deosebire
- propoziţie

și alta: -Limba

Română formează

simetric
între o:

același

trup

“cu limba latină ; e același organism, modificat însă pri în E într odatce ea ile elemente nouă : în, fine aceeași limbă; care.
:
în lungul săii traii a luat o față deosebită.
"Intebuințarea punt tirgulei e foarte capricioasă Eiș grea, : :
“şi nu toți scriitorii o ştiă corect pune unde trebuie ; unii.
7 Ra pun "virgula unde trebue pus punt-virgula, alţii din conira..
2 3130, Două punte le punem cînd facem enumerâţiu-,
„Ta
arde,
"nea: părților după cuvinte ca adică, anume, ur mătoar
|
acestea, de pildă, de exemplu și altele.
„:. Apele Romăniei sut acestea : Pr utul, Siretul, “Buzeă,
„Dâmbociţa, -0lt, „Jiă, ete. Fie de ex.: fracțiunea 2/0. să să

- transforme în fracțiune zecimală.
“Două punte să mai pun.
în stilul direct. Numim stil.
aşa cum s-a zis în persoana
__tăm vorbele altuia neștirbit
De pildă: Este o vorbă care
-O

i

și după verbe ca zice, spune
direct vorbirea altula citată
| | saii IL, Totdeauna cînd cidouă. punte.
intrebuințăm
zice: «tot păţitu-i i priceput». |

dată cu douii! punte, întrebuințăm

în citaţie șii ghi-

:

TI.

a

ani

- lemele (<.»), care. să „pun cind dupii 2 „punte vine o
E

numeraliune,.

„Notă, În cărţile vechi: ghilemelele |să, tipăreaii, cu. roș..
-g. 131. Linioara să întrebuintază în' cursul. tare
cind! aducem” un cavînt sait o propozițitine, ce n-are de
cit. incidental legătură cu cele spuse în frază. -De pildă: :
Conjugare ea în.a a fost

conjugarea. vie

sine—cel pin la

gerundiu— verbele - de

își

i

&,.:

BR

IEI

și a tras

după

conjugarea "în N
?

IE

E

Pe lingă acestea. linioara! să întrebuințază ca seran
ortografie în scrierea: unor cuvine. ca; du-te, făină, ad-0,
na-ți-0, mi-a, v-a,

s-a,

l-a,ia-l,

u- mi ra

văzindu-l,:

dar: -mmi-te, până-mi-te ;
$ 182,

Pavanteza . să. întrebuiniază, când: simtim. nevoe

ae. a da- esplicaliuni formale unui
ceri Şi în texte. matematice, i

cuvint, ca

în în adu

i

Adesa paranteza să înlocuește «cu semnul = sai prin
conjuncția Sai.
$ 133.. Steluţa o întrebuințtim cînd facem noie la text; |
„așa avem textele clasice, și compunerile cu “carâcter ști-.
inţific In locul stelutei- să pune crircea. (4) săi cifrele,

mai mici de-cit . corpul rîndului..

Steluţa, er acea, sai

cifra ne îndreaptă în josul. păginei ; în textele ve chi exp-

" plicările erâit date

în dreptul rindului. -

!

_$ L34, In propozițiunile esclamative șşi interogative în- i
trebuinţătm semnele [ți 1). Semnul întrebării (2) cuprinde
“adesa în sine mirarea şi ironia,. și mulţi îl pun alăturea
cu semnul esclamaţi iei (22): Semnul eselamativ convine
„tuturor propoziţiilor ipotetice,
Si
-

.

.

A

s
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i

ca
“Regulo de ortografie:

$ 135. Sistemul fonetic ca ortografie, e foart te “simplu şii îndemănates.

-EL ţine samă

de

uzul vorbirii

culte şi

ii. pe colea de tradițiunea scripturislică ; nu -ţine: de fel
samă de derirare, .ci pentru Je care stnet. din graiul
cult admite o singură literă,
$ 136. Toate
- aber

sunetele pentru

ecare

latin le: scriem. cu. acele semne

avem ilere în.
i al: Pa

| ara, Vartat, cojoc, “dan ernatic, fum. “gard. Jotru,
damă, jder, miros, negură, osuna, “ plapomă, run, somn,
tremuvare;. uscat, vie, ailografie. - New orh, zi, zid
pt

“2arzar, -.
$ 137.

Pentru: sunetele, cari nu găsim

“ Tabetul latin, luăm anumite litere, “şi pria

'semneîn

al-.

semne con-

A venționale, le dăm. valoarea sunetului rominese ($ 26)..-:
: “Sistemul fonetic admite aceste litere: ă, î, Şi ţ..
$ 138. ă pentru 4 în toate cuvintele, unde să rostește
a 4 În grakul cult,. afară de formele dialectale : zăd, cărți,
rămâti număr,

supăr,- învăţ, adevăr, - capăt,

păr,- “păcat,

„împărat, măduză, îndărăpt, mă, tă, să să, nouă, touă,
ouă ș dar. tojioar, popoare; cosoare ; forme ca: ; „Zăce,
-„zăă, sint, moldovenești ; forma. literară e zece, ze, u3 756, “tivăsei
” Os. Scrierea ur
“metică.

ă cu ă nu

să aămite

în sistema

fo-

i

Di

DR

ş. 139, 4Î pentru m Şi! A în toate cuvintele, unde să.
_ rostește î (4) în graiul cult, afară. de formele dialectale=
pîne, câne, mînă, stînă, fintină, smîntînă, git, gitlej, sînt;
"cuvînt, vînt, mormânt, mâncând, lăudînd, văzând, fugind,
bînd, putînd, mergînd, lînd, cînd, cît, atît. “stâlp, gînd, Ro“min rînd, hârtie, lînă, dînd, stând, bătând, făcînd, cînd,

- în, împărat; întind, încutii, întreb, omorît, ocărit, îl.
= Sînt dialectale. formele : : casi, masi, şi. zi, zînă, pi unzi,
în los. de casă, masă, şi, zi,„2ină, frunză.
Obs: “Sezierea
tema fonetică.

lui î..

cu

â, î și î-.nu e

primită.în

sis=. |

E

-$ 140, Diltongii ea, oa-să serii totăeduna ca
« diftong
“ea, oa (d, în, A; OA, Wâ), acolo, unde. grarul “ni-i dă în:
Mexiune: :- leg-leagă, . cer-ceară, urez-urmează, dr ept-.
- dr eaptă,

şters-ştearsă,

MOr-m0ar "e,

nort-moar te;

soare,

doare, cioară, poartă, coadă, Frumos-ţrumoasă, orb- darbă,rob- -roabi ; ; vedeam, credeam, făceam, Plingeam, fugea, Ă
- băteai ; cartea, partea, mintea, pădure ea, dreptatea j—vițea, stea, ea,

ne-a,

zălcea, „Sturcea, „măsea,

mea, cca, grea,

: rea, piulea. a vedea a mânca.
“Sint” dialectale formele ste, căță,

ziță, care. ne daă-e.-

saiă în loc de ea; tot aşa'me gi (mergeam), a a code
(vedea) șose şi sușă (sosea).
Obs. Scrierea. lut ea şi

i

oa du €şi ; sint respinse, ca:

amară Ireşelă, în sistema fonetică,

$ 141. U final să scrie acolo unde să rosețe fe: în
treg, fie jumătăţit, și atunci îl însemnăm cu.
. Boer tt
| memby w

acru, Jugastr u, tcatr u, pupitr 1

negri u,e alte Hi

133 —

„af, pentru, cuseru, unbli, umplu, aspri ; ; 0ă, boi, lei,
„anăeă, tăă, săă, -aă. v-aă, sui, tată, niolă, teiă, cimpolă,
. răsteă, bordei; plază, căleită, pui; ; „oct, unchi, tru

„chăă, vechii.
Sint. populare forme ca:
« ochi, curecliă,. zeclă, pai, căl- “câ ;—omu, calu, ' caru, jupânu, domnu, care: în grai sînt
„articulate, în loc de „omul, calul, jupînul, domnul, carul,
U final jumătăţit să notează: cu semnul scurtăriă : lei,
împe cînd cel medial jumătăţit, ce întră în diftongii cres«cători-nu

„zină, piuă,

să notează. cu

semnul . scurtării : . VOUĂ, rouă,

nouă ; 'steua, mărgeaua”, ete. -

-. E

A:

Obs.. Scrierea lar a mut final ca ă junnztații-e respinsă
- cu

totul în scrierea

-.$. 149, ot

fonetică,

Aa

cu seranul scurtării să va însemna: şî,

“atit final cit și la începutul şi la: iilocul cuvintelor, |
cînd să pronunță ca jumătate : oameni, domină, „copii,
bună, cărți, părţi, 203, noi, miei, ai, 0%, auzi, cînți, socrii,

staţi i—lud, iar, Xarnă, Xapă, iarbă ;. roib, șotm, taină,
„aută, piept, mi-ai dat, ţi-am spus. E întreg îîn cuvinte ca :
_megri, socri, cuseri, acri, afli, aonpli, umbli.
Sint populare rostiri ca zerdi, credi, păer di, cdi ; ; unde
Nei

IN„trebue pus e. 8. 143. Sunetul reprezentat prin litera

R să. -va. scrie . .

“ totdeauna. cu j iar nu şi cu gi; ; joc, jug, judecată, june,

Jupân, juramînt, în loc: de, gioi, glos, giumătate.
$7144, Sunetele reprezentate prin slovele vechi %r,
e u să vor scrie cu literele latine c, 3, și anume : vor
- reprezenta vocalele K, r înainte de a, 0, u, &,î, vor â
palatale înainte de e i Iu, ie, ea : cine, “cir, cenușă, ci

ciocirlie, cioban, veadă, cincă, „cină, -ceapă,. ceas, cercel,
— gen, ginere, gireadă, geam,
ctută, ciur, cioc, ciomp
i
“geană, mergi, rogi, geci urgia i

a

- Oas. I şi e după ce gge in cuvinte. ca cioc, ceas, “ceară... |

_ sati. în gioc, gios, gioi forme moldovenești, nu e de citun:
“ semn . grafie pentru a da "valoarea: lui 4, 1 ; așa în /kos 10).

-

::

sînt 3 sunete gi. (palatală) o (labială) s. (dentală) ; tot așa
în cioc (fox) avem 5. sunete că. (palatală), o (labiali), e
.
.
- (welală).
Cind

însă seranele

c și g

trebue

să zoprezinte

sunetele

velale k, r, înaintea vocalelor e, i, să .vor serie-ch, gh,
unde Îi nu 'să rostește: chingă, ghindă, chitanță, - cheliu- .
Ai „eală, răchită, chiar, . „oct, Jhem, Jheară, jun gh.
“ 145. Sunetele reprezentate prin
y. 5 să vor

slovele - cirilice w,

scrie totdeauna. cu ș, ț, 2= ; din

aceste: 2

e:

„originar latin, iar ș, ţ sint literele latine; modificate- în
valoarea lor - prin. semnul: diacritic, sedilă. (9): serpe.
şină, șură, 11$0r, căluşeri, "coș, groși, 'roși, coși,; eși, Iași,
Barboşi i—fel, țintă, țin, uăfi, toți, morţi, dați, cărți, părți,
_fap, tăpușă ; “crezi, verză brazi, 702%, lăzi, tezi, văzînd,
- vâncezi, sarbezi, zei, zi, 2ină, vază orez... zero, - zimbru,
zălog,. zel, zăplaz, zare,

ze,

botez, ratez j— lucrez, lu

crezi, lucrează, _formeaz ză, lumineazăj—roză,

+ azil, poezie,

i
|

muzică, teză, cazarmă, sinteză, analiză, naz ală, filozofie,. *
francez, a riza; a zicni, zburda, zuîrcoli, zdrobi azuârli,

= aylobii, dezbate...
„Obs.

