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PREFAȚA 

În cimpul Sintaxci s-a lucrat mai puţin de cit în ai 
Mortoloniei,  Vederile gramaticilor nu să potrivesc -.u. 
pra multor chestiuni. Definiţii greşite, împărțită arbitu iure: 
rozule străine limbii noastre ni s-a dat. să vedem, : «4 
că nu e mirare celui ce a predat cursul să vadă că etnv: 
nu pul analiza o frază populară rominească după regiei 
incuste din caete; pare-că limba avem s-o  făurim cir. 
Șimasă, nu Sintaxa după firea limbei noastre. _ 

Din modul cum-am întocmit manualul nostru ci 
torul să va convinge de partea nouă introdusă, de :îz: 
plilicarea adusă si de apropierea regulelor de ceou «: 
ne dă limba ca rază. Ică pe colea am întrebuinte: «i. 
terminologie schimbată, nu atita ca afacere formal: «!- 
termeni, ci mai mult cu privire la fond. Din modul ein 
vedem noi propozițiunea, urmeaz: toate regulele uzi: 
asupra ci. Am căulat a pune in legătură logica fruce? 
cu forma exterioară, și a arăta care e raportul dinte 

2 judecatii şi propozițiune. Aceleaşi vederi ne-ai călă'zii 
și în „Morfologie, căci noi : credem că gramatica n ai 
menirea de a ne învăța cuvintele a parte ce sint, vi e 
ni le arăta în funcțiune. Aceasta însamriă că la fie-care 

- pas trebue să facem amestece intre forma cuvintelor :i 
funcțiunile lor sintactice. | 

Eram obișnuiți a face din cuvinte un fel de entiri:i, 
în loc de a vedea nişte simple servitoare a ideilor, ir 
deplinind. rind pe rind diferite roluri. în limbă ca și :a- 
divizii în societate. 

N-am dat loc în Sintaxă Perioadelor, de oare ce ci: 
privesc stilul și convine niai bine studiul lor în Stilisti-u.



de cit în Sintaxă. Rolul unci compuneri frumoase, e- 

feclul si forța ce are o frază frumoasă nu ne învate 

Sintaxa, care să ocupă mal mult cu bucătăria limbii, 

andlizînd fraza în loc de a ne da precepte de (ruinos, 

ccca ce cade de drept în sarcina Stilisticcă şi Ruetoricel. 

Am crezul că e mai nimerit a da pentru Deprinder: 

bucăţi întregi, rupte din autorii nostri clasică, de ci: 

fragmente de fraze ; «dle oare ce elevul singur va face 

alegerea exemplelor potrivite regulelor învățate în loc de 

ai le da de-a gata, apoi are prilejul de-a ceti o bu- 

cată întreagă, de a gusta farmecul frazei, ca traducătoare 

de idei și simliminte și de a face astfel trecerea pe nesim- 

țite de la analiza frazei, —parle anevoioasă și plicticoa- 

si— la simtirea frumosului literar. 

Am dat o schită aproape complectă despre Ortosrufi: 

dezvoltind în mod istoric preceptele fronetismului, sin- 

gura cale practică și rațională de a serie o limbă ca 

noastră cu o tradiţiune literară nu tocmai asa de pi: 

ternică, cu o literatură nu tocmai așa de bogată si ni 

ales cu tendință de a să întincri și imputeri prin cl - 

meute populare. o | | 

Schita literară despre Alfabetul Greco- Slav ce un î- 

nex, cel mai complect din cite sai publicat pină acutn: 

prin diferitele manuale de scoala. | 

Gh. Ghibănesca . 

Iaşi, Sîntăâmăria mică 592.
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SINTAXA 

Secțiunea I. 

CAP. I 

Teoria propozițiunii. 

$ 1. Sintaxa să ocupă cu studiul propozițiuniă, adică 
cu gruparea vorbelor pentru a le fâce să exprime gindiri, 

De pildă cind rostim cuvintele: toată, paserea, pe, 
limbu, ei, piere, ni să deşteaptă in minte anumite idei, 
de ființă, acțiuni, însușiri, relațiuni, etc. dar cind aceste 
cutinte le rostim la un loc formind o unitate spunem 
atunci o judecată, anume că toată paserea pe limba e) pers, 

Morfologia ne-a arătat înțălesul a parte al: fiecărul 
cuvint: mai mult încă eâ le-a grupat. după funcțiuni, 
Siitaxa le va studia în grup, în propoziţiuaie, | 
'$ 2. : Gindired nu să manifestă nuinar ptin vorbe, - 

“Omul are mai multe mijluace de a-ȘI exprima în afară * 
ideile lui. Așa e calea gâtul, a miinicer. O lovitură 

din picior spune mar mult: de cit o frază; o clătinarg 
dia cap; O încrețire” din sprincene, 0 „chârhaie cu degetul” 
spun adecă mal lăriurit ideea: de'cât cuvintele. Un' su- 
ris; un oftat; un “gemăt, un strigăt spun "stările noastre + 
sufletești, mult mal deshușit! și mâl complect” de cit vor-" 

1



t2
 | 

birea. Chiar tăcerea în multe cazuri spune destul de mult. 