-

Scrierea lut 2 cu qi

E
s între două

e
vocale

e

res-

pinsă ca rea în sistema, fonetică ; nu „serie z-cu d pentru că :
n-admite “derivarea, nu scrie cu s căcă este un franţuzism ;

limba romînă
"casa a visa,

„$ 146,

n-a schimbat nici odată „pe 3s între două voeale
-

Sunetele rereprezentate în alt. citi prin pi să

13

— -

"vor scrie numai cu şt, ohiăr în Mexiune: cuioşti, eu- _-noaşte 3 „pusti, pește, ytiință, “muştă, înfloresc, întloreşti,
| înitlovoște ; vorbeşte, omenește, ciocoește, 2o01hâneşte, . tur- cește, rusește, latinește;, Bucureşti, : Ploeştă, Vineţeștă, To
„vești, Albotești j— Ștefan, ștergar, aştept, așternul, deştept, . i
- Tirgori îşte, piste, miriște, „capiște, foporiște, silişte, Siliște,
“Obs. Sorierea . lui si cu sc e respinsă “n sistema fonetică,
“ca fiind fapt de dericaținue. Să serie! însă cu sc acolo- unde-

|

să vorbeşte. groseior (smintina), scenă (uueiiz), sciziune,
Sei,
.
|
Ma
.
Ă

Ş

. Literele aline ,Y, 2h u, qu, k, wesă scrie nu-

.

mal! în. număle proprii străine : Want, Byron, .'Phiers ;.
“Quintilian, Phaethon, Aquarium, Kalium ; nu să serie...
însă în numele comune de Și "neologisme, ca : termome- .
tru; tipografe, filosofie, teatru, ortografie, Jilozefie.. po
tezţi, cantitate, chilomelr ue, chitanţă. a
$148,. Consoana. z să mănţine şi în sistema. fonetică
„pentru

a "reprezenta “stinetele

compuse

cs si gs, - acolo

unde practiea a. îndatinat această scriere, Ilerzes, lezi| con, ezainetru, exenten, expediție, Alexandr a, ază, Luz,
“ezenp,

ezistă.

e:

"Obs, Despre întrebnințarea tiuiuţii și. apostrefuui
: Morfologia

vezi

$. -32,

e 149. Literele. iară - să pun: a) la inceputul frazei
- și după punt. b)' La începutul. fie” cărui vers ; c) la nu- mele proprii : Ion, Maria, (ihiţă, d) în „adrese, „Domnule
„ Preşedinte, Dr le. Director.

a
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DEPRINDERE

..-.

Soacra cu trei nurori.
2

(Poveste de 1 Creangă)

: Era «o dată o babă, care avea trei fectoră nai ca nişte brazi și. tari de virtute, dar slabi la minte.
-.O răzăşie “destul de mare, casa bătrinească cu toată
-pojijia ei, o vie cu livadă frumoasă; vite și multe paseri |
- - alcătuiau gospodăria babei. Pe. lîngă” acestea mai avea .
strînse şi părăluie albe. pentru zile negre ; căci lega pa“raua cn zece noduri şi tremura după ban.
Sa
-- Pentru a nu răzleți fectorii de pe lingă sine mai dură
încă două .case alăturea, una la dreapta, şi alta, la stinga.
celei bătrinești. Dar tot atuncea luă hotărire nestrămu- tată .a ținea fectoril și viitoarele nurori. pe lingă sine
_— în casa bătrinească— şi. a nu orîndui nimic “pentru
" îimpărțeală pină aproape de moartea sa. Așa făcu ; şi-i
- videa inima babei de. bucurie, “cind „gindea numai. cit de”
„fericită : are să fie ajutată de” feclori şi mingiiată de vii
„toarele nurori. Ba de. multe ori zicea. în sine: «Volt.
_privighea murorile, le- oi. pune la lucru, le-oiii struni şi
nu le-oiii lăsa nici un pas a cşi: din casă, în lipsa fe-.

ciorilor mei. Soacră-mea—fie-l țărna ușoarăl—aşa a fă-

„cut cu mine. Şi 'bărbatu- -mieii —Dumnezeiă - să-l erte —
nu s-a putut plinge că l-am înșelat, sait i- am risipit
„casa ;înce de şi cite o dată eraii bănueli Și
.
mă, probo- |
zea.,. dar acum s-a trecut toate |;
e
-"Pustrei feciorii babei. umblat în căriușie Și.i ciştigat
mulți bani. Celui mai mare îl veni vrema de. insurat, -

si baba simțind asta, umbla val virtej să-i - ptiseascăi mi-.
deasă ; şi în cinci, şese sate; abia, abia putu nimeri

lupă

placul ei : nu

prea tinără,

una

:

naltă și uscăţivă, însă _

"robace şi supusă. Feciorul nu cşi. din hotărirea maică- .
sa, nunta.să făcu și baba își luă cămeşa de soacră ; ba
- încă netăiată la - gură : care însemnează că soacra nu.
. „Arebue să fie. cu gura mare și să „tot cictească de toate .
Ea celea.
După ce s-a făcut îunta, fecoriă s-aii dus în treaba :
- or, iar nora rămase cu soacra, Chiar în acea zi, cătră
“sară, baba începu să pue la. cale viața, nurori-sa. Pen- |
E tru babă, sita nouă. nu mai avea loc în cuiit,. De ce.
“ mi-am luat cleşte:2 Ca să nu mă ard, zicea ea. Apoi:
să sue îute în: pod şi scoboară de acolo: un știuberii cu. .
pene rămase tocmai de la răposata soacră-sa, niște chite ..
= de cincpă şi Yre- 0 două, dimerlii de păsat.
— lată ce. am gindit ei, noro, că poți. lucra. noptile.
| Piua-i în căsoaea de alăture, , fusele. în. oboroe supt pat,
“iar furca. după. nora. ' Cînd t6-i sătura de strujit pene,vei pisa malai ; și cînd a veni hărbatu- tăă de la drum,
n vom face plachie - cu costite de: pore de cele afumate,
- din pod, şi. Doamne, bine vom minca !- Acum de.o dată :

pînă, te-i mai odihni, ia furca în brii şi pînă mini di-. -

_mineaţă să gătești fuloarele-- acesle de. tors, : penele. de

î strujit şi malatul: de pisat. . Ei mă “las puţin că mi-a.
E “trecut 'efolan prin ăolan cu nunta voastră. Dar tu să
„stii că eu. dorm epureşte ; şi -pe. lingă iști doi ochi mai
“am “unul la: ceafă, -caree șede pururea deschis şi cu care
văd şi: noaptea şi ziua, tot ce să. „face prin casă, Ali în4ăles co. ţi-am! spus ?Da
aa
— - Da, “mămucă, numa ceva as mincare ... E

ae
E — Dei mincare £220 ceapă, “un usturoiti “și o bucati
„de. mămăligă rece. din poliţă, sint destul. pentru o. me,
“vastă

tinără

ea tine ... Lapte,

şi ouă de-am

brânză, unt

putea selipui” să ducem în tirg ca să faceni ceva parale; : Să
. căci câsa 5s-a mai. îngreuiat . cun. mincăit: Şi ei nu. vre ă
să-mi pierd comindul. — Apoi cind: înseră, baba să culcă
pe pat, “cu faţa la părele, 'eca să n-o supere. lumina de.
opael,

„la

mai "dind

a înțălege

nurori-sa

că

aro. s-o pri=-

vigheze ; dar somnul. o cuprinse îndată, și hăbar n-avea
de ce face noră-sa.

Pe. cind soacra horăla dormind

dusă;

blajina noră migăia prin casă ; acuși la. strojit. “pene, .
acuși îmbăla. tortul, acuși pisa mălaiul: si-l vintura de
“buc, Şi dacă Enache să: punea pe gene-i, ea îndată lua
apă: rece . și-și spăla fata ca nu cum-va s-0 vadă. nea-.
dormita soacră și: să-i bănuească. - Asa să munci biata
moră” pînă după miezul: nopții ; dar. “despre ziuă, Somnul -0 dobori, şi adormi -si ca intre -pene,. caere, fusele cu

"tort si bucul de malalii. Baba,

care să culcase o dată

-cu-uigăinile,' să sculă” cu. noaptea-n cap i începu! a: trinti N
și a “plesni prin. casă, -în cit biata noră, care de- abia a-.

tipise, de voe, de nev oe, trebui: să să “scoale, să sărule
mina soacrei și să-i arăte ce-a lucrat: “Incet. „incet nora.
„s-a dat la-brazdă și baba era mulțămită cu alegerei ce
a

făcut.

Peste

cite-va zile cărăușii

sosesc,

si tinăra ne-

„Vastă văzindu-si bărbățelul, “mai. vită din cele năcazurit
- Nu trece “mult și baba pune la cale și pe feciorul. cel
-„ mijlociit ; și-ȘI Ia un -suilet 'de noră întoamnai după cliipul

și asemănarea celei

aceasta era mai
„de -harnică.

După nuntă,

în Vristă

dintili : cu- deosebire

numai

si ceva înerucișată ;

feclorii să due iarăși a” cărăușie

că -

far foc. |

și nU-- -

_

=

“xorile, rămîn iar cu. soacra: a casă. “După “obicerii, ea. le
dă de lucru cu: măsură, şi: cum înserează; să culcă, Spu- -.
Să ind” nurorilor să fie harnice şi: d. ndu- le. „de grijă ca nu
„cumva

să adoarmă, că le. vede: ochiul: cel neadormit.

Nora. cea mai mare

tălmăci apoi

celeilalte

- ochiul soacră-sa.. cel a tvate văzător,

despre.

: și asa una pe alla. :

"să îndemnaii la. ireabă: si lucrul cșia girlă din minele lor,.
Iară soacra huzurâa. de: bine. Dar binele— cite-odată —.
“așteaplă

şi “răi.

Nu trece tocmai mult și vine

vremea.

- de insurat. și fectorului celui mie. Baba însă voia cu ori:
- ce chip” să. aibă o troiță nedespărțită de nurori... de a- .
„ceea, şi chitise. una d6- mai înainte. Dar nu-i totdeauna
-cum

să chiteşte,

ce-i şi cum

să nimerește:

Intr-o. bună- |

* diineaţă, feciorul mamei îl și aduce o noră pe cuptor.
„Baba să 'scarmănă. de cap, dă la deal, dă la. vale, dar “n-are ce face ; și de. voe, de nevoe, nunta. s -a teal, si
- pace

bună.

a

-

| După nuniă bărbaţii din, noă să die în” - ttcaba lor siș
-nurorile rămin Jar cu soacra acasă. Baba fară. le dă,
"de lucru cu. măsură, : şi cum vine. sara, să culcă după 0„bicelii. Cele. două nurori văzind pe cea mai tinără co_ dindu-să „la treabă,
:
îă zic : da nu te.tot codi, că mie i
““muca ne vede.

—

Cum ?. eit o “văa. că doarme,

Ce. (el de. treabu e.

: aceasta ? Noi să. lucrăm. și ea să doarmă ? .
— Nu. căuta- că “horăeşte, zise cea "mijlocie, mămuica.
are la. ceafă un ochii neadorinit, cu care vede. tot ce :
- facem, şi. apoi tu nu ştii cine: i miimuca, _ n-ai „mincat.
“nică: 0 dată moarea

ei...

— La. ceafă ?2...vede toate? n-am

“

-

mincat moarea o?

0
Bine că mi-am

—

Si

adus aminte .. dar ce mincărm no) „fe- |

stelor—hă 2.

i

:

— Ea răbdări' prăjite, dragă cumnăţică... lar dacă eşti :
- lămiîndă, ia şi tu o bucată de mămăligă «din colțariă Şi |
cu: niște. ceapă şi mânîncăi. e
.
i
s— Ceapă cu mămăligă. 2 D-apoi neam de nearnul mei
n-a mincat așa. bucate. . Da Slănină nu-i. în pod ? „unt

> nui ? ouă nu-s ?