Totusi nimic din toate acestea .nu întră în domeniul 

propriu zis al Sintaxel. Ea âre în vedere vorbirea care 

spune idei, sentimente sat “acte de voință și lasă la o 

parte boyatul material .de strigăte și gesturi, prin care. 

la nevoe ne spunem gindurile și simţimintele noastre. 

Aceste gesturi : și strigăte singure: -prin sine ar forma 

propoziții întregi, dar nefiind . material al vorbirii scapă . 

analizei logice. De pildă : răleu 7. mă doare capul ; 'oh ? 

ce nenorocit sînt; bre? ce minunat Lucru e acesta ; nf! 

mă înădușă fumul ; ; i da bure-ă fruanos j ; hi, hil-am să ! 

mor de” ris. Aici cuvintele “alei /.0h! bre! uf! i! hi, li? 

nu întră în cercul sintaxei, de oare ce sentimentul de . 

câre e cuprins suflețul nostru înainte de a fi exprimat 

prin “cuvinte, să manileștă” in îmod instantaneii „prin a- 

ceste mişcări și strigăte reflexe. Din - contra analizăm | 

ptopoziţiunile : mă doare capul, ce nenorocit sînt ! ce 

minunat- lucru e acesta! mă înădușe fumul ; da tare 

frumos ; am să "nor de »îs, de oare ce să exprimă prin Să 

cuvinte anumite stări sufletești, | o 

$ 3. Cuvinte- fraze. Adesa ni-i de ajuns un singur 

cuvint pentru a exprima gindiri . întregi. Aceasta . mâă 

ales la copil. Ei: încep prin. a “mornăi unele sunete, 

apoi. a inchega unele cuvinte, cu. cari să servesc: în ex- 

“primarea de idei. Cind copilul zice ata el întelege multe, 

"exprimă o propoziţiune întreagă. Dar, nică. acest stadiu 

al vorbirii nu întră direct în. studiul sintaxel. Cind | 

zicem că sintâxa - să” ocupă” cu “studiul propoziţiunii, în- 

țălegem. vorbirea complectă, clară, desluşită și să ne spu-. SI 

nă prin cuvinte. hotă irite toată gindirea..



  

  

$ 4 Cavînt-idee, - Ori ce cuvint spune o idee. De... 
pildă cuvintele - apă, sobă, scoalti, carte, gramatică ne 
spun ideile conrespunzătoare, 

O idee poate fi exprimată prin mal multe: cuvinte: : 
rreme—timp, bostan— dovleac, colfun—ciorăp, ciuste—o- 
noare, tarză—curechiă, cușmă—căciulă, brav—riteaz, să . 
numese cuvinte sinonime... ” 

Din contra mai multe idei să pot exprima prin acelaş 
cuvint, ca * rac, br odscă, „rii, coș, cucoș să numesc: 
“cuține omonime. i 

Iată cito-va: “Voboc, * capiă; cot, coastă, corn, coală; 

pod, somn, aer, ureche: a _ 

..$3. Propozițiuie— judecată. Cind în mintea noa- 
stră unim două idei, din care una. de ființă și alta de 
acțiune, formăm: o judecată. De pildă : cupră şi 2beară, 
formăm judecata capra 2beară. Dacă această judecată o 
exprimăm. prin cuvinte formăm' o propozițiune ; de aceea 
zicem că Propoziţiunca este: expimarea Pr în cutinte a 
une judecăți. 

> $6. Intre judecată și propozițiune nu e o  legtitură 
decesară,' Une-ori o judecată o. exprimăm prin două sai - : 
zei. propoziţiuni, alte ori două trei judecăţi le exprimăm 

„cruce, cuc, culme, căţel, icîrlig, chee, disc, frunte, furcă, . 
gură, inimă, lună, limbă, iată, napoleou, ochii, porn, 

intr-o singură propoziţiuhe. . De pildă: Carnea, care am 
sumpărat. o azi din tîr g, este de la vitele, care le-a zîndut. 
nat alaltaeră Costandali ; ; aici avem trei propozițiuni și 
o judecată. -. | SRR SE 
-“Din contra: în propozițiuned aceasta : să Yubesc. ca niița 
su cînele, avem sinteza a mal multor judecăţi; ; și anunie: -
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Gheorghe ulește pe Maria. 
Maria tubește pe Gheorghe. 
cum miţa iubeşte pe cîne 
și cîncle fubește miţa.. 