De

— Ba sint de toate; ziseră. „cele dovă, dar sînt. ale
miămucăi.
.
„A
7

— Fii cred .că tot ce-i a miimuzăi e și al nostru, și.
„i ce- -l al nostru e şi al ei. — Fetelor, hăi |:s-a trecut de
sagă. Voi lucraţi, că eă mă duc să pregătesc ceva. de-a
mîncăriă :; ştii, colea,

o
„.

ceva mai "omenește : si

acuşi

vă

chem ȘI pe voi.
pe
:
— Doamne ce vorbă. i-a eşit din, gară ! ziseră cele
; două. Vrel să ne-aprindem pae. în cap ? Să ne “zvirlă
baba pe drum ?.
+
i
Las, dacă. va: durea capul. Cind v-a întreba pe voi
să daţi vina pe mine și si lăsaţi. să vorbesc ei pentru,

toate,

|

— - Apoi dar. dălu,

fă cum ati ;

numai zi caine

bagi și pe notiîn belea,

|

„— Hai, fetelor, tăceți gura vă meargă că nui bună
pacea şi mi-l dragă gilceava. Și ese cintind :
Vai săracu omu prost,
Bun odor la „casă a fost |

Nu trece nici un ceas la mijloc, şi-un 'cuptioai de
plăcinte, ciți-va pui pirpiliţi în frigare şi. prăjită în. unt,
0

străchinoae de

brinză cu smintină

şi i miimăliguța erai:
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-.

gata: Apor sute chiamă și: pe celelalte două

- şi să pun.la masă cu toatele,
—

în bordei

-

Hai fetelor, mincâţi | bine şi pe. Domnul ludaţi, că ”

eii mă răpăd în cramă

s-aduc -și un cofăel de vin ca!

“să meargă plăcintele- acestea mai bine pe git...
Ş
„După ce-ati mîncat şi-ait băut bine, le-a venit a cinta,
“ca: rusului din gura. girliciului.
"
„Soacră soacră, “poamă acră !
“„De te-ai coace cît te-ai coace,.

„Esi afară
„Ca o pară;

„Dulce tot nu te-i mai face...
„Intri-n casă
„De te-I coace-un an Ş- o vară - "Ca „0. coasă "Tot

ești

acră

şi „amară

-

i

„Sezi

în' unghia

"Ca. un junghiu“.

-ȘI- -aă mincat și-a băut . și-ail cîntat pînă. ai adormit
cu toatele pe loc. Cind 'să scoală baba in zori. de ziuă, |
„Xa "nurori dacă aă de unde.. Ese afară spăriată, dă încolo,
“dă pe dincolo. şi cînd întră în border, ce'să vadă : Pene„ împriiştiete pe jos, fiirmături, blide aruncate. în' toate „

„părțile,. cofăelul de vin răsturnat, ticăloșie mare |...
-— Da ce-i acolo ? strigă baba inspăimintată 1
,
| “Nurorile: atunci sar arse în picioare; și cele . mari
- încep a tremura ca varga de frică, și lasă capul de
„ruşine,

Jar cea cu

pricina

răspunde:

= Da bine, mămucă, nu ştii c-ati venit: tătuca şi cu
- miămuca . și le-am. scos ' un cofăiel de vin; de aceea.
“ne-am chefăluit și noi

o leacă. - Ia chiar

mai

dinioarear. -!

i
Da
”
sait dus.
o — Și au văzut. cuserii cum. dormeam 2
— D-apoi cum să nu te vază, mămucă ?.
„_— Și-apol de ce-nu m- aţi sculat ? minca-v-ar citima,.
„să vă: mininee | Da z.

-

Dai 149 —2| îi — D- apoi aa, „mămucă, fetele aceste aii spus că du-teta
E „veză tot; si de aceea am gindit că d- ia „ești -- minioasăpe: tătuca și pe: mărica, “de-nu te scoli, . Şi ei erai asa.
de. măhniţi -în cil nu le: a tienit mincarea.

=

lei lasă, tici Aloaselor, că v-oiă- - dobzăl ei de: acu

înainte,-

„Si de “atunci “nurorile

n- at mai

avu zi bună în: casă

cu
baba. Cind își aducea ea aminte. de puicile cele na' dolence și boghete, de vinișorul din cramă, de risipa
ce s--a făcut cu munca ei, şi c-ail văzut-o - cscrii dormind asa “lăfăată, cum era, crăpa de ciudă și.i, rodea în
: nurori, cum roade cariul în lemn.
2
A
Bă
lehiimetesiseră pină și cele douii de. gura cea rea
a babei ; si “cea mai tinără giisi acum prilej să-i facă pe
obraz

şi să orirdueascii tot: o. dată și moștenirea

prin o: dieată ne mai

pomeniti

babei

pină “atunci şi Xală cum:

“ Cumnatelor, zise.. ea într-o zi, “cind să aflaă sinsure. în vie. Nu putem trăi. în câsa aceasta, “de n- om

- face toate chipurile. să- „scăpiim de hirea de babi.
— Ei cum?
a

— Să faceţi cun

|

v-ori învăța ei. și habar să n-aveţi.

4

NE

— Ce să facem? întrebă. cea mai mare.
— la din busta, în casă la babă, şi tu s- o că de.
| <înepa dracului și s-o: trăsneștă cu capul de păretele cel
“despre răsărit, cît'îi putea ; tot așa să faci: și tu cu ca.
"pul "babei de piiretele cel despre: apus, și apoi'ce i-oiii .

mal face eu veţi vedea vor.
—
—

a:

D-apoi cind or veni ai nostri. 2.
Atunci

voi să. vă. faceţi moarte-n

popuşoi, să nu

spuneţi nici lae nici bălac,. Oli vorbi că și cu dinşi ŞI
ȘI
- las dacă va fi ceva.

“Sa induplecar- şi “cele doi, întrară
î
cua 'toatele în
î casă,
Tuară pe- babă „de păr și-o “izbiră cu capul de păreți pină
42] dogiră. Apol cea măi tinără fiind mai : șugubaţă de.
= cit cele două, trinteşte baba -in mijlocul. casei, și-o fră“înintă cu picioarele, şi-o ghigoseşte, ca pe dinsa ; apoi îi

:

- scoate -limba afară, i-o “străpunge. cu acul - și i-0 -pre„- = sură cu sare şi cu piper. aşa că limba îndată să. umilă
n și : biata soacră nu mai putu zice: nică cîre
și slabă și
- stilcită. cum! era, căzu la pat. bolnavă de moarte.- „Apor

ă

„nurorile, după- sfătuirea celei cu pricina, așezară baba.
îtr-un aşternut. curat, ca să-și mal aducă aminte de"
i „cind cra mireasă ; și după aceea începură a scoate din.
tada babei valuri de pinză, a-si da: ghiont : una alteia şi

= - „a vorbi despre stirlici, toiag, năsălii, poduri, păraua din
”

nina mortului, - despre: găinele ori oaea de dat peste _
groapă, despre strigoi și cite. alte nizirăvăniă înfiorătoare;.
“în cit numai, aceste erati de ajuns, ba şi „de intrecut, s--0vire. in. groază pe biata babă.
lată fericirea visată. de mat inainte, cum” s-a impliniti
-. Pe cînd să petreceati “ acestea. iacă s-aud. scirţiind
“nişte cară : bărbaţii veniaii. Nevestele lor 1e es întru in-

“timpinare și după sfătuirea celei mai tinere, de la poartă
s: aruncă

în situl biirbaţilor și încep

a- i dezmierda
—.Da

a-i i lua. cu vorba și.

care de care 'mai măgulitor,

ce. face: mămuca

|

ia

?2 intrebari cu oţii de- o dată,

„cind: dejugaii: boii.
i
— Mămuca, le . luă cea, mal: tânără vorba din sură, !
” mămuca nu face. bine, ce face ; „are de gînd să “ne lese -. .

D- siiniitate,. sărmana..

a

| —'Cum ? ziseră, bărbaţii nipătictaţ. scari riste.
“ele din. mină. EDER
o
(-

ES

Te

— Cum? Ia sint vre-o cinci șese zile, de cînd a fost
să ducă. vițeii la suhat . și un vint rii pesemne a dat
- peste dinsa, sermana !... Elele' I-ai luat gura și picioarele| Fii să răpăd atunci „cu toţii în casă la patul mine-sa;
| dar biata babă era umflată cit o bute și nici nu putea
"+ bleşti macar din gură ; „simţirea” înse nu și-o pierduse ”

“de tot. Și văzindu-i își

mişca

puţin mina

şi arătă la

"nora cea mare şi la păretele despre răsărit, apoi. arată.
“pe cea mijlocie, și: păretele despre- apus, pe. urmă pe.
cea. mai: tînără și Jos în mijlocul casei ; după aceea de
abia putu aduce putin mina spre gură. Și -îndată. căzu
într-un lesin grozav.
i
i
„Toţi plingeaii și nu sti puteai dumerii despig semnele
„ce. face mama lor. Atunci” nora _ cea tinără, zise, profi .
ă cindu- să că plinge si ea:
i

„— Da nu înțelegeți ce Yrea mămuca ?
— Nuziseră
ei,
sa

|
a

|

— “Biata mămuca.. lasă, cu limbă de moarte: că tra: =
tele: cel mare să ia locul și cas a cea despre răsărit ; cel”? mijlociti cea despre apus : ar

noi

ca

mezin. «ce sinten

„Să răminem. aici în casa bătrinească.
„.— Că bine mal zică tu, nevastă, răspunse birbatii- stil.
Atunci ceilalți ne mai avind încotro Sovăi, diata remase:
1
|
bună făcută.
o
i
Di
|
Baba

muri. chiar în acea .- zi

şii nurorile despletite,

o

boceaii de vuea satul. Apoi peste două zile. o îngropară:
"cu cinste mare și toate. „femeile din sat și de prin me| leagurile vecine: vorbeaii despre soacra cu; irei nurori şi

„ziceau : ferice de dinsa.. c-a murit, că: ştii că ate cine- DP
boci |
e
i
Ia

,

O

N

ae.

m
“POVESTE, "TĂBĂNEASCĂ
* Pin Le gene şi basmele Rotuânilor de: p. Tspieseu).. 3
"A fost

o dată 'ca nici 0. dată, ete: -

„ A'tost.o. dată“ un împărat, El avea trei. feciori. Cinda
o
a
fn la ceasul morţii, își chemă fecrorii și: le zise:!
|
- Feţii mei sint cu safletul: la gură, precum mă vedeți,
„Un. lucru. numai

vă ceiu: în: „cele.

trei

nopți după

Ă

în-

:mormintarea.mea, să-mi. păzi mormîntul cite unuldin
voi.
ă
A
a
Cum auzi figăduiala din gura -Teoorlor. să, căiscă

. gura şi-i .dete sufletul.

-

-Gătire să făcu de ingropăclune, mă rog, ca.la moartea unul împărat, si cu: mare alaiă și jale fu pus la
II

DR E odihna . de vei.

|
“Feciorii, cari ştiail . ce glăsuise tatăl 1 lor, cînd îi eşi. su-!
cel
feclorul
A
dintii
noaptea
= detul, să puse. de .pază, în
.
Ă mai „mare a împăratului.
„Pindi el ce. pindi, Şi în puterea. nopți pe când. și a- . _:pele. dormeai,: să pomeni fiul de împărat cu un oare cine
-că vine şi vrea să: dezgroape pe mort. „Nici că e de :
"igîndit a-l fi lăsat feciorul de împărat să facă o aşa n6-.-:
„legluire, fără de: cit să luă. cu dinsul la luptă. Și luptes cînte cucoşii,: „acel
„se; 'şi. lupte-se, pînă cînd îticepu să
a,
i:
i
pălucă..
-cineva -peri ca o
“A. doua „noapte, feelorul de imparat caii miocia pat
ca şi cel mare,
“Cind să înţilniră ei, să vorbiră. să. spue “ fratelui” lor _ N
„:celiă, mice pățenia Alor!rii ssă- |imbie |a: primi. ca: fumul din
Ba
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ei, pe care a va alege” el, sia însoțască
că în noaptea, cind
va avea să păzască dinsul; de teamă, săi.nu: să răpue,
ca unul ce era mai tînăr. Dară feciorul cel mie al împăratului nică nu voi să
asculte de unele ca acestea, ci zise: . -Duce-mă-voiii singur, căci trebue să fi stiut tata ce zice, cînd ne-a. poroncit să păzim cîte unul singur.

-

Și ast-fel, cum

veni: sara, să duse la locul. de pindă.