Vorbirea ar îngreuia judecata,. dacă ne-ar spune-o 

de amănuntul. In toate avem acțiunea Comună iubește 

cu 4 subiecte şi 4 obiecte; făcind repede sinteza, o ex- 

primăm numai o dată, și luînd subiectele cele 2 dintii 

ca cunoscute le exprimăm prin pron. reflexiv să, ce cu- 

prinde în sine 2 subiecte și 2 obiecte, verbul îl punem 

la plural : să iubesc; iar celelalte douii propoziţiuni com- 

parative le scurtăm în determinative modale; și astfel 

propoziţiunea: Să fubese ca cînele cu miîța este expre- 

siunea. a '4- judecăţi. 

Analizăm : să subiect şi obiect; arată reciprocul (unul 

pe altul). 

„iubesc verbul propozitiunii, fotma pronominală să iu- 

besc (reciproc). 

ca mîța cu cînele determinare modală (comparativă): 

“Deprinderi. Să să dea în scris cite 5 propozițiuni cari 

„să. exprime mai multe judecăţi; şi 5 propoziţiuni, în cari 

o judecată să să exprime. prin două saii mai multe pro- 

„poziţiuni. | 

$ 7. Vorbirea: vine în urma gîndirii. Totdeauna. ciiid: 

vorbim gindirea apucă înainte, Yar vorbirea vine pe 

urmă,. Fiind astfel: vorbirea nu are aceleași legi ca gin= 

direa şi adesea, între şirul judecății şi al vorbirii nu e: 

potrivire.. De pildă: Ștefan Vodă. a bătut pe Matelii Cor- 

vin: la Bala, să poate zice şi: Matei "Corvin: a fost 

bătut la Bala de cătră Stefan Vodă. In amindouă ca- 

.
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zurile este numai o schimbare de formă, pe cind jude- 
cata e aceeași. 

Cu toate acestea cerinţele logice să | bagă i în samă în 
alcătuirea propoziţiunilor. Așa ca o propozițiune să fie 
bună să cere să îndeplinească “aceste condițiuni :. a) ra=' 
portul dintre ființă și acţiune să, fie natural, logic și 
„posibil. De pildă: omul. vorbește, școlarul încaţă, copilul 
doarme ; mama crește copiii ete,. E nenaturăl a zice: 
cînele cor Lește, lupul morăe, ei cînele latră » porcul grohcie, 
zaea rage, buhaiul mugeşte, cucoșul cîntă. g găina cîrîe şi . 
coteodăcește, oaea behăeşte, capra bear, lupul urlă, ur- 
sul morăe, mîța mluină, motanul toar ce, vuja nuicăeşte, 
calul nechează ete. 

b). Subiectul să nu fie - mal mare Ia. inţăles ca verbul, 
ci inar restrins. De pildă: Anul acesta [putini] școlară 
zor promota, verbul cor promora nu să . “aplică la toți 
școlari, ci la puțini; de aceea ar îi rea propoziţiunea. - 
formulată astfel : anul acesta scolarii zor promota,: de 
oare ce subiectul scolarii e mai “mare la înțăles „de cit 
verbul Tor promota. *: - 

Diri contra în scolarii învaţă, subiectul ne spune mai 
puţin. de cit verbul. | | 

€). Atributul: să spună posibilul : ceicul e rotund, am 
sărit gandul; la din contra e răi: cercul e patrat, âm 
sărit Dunărea. ” 

. . 

Cerinţele formale. ale propoziiunil “sînt mai puțin in- 
„teresante; așa. cercul e patrat ca formă e bună, dar rea 

ca înțăles. - ” 
$_7 bis). | In povestiri și compunerile poetice găsim 

adesa propoziiuni, uride sau. verbul saii atributul spun 
lucruri nenaturale. De piluă : -
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«Iată, începu el a răcni ca un  zmintit: toate lucrurile 

- mi să arată găurite ce sitişca și strărezii ca apa cea 

limpede ; deâsupra capului miei zăz că să rostoyolește 

soarele după. deal, luna: și stelele scufundate în marea, 

“ copacil cu virful în jos, “vitele cu picioarele, în sus și oa- 

menii umblind cu capul între umere.. 

Dar. să vede că acesta:i vestitul: Ochită, frate cu Or- 

bilă, văr primar cu Chorilă, nepot de soră lui Pîndilă 

“din sat. dela Chitilă peste drum de Nimevilă, ori din 

tîrg de la Sălcați, magieş” cu Căutaţi și de urmă nu-i 

mai dați... | 

o . Cind voia, (Păsări- -Lăti-Lungilă) ușa să-lăţea de tare 

de cuprindea. pămîntul în di dțe ; “și altă dătă așa să, de- 

şira și să lungea de grozav de ajungea cu mîna la lună, 

la stele și la soare și cît voini de sus... ; prindea paserile 

din zbor, le 'răsucea situl şi le mânca așa crude cu pene 

cu toi. Dia ip Albi de 1. Creangă). 
. 

“Când eram copilanări mergeani des la primblate: 

” Prin jlpit neguratici di nul” îmi "deschideam,, 

Capul măeă ca un. munte prin nori făcea cărare - 

Suflam şi-n atmosferă fulgerile stîngeam. 

Atunci îmi plăcea. foarte să merg la viniitoare, 
. 

Ursu- -n br ațele mele înădușit înurea, * 

“Să prind din fugă cerbi, ciute și căprioare, 

„Era plăcerea mea. - e Ra 

(Din „Urieşul“ C. Nearuţi). - 
. . 

. - 

$ 8. Propoziţiile ca înțăles. Faptul pe care-l spune. 

vorbitorul nu i să prezintă în îninte în aceeași stare. 

Il poate spune ca afirmare sai negare, ca îndoială “sai: :



mirare, ca dorință său întrebare ; „de “aici şi propoziţiu- 
_nile vor fi. . 

a). A firniatite pozitive, cind-. spunem botărit “că faptul 
despre care vorbim să execută : „Piramul matnceşte şi - 
trăește, e. o 

c). 'Indoelnice (dubitative); o- exprimăm prin adverbul. 

„o b). Afirmatăe negative, Boerul nu muncește și trăește,. 

poae. Ex: să vede că. doarme ; ; tata poate că ca sosi cît - . 
i de curînd ; mama , poate” că va A dormind, de aură > pe 
afară, 0: ea : 
SI 4). Mirare. Să nu tină pînă acum! s-a fi inlimplat ceva. 
me), Interogatize + De unde rii, tu, oare, mindre e căpitan? 

  

Cine căt? de unde esti ? 
Pe. la nor ce rătăiceşti ? 

f). Optatie, care arată, o: dorință, ca în blăstămuri i 
„în urări: 

-Să n-ai. parte de părinți ! atita “bine să am că! 

„47.7 S-ajungi mireasă, 's-ajungă crăcasă - 
Și casa casă, și masa. masă ! 

. Si sinul leagăn de” pruncușori. 

9). Imperatiră. (cerere, rugă, anir:, EȘI afară; hai, 

du-te. , Fugi de-acolea, vină-n coace - 
Lasă-mă și nu-mi da pace... i 

Toate acoste înţălesuri ni le: dai mogurilă- verbulut; _ 
. . $ 9. Propoziţiile ca form mă... Toate propozițiunile să 

„reduc la două forme fundamentale :. a) propozițiună. cu. 
obiect : giaba strică treaba „b) propoziţiună cu atr but: ac 
Ei ți-s ompl; s-a ales un răă: E 

. pt. .  
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CAP. II 
“Termenii din propoziţiune. 

a). Propozițiuni cu obiect: 

$ 10). Propozitiunea este exprimarea unei judeciiți 

prin cuvinte. Ea spune un fapt,“ așa cum.l-a conce- 

put vorbitorul. Faptul din propozitiune îl spune rerbul. 

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

o ființă care face acea lucrare, fie acea, fiinţă reală sati 

închipuită. Fiinţa ne-o spune nunele. . 

Numim Subiect termenul care ne spune ființa, verb: 

termenul care ne spune acțiunea. Subiectul și verbul 

sint termeni fundamentali în propoziţiune. De pildă : 

Subiect Verb. 

" Soarele străluceşte 
- „o Vântul sujlă 

Leneșul - alenrgă 
Seumpul  pegubeşte. 

“Forma acestor propozițiuni e aceasta : S—e (5—). 

$ 11. Subiectul. Ca subiect putem lua în vorbire” 

ori ce cuvint sait semn ideografie : ” 

a). Substautie : Cinele latră ; €lerul învaţă. 

b). zidicctiv : Bun e adiectiv; Bunul e substantiv. 

e). Pronume: Lă fac, nu tu, ! 

d). Numerale; Plecat-am nouă din Vaslui, 

6). Verb în Infinitiv: a coi e a putea. - . 