Și de oare- ce ştia ce-l aşteaptă, cl își -luă cu dinsul
armele şi să: găti bine de luptă.- Pe la miezul nopțel să
pomeni și el cu cineva că -vine. Vru el să întrebuințeze
armele, dar unde îi dădu ăla pas ;. căci el să arătă ca.
o vedenie eşind ca din pămint, şi să luară la trintă,
Lupta fu crîncenă, căci duhul necurat;—duh necurat era

cel ce venea, să dezgroape pe împiirat—își pusese toate

puterile ca să dovedească pe fiul cel mai mic al împăratului.. Vezi că: duhul ştia că de 'nu va: putea: nici.a:
treia, oară să izbutească, apoi trebuia -să--şi mute gindul;

« nu mai putea adecă să-l

dezgroape, nică la amin. - Fie.

„însă că şi băiatul: nu să lăsa mai pe jos. -Și cum spu„sei să luptară pe: capete ; dară luptă nu glumă. Curgea
sudorile. de 'pe fiul împăratului șiroae, şi nu “să da
netezului nici cît. Lupta ținu— și o: luptă de moarte-—pină
despre cîntători. Cum să auzi: cocoşul, duhul peri
ca o
„nălucă,

dară

şi Dăratul

căzu jos de. ostenit, “De mai: ţi-.

nea, lupta numal cit al aţița un foc s-ar fi- muiat.
şi cine
: stie ce să întimpla. Cum căzu fiul'de
împărat pe mor„mintul tătine-stiui, acolo şii adormi, Atit „era
de rupt “de
oboseală.
|
Cind să doştoptă, -ce să. vedeți: d-voasteăi
>> Soarele ră
sărise de mult EL să urcase. c a de trei
sulițe, Ce să facă
.

-

aa

—

219-Să să întoarcă -acasă, 'ziua-n:;amiaza mare, să trea„că prin oraș aşa înarmat de sus pină jos. îl era ruşine;
să rămie acolo, nu să putea. i
a
- „Ce-i veni lui în gind, că numai 0 lui rara, rara, că“tră o pădure ce era pe-acolo . pe-aproape, ca să-şi pe-:
treacă ziua cu vinatul, şi mai cătră sară să să întoarcă

„a. casă. "Și așa mergind
“ aîndurile.

el prin” pădurea aceea, îl apucă
ca

“EL cugetă,

ce să fie pricina - de le-a zis .

tată- săi să-i păzască mormintul

în cele

trei: seri de-a

a

o

„rindul.
Și mnergind

asa, fără

să ştie nici

el -unde

merge,

și

"-cu gindurile duse să pomeni: că pierde poteca şi nu mai
“ştie unde merge, Dă în sus, dă în jos, drumul nu-l mai
găsea. -Mai să întoarse în dreapta, mai la. stinga; a!
“în loc să iasă la lumină, el să . rătăcea şi --mai mult: - Dibuind” prin codru, şşi cereetind șă dea peste “potecă,
-eşi

la un

luminiș,

și acolo

in mijlocul

luminișului

ză-

| _reşte un.foc mare şi pe.foc o cracatiță, . din. :care eşia aan

felii de glas, dar

făra

să stie el ca ce să fie.

„Stete locului și mai "ascultă. Auzi ca şi întiit. Să mai
„xaăta, o dată dară nu: văzu pe: “nimeni. Ce să facă? -Să .
Să ducă acolo, nu-i da 'meșii, căci nu știa . ca, ce -dra-.
".„covenie să fie aia. Atunci întinse şi: el arcâl, dete dru-mul: sigeții, Și trance !. lovi în capacul, „erăcătițel, Și il
o
„ete! jos,
Intr” aceeași - clipeală,

toată

pădurea - începu

a hui,

„de-ţi lua auzul, şi de-o dată să arată înaintea lui şapte
.
„zmei, il înconjoară, pune. mîna pe el, cum să-l pedep|
păâmintului,
;sască, pentru: ce -să :dea.:el drumul Agerului
- *
„pe care ei l-a “fost închis în -crăcătița -aceea. .

„Unul

zzicea. să-l, tae, Altul să-l spinzure. Altul să-l ju. |
p

a:

za
| “poae' de. vi. Air îîn tal de fel, de chipuri sua “chinu- Xască pînă L-o omori. ară cel mai bătrin dintre dinşiă
zise să-l lase cu viaţă, căcă cine ştie la ce le--0 fi şi el - bun, poate că'va izbuti el să: le fure pe fata: “unui îm=
părat, după. care: umblaii ei să o răpească, şi nu puteai, .

Fata aceasta-să:'âfla, închisă de. tată-săi într-o casă; .
ale cărei uşi erai

închise.

Tată-său

o dată pe ano

lăsa.

descuiată, şi atunci, la o ușă sta de pază un cucoș, și
la ceealaltă era un clopotel ; și nu- pulea nimeni să să.
apropie,

căci, cum

clopotelul să. trăgea.

punea

cineva

piciorul

ori. cocoşul cinta.

Fiul. de împărat: să făgădui că

va. cerca

îl lăsară zmeil viii... EL să duse binișor,

pe prag, Or.

|
ŞI. el,

E:
i așa.

și. pină. a NL.

“pune piciorul pe prag, întinse mina fără să- -L Simtă nică -.
_măiestrele, apucă, cocoşul de git și i-l răsuci, de numa.
zise nici pis! apoi deschise ușa incetişor, trecu la ceealaltă. ușă, fur elopotelul, șşi să intoarse de spuse zmeilor, i
să între unul cite unul, că. el îlî i aşteaptă, la ușă,» pe din
: năuntru. .|

- Zmeiă îl. ascultară orbiţ. „de Jăcomia. ce. aveai

+

er. să.

-pue mina pe fată. Și apoi, de! de zmei, zmei ; de voi.
nică, . voinici, dară. să vede “că erai: cam nătăfleți, de
ascultară 12 gura băiatului să între după dinsul cite unul, .
ciţe unul ; căci fiul cel mie al. împăratului sta acolo .
înăuntru cu palosul în: mină. fără să, știe zrncil, şi cum.
- întraă, «i, harşt ! le lua. capul Și îl trăgea.- cu totul în "cămară. +Făcu-unuia, făcu la doi,, pănă la, al şeselea..
“Dracul de. zmăă cel de-al șeptelea,. pe- semne că el nu „era tocmai atit: de nătăflete, căci parcă-i spuse. dracu la.
ureche, ce prăpăd li. să „găteşte acolo. înăuntru, că nui.
“veni ;să. între. şi fugi:

“ Baiatul aşa: de- încet şi :“şor lucrase,- în cît ata nu.
“simţi nimic. Ea dormea, dusă în pat, fără să aibă vr-un - “habar. Atunci „și el să apropie de fată; și — dreptul luă .
„dumnezei ! nici: că mai văzuse pănă atunci aşa frumuMia sețe—il luă inelul 'ce avea în degetul cel mic şi mara“ana de pe faţă” Cu aceste două Incruri să intoarse el
„acasă la fraţii săi, fără să le spue ceva, din cale: ce i

„scai intimplat,”

-

|

a

Pa

Tatăl fetei, împăratul, carele ştia că umblă niște zmel
“să-i răpească copila,:nu mai putu: de bucurie, - cînd îi "văzu măcelăriți. Și cu socoteală că de-acum. înainte fata
- si-va

fi scăpată,

puse

să. să strige prin „toate

răspintiile

<stăţilor din. lume că, cine va fi acel: viteaz care a răpus .
"pe zmei, să să înfăţişeze ca să-i dea fata după dinsul,
"şi jumătate împărăţia.

pa

:

"* Nu'trecu mult şi lată că. vine la împăratul - un (ian
- urit. şi Duzat, şi negru, ciuma nu alt ceva, şi spune că
sl a omorit pe zmei. Și ca să încredinţeze pe împăratul
de spusele lui, își arătă cu. mîndrie' satirul plin de singe
- Și. liainele stropite EL își “umplusese satirul şi hainele cu
singe de la un cal al săi, stătut. de bătrin şi plin de. =
„tecnefes, eu care-nu mai avea ce face,. şi-l: ucisese ca .

„să-i ia pielea. |

.

e

“Impăratului nu-i prea venea la socoteală să abat gimere pe un. ţigan, dară fiind că -apucase de-și dedese
cuvintul, voia acum ca să şi-l ție. Şi pină “să să facă
„-4ogodna, pofii pe ţigan la: o masă pe care o dădu îm-“păratul pentru mîntuirea fie- sei de zmei. 'Țiganul ședea
i masă pe șepte perne şi de-a dreapta, împăratului.
- Pe

cind

miîncaii ei acolo. și să chefaiaii iată că vine și
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feciorul împăratului cel cu izbînda, şi de-abia, de-abiea.
isbuti-să intreca să vorbească împăratului.

*

Intrînd în masa înipărătească, fiul împăratului începu .
_să laude pe cel ce făcu izbinda, Şi Să . heretisască pe.
împăratul de scăparea fie-sei de. la rele,_— Eram omorit pe zmei, zise țiganul fudul, fadul..
„Ce socoți tu băete, cît m-am mai luptat!
|
—
Aşao
îi; verişcane
dar mie pare că tot nu-mi
Vine. a. crede ca tu să fi făcut o așa ispravă.
|

„— Ce staţi de mai ascultați la birfelelee mojicului asta?
slujitori | daţi-l afară!
—0!

o!

voinicule,. mai încet,

mai : încet,

te-ai prea: .

grăbit ; nu e de nasul tăă o asemenea bucăţică!.Ca să
"te

credem

că tu ai “făcut. o așa vitejie

arată-ne

vre-un

semncare să ne: scoată din bănuială.
N
„— Dar mai semn ca satirul şi “Bainele mele cele stropite cu sînge, ce mai polteștă. ?
— Celce a făcut o asemenea: vitejie nu crez să, fi
fost aşa. de uşurel, în cit să nu fi luat vr-un semn, cu

care :să-și dovedească fapta.
-—
ăsta,

Ce mai aşteptaţi, slujitori ? Daţi afară- pe smintitul
carele vine

să ne

strice chetul.

.

a

_— la mai stăi o lecuţă, voinice, îl zise atunci şi împăratul, carele ascultase cum nu să înțelegeait ei la cu“vinte. Cum cam dai tu să să înțeleagă, „par-că ar veni
la prochimen.
.
i
— Ei socotesc mărite împărate, că cel ce a făcut o
asemenea vitejie, nu crez să să fi culcat pe urechea aia.
„şi să fi'stat numai așa. cu degetul în gură, - după ce a
ucis pe zmei şi s-a văzut stăpîn pe cămara „unde dor=

=
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mea împărăteasa, trebue “să: fi. luat el VP un semn cu
care să dea la iveală vitejia lui.
„Pe cind vorbea feciorul - împăratului, pernele săreaii
una

cite una

de sub ţigan. Pe semne

„de neastimpăr

tot siciia pe scaun

și de frică pentru mișelia ce făcu.

- Iară fiul de împărat, încă vorbind, scoase marama și
inelul ce luase fetei din deget.
Iata
— Aoleo ! astea sint ale ' mele, zise și fata, și mi-a
perit în învălmășala cu omorul zmeilor.
— N-a perit, domniţă, îi răspunse fiul de impăraţ ;
ei ţi le-am luat, după ce am. ucis șase zmei, şi-mi pare. N
“răi că mi-a scăpat și cel de-al șaptelea.
“Atuncă împiiratul resuflă de bucurie că a scăpat cu.
e
față curată pe fie sa de o însoţire, ce nu-i veaca de loc
Ja socoteală...
Și înfruntind pe tigan după cum i să şi cădea, po-.
ronci de aduse doi armasari neînvăţaţi, Jegă pe ţigan de
coada cailor şi împreună cu dinsul și un sac de nucă.
„Apoi dete drumul armăsarilor. de se duserii în lume; și
unde cădea nuca, cădea şi bucăţica din ţigan, pină ce.
“nu să mai alese nici praful de el.
Apoi să făcu gătire. de nuntă pentru. feciorul de im„părat cel viteaz cu fata: cea frumoasă ca o zină. Și gă-tindu- -să, şi ziua de mult

sosind, porniră

cu

toții la bi-.

sepică. Lumea după lume să luaseră după dinşii să-i
„petreacă la biserică. Impăratul şi împărăteasa, mirii, Și. .
“rudele

lor eraii

în

căruțe ferecate numai

în. aur.