7). O pr opozițiune într eagă : Si cade să-l ajutăm ; să 

știe că-i dă, | 

9). Semne ideograjice : b e bemol, £ e diez ; +, — 

x, : :, sint semne algebrice ; ste literă ; v-e slovă ei- 

rilică ; ete. -
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$ 12. Verbul. In această funcţiune pot fi toate ver- 

bole de ori-ce categorie: Vasile șede ; mama doarme ; 

Maricica împletește; în tîrg sînt cireşe; ci am îccahăi, 

voii moartea. 

Na formează verbul propoziţiunii (predicatul) ver- 

bele a area și a roi luate ca auxiliare: Trenul a căleat 

un bă; tata ra pleca de sară; aică a şi iu sînt forme 

flexionare in compunere, și și-au pierdut ințălesul de 

verbe propriu zise. Ele formează. verbul propozițiunii nu- 

mai în unire eu căleat și pleacă, spunînd unul trecutul, 

altul viitorul. Ii 
| Tot asa: Ştii că fi-a fost lăsat vorhă pe lon ..., aici 
„forma a fost de la verbul a gi e iarăși flexionară și for- 

mează Perf. anterior compus de la verbul a lăsa; deci 

-..mu eonstitue predicatul de cit in unire cu participiul lăsat. 
Ş 13. “Obiectul. In o propoziţiune ca aceasta: 

vierul -sapă, -spunem un fapt, dar nu hotărim la ce a-. 

plică el acea lucrare, de oare ce vierul poate săpa Vuru- 

„he, ia, popuşoi, şanţ, ete, Cind însă vorbitorul vrea să- 

“ arăte Îa ce să aplică! lupta arătată prin” verb, termenul .- 

care în propozițiune arată țintă lucrării, în cotro să în- 

dreaptă ea, să numeşte Obiect: zierul sapă via - 

, Subiect Verb -  Oblect 
Grdba strică treaba. ' Si 

„... Cinele, alungă lupii. 
Cinele mușcă, pe trecători. 
Vezeteul mină "caii. 
Şcoala . . face pe Gmul om, (cum) 
altojul [face] pe pomul po. 

=: + Cinearecarte are parte 
“Cine ştie carte are * patru ochi. 
Invătul are şi dezvăț. 

Cel ce ia în mină o carte trebue să știe co este cartea. 
e ..
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Forma acestor propoziţiuni e $. z. 0 ($—0). 

$ 14. Obicetul în propozițiune - arată raportul. pasiv- 

" faţă cu subiectul, care arată raportul aetic, De pildă : 

Clisiavcul trage clopotele ; aici acliunea pleacă „le la 

subfect (elisiareul) și să îndreaptă cătrii obiect (clopâtele), 
“cari sufăr acţiunea trage, făcută de subiectul Clisiareul. 

Verbul care arati această lucrare îndreptătă spre un - 

obiect să numeşte trauzitir. 

$ 15. Obiect intern şi extern. . Adesa obiectul nu 

spune ceva deosebit de verb. ci e o simplă pura/razare 

a verbului. Cind zicem : serritoarea tae pîne, obiâetul pîne 

e numai unul din multele, ce le poate avea verbul fue; RE 

să poate tiiia femne, rarne,-terdețuri etc. numim atunci 

obiect eateru. Din contra în propoziliuni .ca acestea : își 

cîntă cîntecul, şi-a trăit traiul, obiectele 'eîntecul şi tra- 

iul nu spun ceva deosebit de a cînta și a trăi. Acesta e 

- obiectul intern. De pildă : Să-moară o -mie de morți, am - 

dormit un.somu grei, doarme somnul de-veci, am visat 

au vis rumos; am câlărit un cal aprig, joacă un joc | 
".. Îpunos, Își zitezy€ Arumul săi, Ir ozără lătae L-a bătut, 

ete. ca în latinește: puguam pughare, videre risum, 

certa men certare, servire serritutem ; grecește ucizi 

uaztidar. - 

$ 16. “Nu totdeauna avem nevoe de a tpune obiec- 

tul în- propezițiune ; de aceea şi verbul are o duplă 

funcţiune : cind are obiect e- tranzitiv, cînd -n-are e ne- 

tranzitiv : : 

, Netranzitiv” . . Tranzitiv” . 

"Ton'plînge (după...) îmi pling păcatele, 2] pling, săracul; 
o plingeţi-ră pe zoi; 

Mama jălește (după...) jălesc. pe mama.



— ui = 

Vasile rîde (de...) îl rid și cinil ; rid pe Vasile. 
Toader strigă (de...) - strig ajutor, strig sluga 2 
Copilul umblă - a umblat nou mări şi nouă. țări. - - 
Pomul crește. cresc un copil de suflet. 
Casa asta face 1000 lei Am făcut a puii de mămăligă, 

" e . (drept dragul. 

Tot asa "verbele : a. învăța, a suna, -a încurca, a în- 

zia, a cînta, ada, a trăsni, a prinde, a îngălleni, a | 

spori, a întirzia, a urca, a sui, a coborî, a sări, u că- 

lători, a alerga. ete, ect. a Ă aaa 

$ 17. Obiectul să: exprimă prin aceste cuvinte : 

a). Substantiv : Capra sare masa, ada, sare casa. 

b). Pronume: l-a văzut nila sfintului ; ne-a cosit în Si 

„bătae. | 

€).. Infinitir și suljunetiv, mai ales cu verbele: încoa- 

live, care nu arată propriu zis acţiunea, ci numai 'în- 

cepatul lucrării. De pildă: încep a drege coltunii; nu 

Şliii fese, nu știi coase; pot Juce aceasta, isprăvese des scris “ 

tema, voiu să mor, vreaii să fac bine: ! 

Propozițiună că vreu! să „fue -bine .0 analiză aşa: . 

eii subiect exprimat printr-un pron, perş, reci verbul; .. . 

să fue obiect. verbal ; ; bine obiect cerut de obiectul verbal . 

să fac, os ” : | - 

"Tot așa verbele : cuiez,. îndrăznesc, înrăț, dorest, '0- - 
bișmuesc, E d 

Obs... “Dot consiruețiunr - ca ucestea erai în vechimis şi 
formele de -azi:- dm scris şi voliz” Scri6, cari spun trecutul și. 

- viitorul, Aici verbele scris și. scrie, unul participiu, altul. 
ivfinitiv ernii adevărăte obiecte a cerbelar am, oră (com+ 
-para a treală: voiii moartea): Cu vremea s-a “pierdut în-. 

"- țălesul de obiect, și -verbele am şi- zoiii, căzind - din predi- 
cative: în „auxiliare, aii ajuns a “arăta nuanţă de. imp decă, 
a avea a funcțiune gramaticală. nu, sintactică, |
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Ş 17 bis, In legăturii cu aceasta pulem pune construcția 

populară a o sumă de verbe, undeele împreună cu obiectul 

spun întreaga acțiune a zerbulati predicativ. De pildă : 

dai foc=aprind, dai de știre=inștiințez, a du şfară în 

fară=a vesti, dă cu ochit de mine ==: mă vele, a da 

dosulea dosi, a lua în rîis=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 propozițiunea : am prins 

ciudă pe frate-mieit, obiectul pe frate-ncă nu-i regit di- 

rect de verbul am prins, ci de am prius ciudă, unde 

ciudă e obiectul lui au prins, ca si cum am zice: am 

prins un epure ; dar obiectul să uneste aşa de strins cu 

verbul, că la un loc formează noţiunea predicatului : 

am prins ciudă urăsc pe se | | 

$ 18. Obicet duplu. Unele verbe să construese cu 
două obiecle : and al persoanei și altul al lucrului (cali- 

tăţii): cartea fuce pe omul om; (cum) altoiul face pe pomul 

pom ; aici om și pom arată calitatea obiectului, deci o- 

biectul lucrului, față cu pe omul, pe pomul, obiectul per- 

soanci. | | | | ! 

Tot aşa verbele : înzăț, rog, dai, las, mmesc, socot, 

țin, judec, privesc, aflu, cunosc, iaă, declar, am, proclam, 

alry, întreb, consider. De pildă: te socot om cum să cade: 

mei aflu nenorocit; cetățenii ati ales pe Caţavencu deputat. | 

Analizăm : cetățenii subiect, exprimat printr-un sub- 

stantiv ; ai ales verbul; pe Cuțarencu, obiect direct, ex- 

primat, printr-un nume propriu, de accea are prepoziți- - - 

unea pre; deputat lot obleci direct, arată calitatea obi- 

ectului persoană. | - 
8 19. Obicet indiveet. In 'propoziţiunea aceasta să 

" Chelbosului scufie de mărgăritar îi trebue, cuvintele chel-
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osului arată cul aparţine trebuinţa unei scufiă de măr 

găritar. Determinarea aceasta a verbului o numim în 

gramatică obiect indirect, de oare ce nu ne arată ţinta 

lucrării, obiectul suferitor, ci raportul mijlocit între su- 

bicct și altă persoană. 

Vot asa în propozițiunea : fae frunză la cînă ; frunză 

arată obiectul pătimitor, obiectul direct, iar la cînă arată 

raportul mijlocit prin obiectul direct, obrectul indirect. 

__$ 20. Obiectul direct stă în cazul acuzatirului : vorba 

vorbă aduce ; vrabia malaiă visează şi calicul praznicul; 

Yar obiectul indirect stă în cazul datirului ; Să nu-ți faci 
ție chip coplif, Roagă-te lui Dumnezeă într-ascuns. 