-

Cînd fură aproape şi mai aveai. numai ciți-va pași .
“să facă pînă la biserică o dată. să auzi. o vijiitură groz-

“nică, și numai

iată că zmăul

de- al șșaptelea. dă năvală.

„peste dinşii. O dată plesni dintr-un bici,

și toate

Că-

ruţele să făcuriă, stane de. patră; “Bica numai împăratul”
“şi mirii scăpară.. Pe. mireasă o înhăță smeul: de mijloc,
“0 răpi dintre: ai şăi,- -să înălţă în aer şi „să făcu nevăzut,

cu fată cu tot,

: ..

--

0

"Toţi rămaseră- buimăciţi de spatmăi,

ii

Jară.. ginerele să.

|

“supără mai cu asupra de cit toți. Ii mușca minele de . .
supărare cum de n-a “putut el să „pue mina' și pe acest
blăstămat. de. zmăti să-l omoare, căci: Xată. acum ce ne- -

ajuns îi făcu, . 3

|

a

-

Ce să faci acum ? fără logodnica li nu: putea - să ră
- mie ; -să să ducă să o caute ; dară. unde ?2.Să feămiînta,

ă bietul și nu scia cum s-o nimerească mai bine. In cele”
| din urmă să hotări, ca ori ce o fi să fe, el să să ducă
- să-și caute scrisa. - Să, cercă bietul

tatăl fetei să-l oprească,

ca: să. nu să

“răipuo- și dinsul în deșert; dară 'giaba, nu fu cu putință
„a-l opri; ȘI-o. pusese el în cap,. şi căta să să. ducă, - Ki
3
_ luă deci niţele merinde cu dinsul şi “plecâ..- e
iau
“Eşind

la cîmpie,

luă drumul de-a lungul

şi aide, aide,

Să

“trecu păduri şi văi, trecu „pustiuri, dumbrăvi, munţi” și.
vălcele -pînă ce “ajunse “la un codru mare, mare, fără:
| căpătilit. Orbăcăind el p-acolo prin desiș, dete de o-po- iană. Acolo în potană şedea cineva la foc. Tocmai şi. --

„el își isprăvise merindele

şi să. duse. drept la omul: ce:

„şedea, la foc: Acela cum îl văzu, îl cunoscu, şi
„Să-i mulţumească că l-a scos din ghiarele zmăului.
mi-te era Agerul: pămîntului, Acolo trăea el.
: Stătură el . ce stătură de vorbă, să întrebară
sănătății, își spuseră păsurile, și apoi feciorul
deo
rat zise :

—

Acum

începu |
PPasă_
de ale
ing,

-

mă

duc să-mi caut logodnica „pe care mi-a

-

a

a

e

ziipit-o zmâul, Nu stii tu, vericule, în cotro ssăid căzină
spureatul 2
Aa
.
:
Da
„— Cam greii lacru este ce vrei tu. Și ei te-aşi. stă
| iai mai bine să-ţi cauţi de treabă, și să lași în naiba şi
- zimi şi tot, că poate să-ți răpue viaţa.
ea Să vede că și tu nu: înţelegi, îă răspunse. voinicul;
că fără de logoânica 'mea nu mai pot'trăi, sint hotărit
a mă duce după dinsa și dincolo “de lumea asta, și ori .

"voit izbuti să-mi iati soţia, ori imi volii fane şi ei
junghetura umblind după dinsa. |
Atunci Agerul -pămintului văzind aşa, îl spuse că zmăul
nu

este tocmai,

tocmai de temut,

dară mumă-sa,

că e . -

o vrăjitoare de n-are căpătili, şi pe ea trebue. s-o 0moare mai intită.- Apoi îl îndreptă pe unde” să meargă .
ca să ajungă

la casele

zmăoaicei

și ce să

facă ca să,

Ă pue mina pe odorul ce căuta el,
“ Atta voi să ştie feciorul de împărat, și i după ce primi
de la Agerul pămintului cite ceva de ale gurii,. porni, „si să duse, și să duse, pînă la hotarele. zmeilor. Și ca.
„„Să nu.ne pierdem vremea de geaba înșirind greutăţile
ce întimpină bietul fecior de împărat în cale, să vă spuiii
i
cum a ajuns și-cum l-a izbindit.
- Aci “dacă, ajunse făcu tocmai „pe toemai cum îl învăase. Agerul pămîntului.
„Drăcoaica de mumă a zmăului dormea + numai “a nă- .
miezi, cînd. soarele stă în cruci. Și cînd veni: fiul împăratului, și stătu la poartă, ea tocmai adorrhise, cătindu-i-i
_

în cap slujnica

sa. „Această slujnică, șşi ea tot răpită €era

Să

„Niţă de boeriii.
Stind el acolo

și uitindu-săi la ctaroanlă de babă cum

ae căuta în cap, fata aceasta îl zări.

EL i

facu. semn.

|

po.

o.

"

- 18

N

—
,

Fata puse > binişor' capul baber pe o pernă, şi veni numai
de cit la feciorul de împărat să vadă ce voeşte.
Și după ce să înţelesseseră la cuvinte, fata îl băgă
într-o cămară - Și acolo îl învăță cum să facă, după. ce
el îi făgâdui că o va scăpaşi pe dinsa de robia zmăoalcei:
„Baba eloanta, mama zmăului, zise ea, are darul: să.
nu moară cit va fi cada (tocitoarea) ce stă. ică după
ușă,
In ea sint o „mulțime de suflete, și cînd s-ar întîmpla
„să o răpue cineva, ea dă fuga și. soarbe din
sufletele
închise

în cadă,

şi ciștigă putere şi viață

din

noii.:

Fiul împăratului pînă să să seoale baba. să apucă
de
îngropâ. cada în pivniţă,
i
|

După ce să deșteptă baba și auzi că neseine a venit

şi vrea să să întilnească cu dinsa, „să dusă numai
de cit
în cămara, unde aștepta fiul împăratului ; vezi
că. acolo
voea să vorbească ea cu cei ce venea la
dinsa.
„ Aoleo! era să uit a vă spune că în curtea zmitoaic
el
. era de jur împrejur pari înfipţi în pămînt,
și în fie-care
par cite un cap de om din cei ce.îl trăgea aţa
la moar- |
"te şi îi împingea păcatele să-i calce . hotarele.
Numai
unul mai rămăsese fără de cap, și acela. striga.
babei :

| cap! cap !

E

“Na e vorbă, fiul împăratului o cam hăgase
pe mineră de frică, dară îmbărbătat de fata, slujnica..
babei, „ÎĂ
luă inima în. dinţi ' zicînd: „Vei mai căpăta
și tu cap la
moşii ăi verzi, ori la. paştele cailor.
|
Viind baba la dinsul, începu să-i vorbea
scă cu nişte
“graiuri mieroase şi ademenitoare, de ar
fi supus nu şiiit |
pe ce voinic de ar fi fost, Fiul împărat
ului știa la ce .
sii să aștepte, şi sta și el gata de
luptă. Incă vorbind
baba să făcea că nu știă, ce căuta
prin casă, și: luînd

un cui. o dată să schimbă
în
niște ițe ce eraiti agitate într.
într- -0 catană. (oștean), . cu sabia

goală în. mină.

Atunci

"si fiul împăratului, fără a may zăbovi nici o clipă și mai
_Xate de cit ai gindi, scoase paloșul şi îi tăe capul, ră-

tezindu-l de nouă ori. Vezică așa îl învățase fata.

„ Afurisita de. babă aşa cu capul rătezat sărea prin casă N
de colo pină colo căutind cada cu sufletele, -ca să le
.
soarbă, şi dacă.n-o găsi, căzu jos şi crăpă. ui
'voinicul
arătă
babei
a
După aceea fata din casă
îl şi
fii de împărat calea ce ducea la casele: zmeului,
învăță ce să facă şi acolo.
“Şi ajungind la locuința zmăului, mnerse fără frică drept
la cămara. unde sedea logodnica sa, căci ziua zmăul să

ducea la, vinat, de unde să întorcea tocmai. sara.
Fata de împărat cum îl văzu, nu mai putu de bucurie
Pină una alta, el.o. rugă să întrebe pe zmăii în ce N
stă puterea. iară. fiul de împărat să întoarse la curtea
|
babei. și mase” acolo peste noapte,
Venind zmăul acasă, fata îl întrebă- “ânde îi stă pu„terea? El îi trase o palmă ca la urlați. Ea, prefăcindu- “să a plinge și. a fi bolnavă, zmăul să căi că s-a luţit
și îl spuse o. minciună. „Puterea mea, . zise el, stă în
|
Se
stilpul porții.
_ A. doua zi spuse Tu Ftt-frumos, și a nu crezu. “Pata.
prefăcindu-să

măhnită

că nu

ştie în ce

păți insă ca. şi de rindul trecut, apoi
încă o minciună..

îi stă puterea,

zmăul
-

îi spuse
du

Dacă văzu fata că fiul de împărat nu crede,—vezi că
Cind veni zmăul
ştia” el ce ştia, —ea să făcu bolnavă.
pat. Şi duse el
în
fată
pe
-găsi
a-treia zi de la vinat,
s-o întrebe ce are, și ea îl respunse: am' căzut la pat
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ae întristare, pentru că i tu tăimueşui de: mine “sn ce stă
ie puterea ta.. Zmeul trase fetei şi de âstă dată o calcavură”, |
de auzi cinii în Giurgiii: “Atunci ea să 'prefăcu așa de
bolnavă, “în cît zmăul crezu că o să dea mîna cu moar- tea. Și căindu-să de ceea ce” „fouse, Șiș voind s: 0.min.
gie, îl spuse drept.
.
ăi
“Puterea mea, zise el, “stă. într-o seroafă, care să tva
"- lește cît e ziulica într-o Iăcoviște de lapte dulce. Acea:

„Iăcovişte nu: este tocmai departe de aci. In scroafă este
un epure,. în epure o prepeliţă, şi în prepeliță sînt
« aL tre
vermi. Aceasta este puterea mea. -

- Atita voi și tata să știe.
„Cum

să făcu

ziuă, și zmăul

:
să duse

la Vtiat! Tată că

|

vine și fiul de împărat 'să, cerceteze despre cele ce aflase”
-

fata

de la. zmăii,

căci dorul

de a-şi

vedea

cu-un. „ceas

„mai înainte logodnica a casă, nu-i da răgaz să: zăibovea- |
scă mai mult, Fata: îi spuse tot. ce află, din fir pină “în
aţă; iară el plecă numai de cit, De milă, de silă, luă
el şi niște merinde: «ce-i dase fata ;Fă dară luă nu-i ardea aa
7
Ie
de mincare.
- Merse, merse și iară, 'merse. Merindele să sri
EL
merse voiniceşte pînă ce îndeseară ajunse lihnit de foa- .

me, şi setos, de să ferească Dumnezeiă, întrun codru, E
“unde dete de o colibă. Intră înăuntru și găsi un om: orb E
„ce-şi mînca miămilliguța cu lapte dulce. : Să apropie şi . el. binişor, fără să, prindă, de veste orbul, şi mincă pînă
ce-și momi

foamea „oare-cum. . Orbul

băgă de

samă'că

prea. să sfirșește curind leguma de pe masă. -Să miră:
EI știa că de altă dată îi era de ajuns mîncarea ; de
"astă dată însă nu să săturase. Inţelese el că trebue să
să joace Vr-o drăcie la mijloc. Atunci întrebă :

|

Dat =

o

— Cine: este de.năt ajută la ntiicare ? De este om bun
- "fie.bine venit, iar: de este om
nu va fi bine de el.
e

„

răi, să. să depărteze, că
.
-

| i — Om. bun, moşicule; “sint” călător, și pină una alta,
aş “voi să găsesc :ce-va de lucru, Ea

Unchiașul cel orb

primi bucuros să intre la dirisul în
i

slujbă, IL'pune. să-i ducă -turmulița. de.oi la pășune ;
dară

avu

grijă a-i spune

să nu care cum-va

să treacă

„peste hotarele moșiei lui, pe locul scroafel, din lăcoviștea
de lapte dulce, căe va îi val. de copil lui, și vaa pierde şi :
i oile. .: -.
„Fiul împăratului să făgădai că va asculta de cuvântul.
- orbital; dară chiar în ziua

dintăă

trecu,

si
oile” păscn
9

„iarba cea mare şi: moale: ca mătasa ce să: afla pe inoșia
„ seroafei cu 'nesaţ. Cind veni sara. a casă, laptele: ce de-.-..
“eră. oile fu, de ajuns “pentru amindoi, și încă și rămase. Ei
-Orbul

să, minună

Și zise. fie-sei. să. să iu după

doua - zi şi să vază. d-a- minune
i

“Cum

plecă . cu oile. argatul

ce face argatul.
în.

dinsul a:

|

dimineața, următoare,

i

" “fata: făcu precum îl zisese tată-săii, EL se duse. drept ca-

E

pe ciripie, tocmai: pe moşia scroafeă cu oile la pășune, :
i Fata să sperie, dar. să piti și tăcu. din gură, să vază ce
„Să va: întimpla..