$ 21. Obiectul indirect să exprimă prin: 

a). un nume în dativ: am povestit părinţilor D-tale 

toată întimplarea. | 

b). un pronume în. dativ: fi-a luat apa de la moară, 

c). prin adeerbiale (nume în acuz. cu prepoziţ ție): am 

spus la toată lumea să nu te primească, 

d). Infinitiv (subst.) : am ajuns a nu crede pe nimene. 

„Obs. Nu trebue a lua ca obiecte indirecle o sumă: de 
determinări modale, cati arată instrumentul, comunitatea, 
scopul, câuza ete; De pildă: tară, pîinea cu cuțitul (det. 
modală, arată instrumentul) ; Plec la drum cu fata (det. 
modală, arată tovărăşia);: Am cumpărat popuşoiii pentru gă- 
în (det. modală arată scopul) ; A rupt bainele pe dinsul 
de ciudă (det. modală, ârată cauza); Ani primit o veste biui= . 
nă:de la țară (det; de: loc) ; Am primit o scrisoare de la: 

„Alaria -(det. de loc) ete, 

Ş 21. bis; O' samă-de.verbe' să construese cînd cu 0: | 
biectul direct;. cînd cu obiectul indirect,. adesa. cu înţăles 
schimbat : Popa: ponierieşte la: ictenie pe toți morții; și: 
asară: Ja întrunira- s-a:pomenit ceva și de tine; dar și:
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cînd colo s-o pomenit cu lupul în căruță. 'Tot aşa: discu- 

tai asară rorba asta: Ințăleptul făgădueste și prostul 

trage nădejde ; și discuta despre nemurirea surletului. 

DEPRINDERE 

Să să arăte din următoarea bucată de lectură toate 

propozitiunile cu obiect ; tot o dată să să arăte în fie 

care propozitiune subiectul, cerbul, obiectul direct, indirect, 

„cum și prin ce sint exprimate .... 

(Din Amintiră de 7. Creangă). 

Copii, copii, copii ! veniți, să vă leie mama. — Și cînd 

să uită fata, ce să vadă? Ograda să umpluse şi pădu- 

rea fojgăia de-o mulțime de balauri şi de: tot soiul de. 

jivine mici şi mari ; însă tare în credință și cu nădejdea 

la Dumnezeii, fata nu să sparie, ci le ia pe cite una 

„Și le lă şi le îngrijește, cit nu să poate mal bine. Apoi - 

s-apucă de făcut bucate, și cind a venit sfinta Duminecă 
de la biserică și a văzut copiii lăuti frumos și toate tre.-. 

bile bine făcute, s-a umplut de bucurie; şi după ce-a 

șezut la masă, a zis fetei să să sue în pod să-și aleagă: 

„. de-acolo” o ladă, care a vroa ea: și să şi-o ele ca simbrie; ” 

„dar să n-o deschidă pin acasă la tată-săti. Fata să sue 

în: pod și vede acolo o mulțime de lăzi: unele mai vechi 

şi mai urite, altele mai nouă şi mal frumoase. .Ea însă 
"nefiind lacomă, își alege, pe 'cea :mai „veche și mal urită 
"dintre toate; Și cînd să dă eu dinsa jos, sfinta Duminecă 
“cam încrețeşte din -sprincene, . dar n-are în. cotro, “ci, 

bine-cuvintează pe fată, care îşi ia lada în “spate și să.
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întoarnă spre casa părintească cu bucurie, tot po dru- 
mul pe' unde venise. Cind pe drum iată cuptiorul grijit 

de dinsa era plin de: plăcinte crescute și rumenite.... Şi 

minincă fata la plăcinte şi minincă hăl bine; apoi își 

mai ja cite-va lu drum și porneşte. Cind mai încolo . 

numai iaca fintina grijii de dinsa, era plină pănă-n” 
gură cu apă limpede cum îi lacrima, dulce şi rece cum 

„îl ghiața. Și pe colacul fintinil erai: două pahare de ar- 
gint, cu care a băut la apă pănă s-a răcorit. Apoi a 
luat paharele cu sine și a pornit inainte. Și mergind mai 
departe, iaca părul grijit de dinsa cra încărcai de pere 
galbene ca ceara, de coapte ce eraii, și dulci ca mierea. 