5

.

:

|

„Ce să vedeți. d-voasteă ? “Unde” veni.i soroafa cu: ona”
în cer şi cu: uha în. pămint, și năvală la argatul . orbu-.
ur să-l sfășie, Şi mal, multe : nu. .Fiul împăratului. sta Să

țanţoş. cu paloşul - în mină,

și să luară la luptă;.

| upte- -s6, si lupte- se,. pini ce amindoi obosiră de ab șisă,
„„miscal,. SEI
|
|
,
scroafă:
:
„Atunai “zisă,
: —. Dac- -ar. i cineva st mi dea -“niţel tătar de tresio. î-

—
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şi un: ciob de apte din Jăcoviştea mea de lapte dulce,
ţi-ași arăta eă cum să 'cutezi tu: a-mi călca hotarele.
— Dac- -ar îi cineva să-mi dea și mie: un colac să
“îmhbuc, şi o bărdacă de apă de izvor să beat, (I-ași a
răta şi eii ție cine sint eu, zise şi fiul împăratului.
3
Cînd; iaca, fata, mosșneagului: celui orb, care privea. la
lupta lor, că vine și. 'dă fiului de împărat să îmbuce co- -

- lacul, ceși-l luase cu ea, ca să, aibă ce minca la pindă,
şi fuga să răpezi de-i aduse şi o bardacă de apă de la
izbor, Flăcăul mincă şi bău, şi prinzind- putere, rrăstur- - |
mă pe scroafă, să puse călare pe dinsa, şi-i tăe capul.
„Apot o spintecă, şi îngriji să nu scape: epurele. Puse |
mina, pe dinsul și spintecind și epurele, prinse prepelita,
Și “scoțind din rărunchii prepeliței ccă trei-vermi, îl băgă „în sin după ce le suci niţel giturile,
|

„_

Intorcindu-să la unchiaş își luă ziua bună de la. orb
“şi de la fată, spuindu-le că în curind va afla despre
dinsul, și într-un suflet să întoarse la curtea: “zmăului,
Aci dacă ajunse își schimbă vestmintele,- să ficu doftor, şi începu a striga: e
|

„“Leacui de vinzare, leâcuri!.

î.

.

-Zmeul cum auzi, trimise de-l chema; că lui nu-i prea
era bine. De cite-va zile, găinea așa Jtncezind. Nu-i era
toţi boii acasă, vezi bine, că puterea. lui să afla acum
„în sînul fiului de împărat. Să îmbolnăvise.
.
Dacă veni fiul împăratului şi îl întrebă zmăul de poate
să-l facă sănătos, prefăcutul . doftor ) & spuse că să va
însănătoșa, dacă să va scălda în lapte de 'epe.:- 'Zmeul
poronei numal de cit şi i să făcu o bae din laptele: epălor lui, pe care le „pusese. dinsul. de le mulse. “Cînd în*

trâ in bae
vermilor,

zmăul,
iar zmăul

fiul impăratului răsuci. puţi n. “giturile |
o dată. sări in sus; “zicînd

:

,

" Acuma mi-X bine: ca. şi. cind eram la sinul mamei.
Și dind doftorului daruri scumpe, . il pofti | la masă.
Vezi că zmeul nu "cunoştea cine era doftorul. “Ospătindusă şi slind el la taifas, fiul împăratului întrebă pe zmăii: .
-- De ce treabă 'sint bicele alea ce le ţii atirnate fie--care

în cuiul săii pe păretele din fund?
—

Cu unul răspunse,

zmăul, dacă voiii plesni o , dată, --

toate turmele mele să fac 'o nucă. Dacă voii

plesni cu

“. al doilea, toate coprinsurile mele să fac un măr. Iară cu
al treilea, bici cînd plesnese la spetele ori cărui lucru,
îl. schimb in stincă "de piatră, şi cînd plesnese cu el în

faţă, să
s desface făcutul,
lucrul impetrit.

și vine la adevărata lui fiinţă.
.
ae
o

“Cum află despre asta ful împăratului eşi i afară și suci
de. tot giturile vermilor, iară zmeul crăpă îndată. |
„Apoi luă bicele, plesni cu unul. și toate :turmele și
,
” cirezile zmăului să făcu o nucă, pe care o „băgă în sin;
“si plesnind cu' altul toate coprinsurile znăulul să schimbară într-un măr, pe care Tarăși îl băgă în sin. Și lu-

“îndu-și logodnica, ssă duse la orb, dară nu-l mai-găsi,
„căci murise ; luă deci cu dinsul pe fată şi mergind la
“curţile babei, luă .Şi pe fata ce slujea zmăoaicei şi să .
intoarse cu toatele acasă la împăratul socrul lui.
| Și mergînd în fața.carălor și cailor, care rămiăseseră
stane de piatră, de cînd răpise' zmiăul. „pe fata împăratu-

luă, plesni de trei ori în faţa lor și să făcură la loc cum
„.. eraii în ziua cind mergind. la cununie ei şi toţi: cel de
prin

căruțe.
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Cele: două fete ce le adusese

le dete de “neveste fraţilor: lui.

cu sine fur de impirat,

e

Și să făcu o.nuntă- înfricoșată, d-alea împărătescilă,
cură samăn nu mai avu pe fața pămîntului, și să făcu
_0 veselie de o ținură minte cit trăiră locuitorii acelei

“împărăţii.
-

Am

> -

fost si eu

a.
acolo

şi am

ae

-

văzut toate e cheturile, căci

de n-aşi fi tost, de unde aşi, fi știut eii să vă povestesc...
O lingură scurtă pe- la "nasul cul n-ascultă,

SOHIȚA

LITERARA:

- despr e

ap

,

Altabetul greco-slav (critic) -

SI

'Toate cărţile romineşti pînă la 1860 s-aii scris

cu un alfabet
-Pă rinții noştri

„»

deosebit” de acesta cu care scriem az,
îl numeni
serisnare „Moldovenească ; li-

:

teraţii i-ai zis al/ubet cirilie,. scriitorii mai not îl numese alfabetul greco-slur,
ș
numire mai corectă,

$-2.- Alfabetul

greco-slac. a fost

făcut

mai întăi |

"pentru popoarele “Slave: din Moravia, și tirzie vreme
după aceea l-ait întrebuințat şi Rominii în. scrierea căr-

.

țilorși actelor oficiale. De aceea: dinsul ne prezintă - o:
- bogăție de slove, care nu erai
- rului romin

în scrisul

tocmai necesare cărtura-

limbii, sale,

dar

conveneaii

:...

tre-

buinţelor limbii slave! pentru. care - a fost, făcut,
Ş 3. Intregul: alfabet cuprindea aceste 42 “de slove:
și (az), Ti (buchi), “fi Guide), T (glagole), A (dobru),

"%
BR
“II
-p

îi

(ies), 18 (ivite), S (dzelo),. 3 (zemle), II (ij. (),
(cacu), A (liude), M
(meslite),II (nașu),: O (on),..
(pocoi); . P-(riţi),.G (slovă), T (iferdu), Oy (ucu),.. | E
(tert), X: (hier), 6) (ot), I[L (şte),. II (ţi), 1 (cervu),

„2100 48), Ia (lor), 10 (iu), EI (ia), A'(ea), Th (eacu), „hi (ir),

: NY

ll Gori),

“h (us)

Ci o) 1 (gia), n 0

5 (e)

Y

(psi), 0)(ia),
,
1.

-| — 362 —.
Se
Cea. mai mare parte din aceste slove sint grece,
Şi. anume 24 la. număr : AB TA E St, Î RAM,
.
“on
pur, o (8,V), db, pa fă. Caracterele
nu erai, cele. cursive de mină, ci cele anciule, cu care.
să scria pe piatră în înscripțiuni,
La aceste 24 litere's-a mai adăogat restul de. slove, ”
cari .eraii cunvscute slavilor supt numele de rune, îi.
care
“la

erai

B, îs

5, ui, Il

acestea. cărturarii

14 1,

noștri au

Și s-a suit, numărul

la 42

MA

3 n,

PA

adaus, și ei aceste slove:

de slove..

.

Aşa dar alfabetulrecoș
-slav e0 amestecătură de carâctere grece (24), rune slave (1 5) șiș semne născocit

de Romini 9)
"$'5., Numele ce poartă slovele' din alfabetul greco- _
“slav sînt cuvinte întregi, cu înţăles în limba slavă, tocmal după cum literele greceşti poartă nume cu întăles
- în limba, feniciană si ebraică. Aşa: az=eii, buchi= (ag,
“celi=a vedea. la gpl==vorbire, dobru==bun, iestu==este,
juretes=traiii, zenli=pămint, îjez=care, caco=cum,
liudi=oameni, mislete= gindiți-vă, naș=al nostru, cu=din- sul, pocot=>riiposat, rîță=>rit, sloră==cuvint, tvendu==tare,
ucu== doctrină, cereu==verme, 'Tot așa literele greceşti

E însamnă :- a).pu=—boii,. fjra=—casă, yauua=jug, dehrus=
ușă, eulov=-fereastră, nta=armă, yroztufis, Dra=
-serpe, twra=-miînă, zarrare==palmă, Haufdo==ac, uu==ape,
wvs=peşte, orpua==stilp, ouzgor=—0chiu, zu ==fată, w=
- câp, etc. etc.

"$ 6. “Slovele cirilice s-au compilat în suta a IX : după:
Crist, cînd cu propagarea creştinismului la „Moravi de .
„cătră fraţii Metodiu şi Kiril. (863). Imprejurările politice ale acelei vremi ai făcut ca Rustica, regele. Morariel, să
ȘI

|

Da

188,

ceară misionari de la
„ " sherg în “Moravia,

Constantinopol. -- Metodiu şi Ciril

fundează

biserici

de rit

oriental și

„capătă învoirea de a celebra serviciul leiurgiei în lim-.
ba slavă, de şi pînă atunci nu să recunoşteati ca limbi

Sfinte de cit Ebraica, Greaca și Latina.
Cărțile - traduse

pentru

Moravi

s-ati

aa
întrebuințat

și

pentru Slavil de la Nord şi de la Sud, cari să: creștinară tot.pe atunci (Rușii la 888 și Bulgarii la 865).
-$7. 'Rominiă fiind în comunitate politică cu Bulgarii,
_€u cari formară cele două împărăţiă, primiră, influenta
culturală bulgărească, și să slujiră în biserică tot de limba,
„ slavonă, lucru care a durat şepte secule. Mai mult: încă
“urii influențați și politiceşte aşa că cancelaria din cele:
„mai vechi - timpuri întrebuința limba slavonă ca limbă

"oficialii.

|

Noi Rominii am

|

N

primit: înfluințele culturale şi politice

“de la Sud, căci: acolo eraii Bizantinii, de la cari

luînd. ..-

Bolgarii modelul, am luat şi noi de la Bulgari.
$ 8.

Dar

în biserică

dacă noi am avut limba slavonă în stat și .
nu

însamnă. că am primit

şi creştinismul de

“la Bulgari.. Romiînii eraii creștini încă de pe
- lonizării Daciel,- de oare ce “printre: legionari
mă .de creştini. Probă e limba, care ne dă
„cuvinte biseriseşti latinești, ce nu le-am fi

vremea coera o su-!
o sumă de
avut, dacă

. Bulgarii ar fi tost-cel” dintii, care să ne fi “creștinat.
Așa avem cuvintele : creștin, D-aeă, biserică, cruce, altar,
„dege, "păgîn, păcat, drac, popă, păreasemi,

sînt, mormânt,

- toacă, septăniînă, ajun, “crăciun, Sîmbătă, Pusalii. .
|
„ Cestiunea. vechimii bisericii „creştine la Romini e una ..
“din: cele mai grele ȘI mal puțin cunoscută, din cauza
lipsurilor. de izv oare, .
-

16

—

| $ 9, Sint falșe părerile unor istorici ca D). Cantemir,
“care zie că. noi Rominii am scriscu litere latine pînă
la 1438, şi numai după Sinodul de la Florenţa am în-.
ceput a scrie în limba slavonă şi cu slove cirilice. Asemenea
zice

e falsă și notiţa unei, Cronici

că introducerea. slavonismulul la .noi

bulgărești,
ar fi din

-

care:
1185.

supt Petru-şi Asan. Inriurirea s-a făcut pe încetul și s-a
| estins numai asupra pături: de sus, a boerilor şi a ele- ralui superior.. “Țăranul romin n- a -invățat nici o dată
. slavoneste ; a primit cuvinte multe slavone, dar nici o:
- dată n-a vorbit slavoneşte. „Chiar cărturarii erai răi
slaviști, dovadă avem scrierile „lor pline . de. _rominisme.

mai la. fie-care pas.

Si

Mănăstirile noastre

întemeindu-să

de călugării

veniți

de la vestita mănăstire Rila, ati imprumutat serviciul bul- gărese, cu limbăşi cu cărți bulgărești. Voevozii noștri
" organizind

statui după modelul

bulgăresc

și bizantin ai

| întrodus în cancelarie limba. bulgară.
Boerii, cari erai.
„oamenii politică ai timpului eraii - siliți să învețe limba *
slavonă, ca limbă diplomatică,de şi erati. mulţi poate
cari nu știaă de cit Romiîneșie. Poporul romiînesc însă .
lipsit de toate aceste bunuri păminteşti. n-avea nici un motiv de a-i: vita limba strămoșască; de aceca el a

păstrat limba latină neștirbit,: cu
fatale,

|

|

i

schimbările fonetice |
Sa

„Nu e lipsită de temei părerea, care susţine “că ele„mentul domnitor din ţară de la noi (Vodă și boerii) fi- “ind venit din afară (descălecarea) a adus cu sine și practica cancelariei cu limba. slavonă, ceea. ce “Biserica
de mult practica prin aceste locuri.
a
Ş 10. Cele.mai vechi documente interne date din

180
cancelaria gospod sint . în: slevoneşte ; “cele mai vechi .
manuscripte Şi cărți bisericeşti, cu care să sluja în bise- .

rica noastră, sint: scrise în slavoneșşie.. A. trebuit să treacă sute de ani ca_sărmana limbi romină să înceapă a
"fi scrisă de unii cărturari slabi în slavoneşte.
Aa

“In tot timpul de la 1350—1660 cancelaria. domnească a dat acte numai în slavoneşte; cele rominești apar
rare cătră slirșit ;; numai citeva zapise de vinzare, scrise.
de cărturari săteni,

„..

le găsim scrise în. rominește.. |

Cel mai vechii text tipărit romîneşte. e Zetr aeranghe- *

lul lui Coresi

(1560), , pină atunci

toate ' cărțile 'eraii

„slavone, și ai. continuat a fi unele pină la 1730, de la,
„care dată
| noşte.:

ŞI

nu

mai

găsim, nici o carte
a

- tipărită, în slavo-.
o

Carturazit nostri char. cînd scriaii documente

slavone aveai nevoe 'de a, „scrie cuvinte rominoști, ca:
“ nume de persoane, de tirguri, de sate, de hotărnicii;
“erai dar siliți a nota sunete romineşti cu slove cirilice.
„Dar limba romînă poseda unele sunete proprii ei, pen„tru

care nu să găsiaii slove corespunziitoare. slavone. De
nevoea de a schimba la unele valoarea fonetică, iar

aici
pentru

alte sunete

a combina

semne

nouă.

-

„$ 12. Tată pe scurt cite-va schimbări și combinări
nouă. Pentru “unele sunete. alfabetul cirilic oferea cile
două senine ; aşa:
|
:
Pentru i. erai n (ije) i (); pentru o eraii o d on) w (0t);.

pentru « erail- OV, 5,1 Y apoi veneaito sumă de diftongi,
,

cari

îngreuiaii scrierea:

“E,

a,

1,

ia. “Cărturarii

noştri

“n-aveaii fici o normă în scrisul acestor sunete ; să pă- “zeaui cite-va regule în mod practic, luindu-sisă și în acea-.

sta după - Slavi și după

Greci.

--

,

6

Pentru sunetul 2, care sună în
Rominului, cărturarii noştri — nu
“din: Moldova—-âti luat semnul 9, ce
şi l-ati întrebuințat pentru notarea

două chipuri în gura
toţi, ci mai mult cei
era ca cifră la Slavi
sunetului dur moldo-

„- Yenese dz din zi, zice, D-zcă, ce sună ca
dz, dzîce ete.
|
Pentru sunetul 4 (8*) Jar nu să găsia semn:
'in alfa- .

betul greco-slav ;

pînă cind * “acest semn

întrebuințare obştească,

„. logofeţii

cărturarii noşiri

şi - gramaticii)

“Adlrpoiur, ZhSpisa).

a

y

(dieciă,

întrebuințat

De

să. între în |
piseriy,

perși

a

In fine pentru. sunetul 4 ȘI (a şi 2) iar
nu era semn.

anumit ; în lipsă de semn cărturarii noştrii

aii luat slo-

vele. cirilice a și % care sunait în slavonește”
una ca 4,
alta ca ou, și după 'multe dibueli aii ajuns
cătră. 1683—
1688 a să hotări în parle scrierea lui
4 pentru ă, iar
a lui ă pentru î, din care at format
pe A pentru 2 ini țial, si medial Timp de sute de ani
sunetele «i şi 2 s-ait.
scris unul pentru altul. cu aceste. slove
: BR hp
„$ 13. Nu putem dar vorbi de ortografie
fixă îîn serierea veche cu slove. Scriitorii. de
acte private scrieait
cum “puteai, de aceea ei ne dai adesa
cuvintele supt

forma

cum

să rosteaii. -Mulţi

aveaii în vedere

“slavonă, alţii pe. cea: greacă ; așa

“Slavă. scriau cuvintul falce XBAne,
dat fală; “alți

scrienii

ortografia

unii luindu-să

ca și YBAAA,

după

care a.

doftor . A9a0p, uindu- -să după

AYanacie scris şi Spa aci.
Totusi în mod
a).

Ori

practic păstraii următoarele regule
::

ce o inițial era. scris CU
W:

WAN, wphi,

E

„WApă ;
Seriiau însă moara şi TWATA.;
Noapi ra ŞI: NVapra.:
b). Cind veneaii doi ș unul
după altul, scria în nu ui,
luindu-să după Creer Și „Slaxl,
a
A
i

:€). Ori ce 2? initial i scriait cu pi nu cu ă (ru5), nnăs„cocind pentru aceasta ' semn deosebit. q reprezenta . pe:
3
i,

|

în si în.

$ 14. Scrisoarea veche avea accente și spirite Juindu“să după. greci : W'm,-W'pi S'A; 9Yp pma'miăi,- Ele erai
„mai mult ca "podoabă căpătată prin imitație.
$ 15.: Slovele mai aveai și valoare numerică. Așa:
adi

op
r=

RR

90.e

=

2
3

4:

a 80
m = 40

u=

50

e=

5.

3 =

60

_s=
3

6

7.

m= 8
„2=
îZw9

.

o =

10

n

80

u=.90

PO,

=.

200

m =
oy =

„|

800
400“

==

500

.. y. =
.

600,

=

700.

w ==

.800

up = 900
„sa == 1099k
RA

De la. 10—20 să seria ai, Lia ri; qi „Var de la 20—
„100 AȘA HA, HBO ET, RA, ete. -

..--

Să

,

In: sirul slovelor ca cifre să urmează. norma grecească; „Și: numai slovele luate -de'la greci ai Și valoarea nu- -

”merică, afară de 3, vw
. deosebite luă
$ 17.

(6), Coppa

Insemnarea

pentru cari grecii aveai semne
(90) și sampi (900).

cifrelor cu: slove a mers pînă cătră

11750, cînd încep a sii întrebuința pe o scară. întinsă
„cifrele arabe. "Toate manuscriptele . de la. finele veacu- lui trecut cuprind file întregi de tabla lui Pitagora - arn“plificată,

ceea

ce arată că era o nevoe simțită pentru oră

„ce cărturar de atunci a cunoaște însemnarea numerelor. cu

cifre. . „Greşeli giizim 0, sumă prin documente. Aşa gă* sim scris 181 „drept 1801, 1841 drept 1814;
91, drept
- 19 ete. intrebuințarea oxaclă a lui 0. tre) cra lucru
nu toemal. ușor.
i,
PA

|
MPR

D=

— 168 —

- Citeele arabe: erai insă cunoscută ică pe “colea mult
mai înainte. Aşa pe pecetea lui Vasile Lupul găsim, scris
în cifre 1633 alăturea de anul vechiii 7142 (gps).
- $ 17. Bătrinii noștri socoteaii anii de la Adam, nu de
| la Criste Aşa în cronicarii noştri” şi în toate documentele. găsim anii vechi de la Adam. De pildă Vasile Lu-pul.: să- sui pe tron în 7142 April si domneşte pină în
1161 April. De la Adam: pină la Crist ati trecut 5508
ani; scăzind. din. anil "de mai sus ne vine: „1631—1653,
RE timpul domniei lui Vasile vodă, - e
- Calculul cu anul. noi civil

de la Crist s-a: inceput

“
-

.

|
|

de .

pe la 1760 ; “mai inainte vreme să puneau alăturea amindoi aniă, de pildă + «de la zidirea lumei 1168, „ar a
„de la Crist 1660».
a
a
“$ 18. Im-serierea veche să întrebuintaii des prescurtările și azvirliturile pe deasupra ; eraii anumite litere, care să scriaili ; pururea,

deasupra ;. aceasta :să . numea

scriere cu cerdace: De pildă:
.

ae

mi w
PP

"TE: tiu

K.

|
[:4

-

wi! Topepa, CS Thu MAR

5H

Aaaa”! de!

av Caut

Ma

nenali a

CTE

Ru”!

k

Tv”

cuvintele

ue) "do

să 'scriati “multe unite

mai mult socoteală

de unitatea.

.

ca P i A "mute,

ui pt
rY.

a

sr

pa
ce
1uH naPrspueni RS ca ME.CCTVSAI ca.
A HO rpv as
Apoi

7.

“T|

ru

la un. loc,

”

capi AN
1
tinind

logică. a frazel -de
.
cit

de! cea gramaticală a cuvintului. De pilda :

ROVA MSIACTETpSNoyApapacoy|ae: To MoprS-AUAVIIspEAĂ
> (papaASRpoyAoap'ratacire (Codicele Voroneţian).
$ 19.

După

o prăctică

de vr-o 300 de ani:a

scrierii

limbii noastre. cu. slove; cărturarii ai ajuns la o
simpli:
?

E
|

— 269 —

33

_

Di

ficare a ăltăbetului prin: înpuţinarea slov elor. Așa în scris.
: de unde în textele vechi găsim mai. des pe. Hi (ije) iîn loc:
“de i |), s- a ajuns prin: veacul al XVIII a: să înlocui pe
"0 scară întinsă cu î,. reducindu-să. în seris la i; apoi din
„două senine-55 şi z .cărturaril ait început a părăsi slova
si * mai ales că era în întrebuințare mai mult la Moldo“veni. Din cei doi:o (o şi w) wnu era un semn necesar,
"de oare ce în limba romînă vocalele n- ai cantitate pro"sodică, ci:de accent, şi cărturarii noştri întrebuințatia-

desa unul pentru “altul. Mai lăsînd și diftongii, cari îngreuiaii scrierea, s-a ajuns a să simplifica alfabetut. de
“la 42 slove la 33 şi apoi la 29..
Asa banul

Iinăchiță

Văcărescu

rită la Rimnic în e

E mn

Sk, AA

în Gramatica

dă 33 de slove :

ON,

ps

să. tipă-

A, E, 5,74.

T, e PN

2

Mu,
3V, ră “asină la o parte” următoarele
slove:. n, hi, a, “E, PAS wW, o. Radu Golescu Și
- Eliade Rădulescu reduc apoi la 29 slove, lăsind afară
pe n.a, ă,-V,-care reprezentaii sunete: prisoselnice ; 1
să putea, scrie cu'i pretutindenea, iar celelalte 3 repre-

„. zentau sunete duple:: s=(pr; 3=ee, v=nc.
Eliade Rădulescu

a admis aceste 29 de slove, cari mai i

| apoi. au “trecut şi în Gramaticele nouă scrise cu litere :
a
B 5,De A E BB, Roi N, La 9, n Pi c, 1,5 b

Xa
Ul, 4, Du.
Ra
Ş 20... Alfabetul redus de Eliade Rădulescu Ja 29 do.
| love. era. foarte îndemănatec: şi să putea scrie cu-el cit
să poale de. fonetic limba. - Pentru fie-care sunât 'era 'o
- slovă deosebită şi fie. care

n-avea a-și bate capul cu

putea

scrie lesne, mai. ales că

sisteme de ortografie, modul

fiind atunci anul, nu mai multe ca azi.
“de a“ serie limba
7

|

aa

mo

Iată care este transcrierea. exactă a. slovelor. din: alfa-.
"betul redus de. Eliade:: a=—a, s=b, B==v, Pat, A=4,
e=e, 1=j, Î=i, s=z, peak, =, Mm, H=n,0=0,

N=p, PET,

U=ș,

Ip==şt,

c=s, ri, s=u, pf,
a=ă,

PS

ş=h, ut, =

ue,

$ 21. Alfabetul mixt. "Cu mișcările sociale săvîrşite mai

.

„întâi peste munţi (revoluția lui Horia). și apoi: în țară...
da NOI (revoluția lui “Pudor), şi cu nouele curente. literare
iscate mai -întiiă tot „peste munţi prin: școlile create
pe

la 1753, a venit ideea întrebuință ării pe o scară mai în-“tinsă .a- literelor” latine, Mulţi din cercetătorii limbii noa-stre ÎȘI tipărise scrierile lor cu litere, şi cu o ortografie

,

cit să 'poate de etimologică pentru a proba latinitatea *
_ imbil noastre.
Dincoace de munţi cu 1830 a început
|
„a să simţi o nouă . mișcare. Curentul de peste munţi să
„însăidise și la .not prin profesorii . veniţi de acolo; „Jar
„prin influenta, occidentului multora: le-a venit dorul de
a scrie limba romină eu litere. Lupta. a fost grea, că
erai prejudiţii literare și trecerea nu s-a putut face de ;
-0 dată. Răposatul "Neofit Seriban a suferii „surgunul .
la Mânăstirea Neamţului (1840) pentru că a îndrăznit să
tipărească pe la. 1837-un «Catehizms cu litere latine,
"$ 22. Buchile cele mal multe erat urite ; să prea sătu- „ Yase lumea cu ele ; înlocuirea partială cu litere era ne"cesară, De aici a urmat că în curs de vre-o 20 deani s-a
întrebuințat un alfabet amestecat, împestrițat cu slove
si
litere, şi mai toate tipăriturile de prin deceniul al
IV-lea
si V-lea al secul. actual sînt scrise cu acest alfabet
. În

şeoală „tot acest alfabet să preda, și numai

biserică” și.

cancelaria mail piistrase obicerul ' de a serie
cu alfabet
cirilic pur, facîndu-să,, „din. ce în ce. epotri
veală. între -

Vl

„scoală,

—:

ziare,
2
“reziste—ca scrierâ,—

şi între biseri ică și 0-

ficiu.
|
Să luăm cite-va exemple de prin . cărţile tipărite pe
“atunci, supliniind literele latine.
a, 8,%,d,e, Lă PX
îi K, A n 0 n, pr,

6,

E U 3,

UL pl ete. “Arh, Rom. 1860, Ed. ID.

GB, de, db, rep
în
3
A,
no, n, p, s
bn 58
So Me, 1, 4, &. (Mag. ist, 1845. vol, I).
E
d, 6, dr, E k i Do ie EA, 2, 0,1, ps

6,

6; 6, SA i, ui, 1. (Istoria JMoldorei. de. Post,

- Manolaki, Drăghici. 1557, Ta, |
De și cele mai: multe. remăsese,
„forma, devenind

„. Așa

|
|
dar li. se rotunzise |

mai ronde, că mai-mai nu să cunoșteaii.

p -(riță) nu mai avea forma. aceasta ci

“cu valoare de 7”; c (slovă)

semăna

perfect:

păsteină. însă valoarea de ș.
“Dar

cu asemenea

rotunziri

| slore ecu „litere ajungem

eră p latin
cu

e
în formă ! şi

ce latin,

E
înlocuiri de

la alfabetul latin.

Ş
ius de
Romini..
„scrierii

'Ppecerea: de Ia alfabetul cirilice la cel latin.
scriere. cu litere latine să găsese de mult la
Cu începutul seculului -al XIX-lea practica
cu litere latine s-a lăţit mai tare, mai ales de

„la 1850

în coace, -pină cînd în '1860. Domnul

„Cuza, prin ministrul
scrie numai

cu litere,

săi

1, Ghica dă

ALI.

ordin .de a să

alungindu- -să din cancelarie: slova

cirilică. - Carţile bisericeşti abia acum ai început a să
„tipări: cu. litere latine, crezindu-să multIe timp aceasta a fi
"0 erezie.
i $224. Dar această trecere. de, și facută prin Orăin dom" Desc,: în urma

curentului din

societate, totuși a dat na-

tere la o mulţirae de greutăți, «cari aii ridicat discuțiuni

A

amarnice,

şi

cultă în- două

a împărțit
tabere

-

și

imptrțeşte

opuse,

Iuinea

noastră

-

Ş 25. Voind a să scrie limba romină cu litere latine,
alfabetul latin nu dădea atitea semne, cite sunete pro-

nunţate și clare avea limba romină. De aici fel de fel de
sisteme de a serie aceste sunete speciale romineşti, sisteme. care. şi astă-ză sint în luptă. De.la etiihologismul
oxagerat al lui Laurian și pînă la. fonetismul pur a lui
Pumnul,

scriitorii noștri s-aii învirtit într-un cere vicios

în care contuziunea și eclectismul cel mal mare domină. :
şi din această” încurcală nu să prevede un viitor trainic
de cit fonetismului literar bazat pe tradițiunea literară.

$26. Redactoril revistei . «Magazinul Istorie». în 1848

după multă trudă și “năduf «cu ajutorul lui Dumnezeii şi
” cu înţelegerea Rominilor ajung a curăți scriptura de cîrlisele cele. urîte oi ice, și a remînea la literele cele curat i, ce, ci (4, 1), she; ghi, che,chi
-romineşti » scriind :
(re, he); ă, 4: lung

“cu

$, Ul; alăturea

; a, 4 scurt : sce, WI?

schimbări, lesne de făcut,'ca a lui &, b; 4d:0,f

De sigur 'că
p; ; ete.
Y, hs Mm;
- scrie aceste sunete n-a fost primit de

pas făcut. Sunetele originale și

clare

modul lor de a
toți, dar era un

nu.

le-a discutat

i

nimenca, ci toată cearta s-„a mărginit - asupra sunetelor
_
9 VU.
reprezentate prin slovele m

$ 27. Practica de pină £acum a serierii cu litere a admis -. scrierea lui ui, 4

4,

cu ș, î, 8, cs: răminind

în dis-

cuţiune numai sunetele 4; pă 1. 5, fără a. uita, și pe
_ parazilicul 8 final mut.
.
Incă de pe la: 1855 redactorii revistei. « Rominia vito

rară>

în frunte

cu V. Alexandri aii început

-

a între

buinţa pentru A şi a pe î în toate. locurile. După aceea

a

=

mulţi alţi scriitori. ati întrebuințat“ în “scrierile lor pe î,
Și dacă ceea ce să începuse în. mod liniștit nu s-ar fi
“conturbat de etimologiști, și, s--ar fi admis de toţi. scrii-:
torii, “am fi fost scutiți de o mulţime pe diseuțiuni ste= :
vile. şi pedantice..

„Mai îndărătnie a fost 4, 'care ă rămas cel din
ca

reprezentant al sunetelor

obscure

urmă"

& şi î.

In cit despre-5 final, cestiunea lui supusă şi astă-zi
“discuţiunii Academiei, priveşte . mai mult ortografia. ca.
sistemă, de cit grafia limbii; U final e pentru noi un.
strmoş venerabil,: cea murit, şi ori cît îl vom îmbalsama _
“pu să- ta: mai mișca, cică. a pierdut vața

în viulggrai,

„al poporului -(T. Maiorescu). „: $ 28, Sistemele ortografice: Btimologismul,

fone-

_tismul. Cu primirea: literelor latine în scrierea limbii
romine s-a născut și ideea de a să scrie. sunetele limbii .
noastre neschimbat cu semnele,cce ni le. dădeu alfabetul
latin, Dar limba

romină. în decurs

de

1800 -de ani su- :

ferise schimbări. mari ; pierduse unele sunete, dezvoltase”
altele nouă, şi nu să găsea pentru toate sunetele semne
„corespunzătoare în alfabetul latin. De aci se născu ideea
“scrierii limbii noastre în mod

etimologic

sai

al derirării,

„sistem care n-a fost practicat în trecut de Homini, de cînd .
ţinut samă. de evoluţiunea :
Nu s-a
își scriil ei limba.
limbii, și s-a văzut de-o : dată scrisă limba romină cu “quare,

cute, uell, - pane, mana, sciu,

fontana,

ocet, facia,

“ete. forme de care e plin '<Lentamen Criticum» a lui
A Treb. Laurian, unde nu-e de cit o limbă imaginară
ă

rominească, Dar acesta. era sistemul etimologic pur, care
prin cer.
exageral în Laurian, s-a temperat: în Cipar

Ă cetarea științifică, a vechilor. texte romineşti, iar mai în

1704

urm

Academia

marginile

—.

- 1--a: părăsit în totul” restringindu: să: în

etimologgismulată român,

principlu

* pe

-care

să

bazează toată ortografia stabilită în 1881.
$.29.

Paralel cu aceste: sisteme

s-a născut

și” sistemul

fonetic, care nu este de cit continuarea modului de a scris
cu slove al străbunilor noştri. Exagerat îîn Pumnul, («Lepturariul rominese>) ce scriea : u=a, SU, Ceh, ci:
Yaciune,. “itar, cip, “cine, ete. întărit cu “vechile”. texte
romiîneşti de «Junimea». de .la Iaşi; susținut știintific de.

- răposatul Lambrior și de adepţii școalel lui, „astă-zi e
«pe cale de a triumfa, : formînd sistema. grafică a limbii *
| noastre

mult

literare.

La aceast“ sistem

scriitorii moldoveni, cari tără

| 1emă, ci aşa neformind
avut bunul simţ

şcoală, cum

au: conluerat

foarte

pretențiune de siszice

Gh..Sion, au

de a nu tortura biata limbă romînească

- după cine ştie ce sistem, ci a scrie așa, cum și bătrinii
“noștri aii scris-o, păstrind fradițiunea literară a scrierii
la Români, „ceea ce e fondul fonetizmului literar.
$ 30. Iată echivalența literelor. faţă. de slotele, ce re- prezentati

sunete

derivate:

z, 1, >

=ă, afară de moldovenisme.
3, ăi în toate locurile, fără
“derivarea, .

Mp
=șt în toate, locurile,
de es si și.
„9

5=e,

W, ip,.5 și 5 a

Ă
a să avea în vedere

E
fără a lua în samă derivarea,.
.
-

lăsindu-să d-și s între 2 vocale.

-