“Părul văzind pe fată și-a plecat crengile-iî jos ; şi ea a 
miricat la pere și și-a luat la drum, cite i-a trebuit. De 
acolo mergind mai departe, Iaca să intilneşte și cu că- 
teluşa, care acuma era voinică și frumoasă, iară la git 

puria o salbă de. galbeni, -pe care a dat-o fetei ca mul- 
tămită, pentru că a căutat-o la boală.. Şi de aici fata 
mergind înainte, a ajuns acasă la tată-săă. Mosneagul 
cind a „văzut-o, i s-a umplut ochii de lacrimi şi inima 
de bucurie. Fata atunci scoate salba și paharele cele de 
argint și le dă tatine-săii ; apoi deschizind lada împreună. 
nenumărate herghelii.de cai, cirezi de vite şi turme de 

“oi es din ca, în cit moșneagul pe. loc a întinerit văzind 
atitea bogătii ! Iară baba a rămas opărită și nu ştia ce 
să. facă de căudă, -. 
“Model : “Fata .scoate atună salba şi patarele cele de 

„argint și le dă tătîne-săă, Avem 2 propoziţiuni: Fata 
„atunci scoate salba. Şi paharele cele de argint ; ; și i le- dă - 
“ tătine-s Xa. . . i
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- 1). Subiect Fata espr. printr-un substantiv, verb scoate, 

obiecte directe: salba și paharele exprimate prin sub- 

stantive. Ă 

2). Subiect subințăles fată, verb dă ; obiect direct le, 

exprimat prin pronume, ce arată spre salbă și pahare ; 

obicet indirect : fătine-săii expr. prin substantiv. 
? 

. . 

b). Propoziţi ițiuni cu atribut, 

Ş 23, Propozițiunea poate îmbrăca și o altă formă, 

cînd verbul nu arată propriu zis actul subiectului, ci 

serveşle ca legătură dintre subiect și atributul său. EX : 

Țăranul este îudurător 

aici prin verbul este stabilesc raportul între țăran și în- 

sușirea lut : îndurător. - | - L 

Tot aşa: Socrat a fost an înţălept al Grecilor ; Tuci- 

did a fost.zn istorie Grec; Miron Costin a fost omori? 

în 1692; Grigore Ureche era spatar în 1633. Ziua de 

mine va fi frumoasă ; Ștefan cel mare fu înmormântat. 

la Putna. Copilul ar fi drăguţ, dacă ar fi ascultător. 

La: Războeni Stefan vodă fusese înzins, dar victoria tot 

alui rămase. Sint trecută între premiante, etc. 

Ş 24. In firea atributului să cuprinde un îndoit în- 

țăles : activ saă pasiv, căci însuşirea ce o va spune saă 

va fi o acţiune făcută: de subiect, sai o stare de' sufe: - 

rință pentru el. - | , 

Cind zic: țăranul este fndurător, . i Ă 

atributul îndurător, cuprinde în sine ideea de; cel care. 

îndură, şi pot zice țăranul îndură, ”



  

12 

Tot asa cînd zi; Copilul este ascultător, atribătul | , 
ascultătar are ințăles de: : cel care ascultă, deci copilul 
ascultă. | | 

Inţălesul activ al atributului ni-l di sufixul „07, oare, | 
care cuprinde în sine ideca activă, : 

In cuvinte ca: muncit», lucrătox, născătoare, ferar;, 
căriumidar ete. sufixele care, or, ar arată activul, 

Cind însă zic:: . țăranul este nedreptăţit 
în atributul acd eptățit avem înţălesul pasir; căcă termi= 

- nația t arată pasivul actului, adică să nedreptățește. 

Ois. Nu totdeaună £ şi s arată pasivul, ei în foarte multe” 
cazuri „activul ; asa la formele verbale compuse cu auxili- 
arul cn înţălesul e a:tiv: am făcui, am fost: dres, a-şi 
fi rupf,. pe cind.la formele: compuse cu ausiliarul a fi e 
pasiv sint necinstit, ești obosită, 

25. Propoziţiunile cu. atribut. obserivate mal de a- 
proape să pot. reduce la cele cu obiect, căci: atributul - 

- spunind un fapt făcut saă suferit, poate | fi înlocuit cu: 
un. verb personal. | 

Cind în loe de : E 

„ Țăranul este îndurătar 

zicem 

Țăranul îndură, -. 

“am. construit o propozitiune după tipul lui : : inele muşcă, 
_care 0 putem întregi cu obiect : o ” 

| | Țitranul îndură rălele. 

“Sea cînd: în loc de: | Nei 

„Țăranul este nilreptăii 

zicem 
Țăranul să nedreptăeie .  
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“avem o propoziţiune lot ca cea dintăii, unde ideea. pa- 

“sivă din atribut o exprimăm prin obiectul pronominal să., 

Deosebirea între aceste două soiuri de propoziția. 

lăsind partea formală ă—ar sta în aceasta : ci în constru- 

irea cu atribut generalizăm acţiunea sublectului c dindu-i-o. 

“ca caracteristică lui. 

Asa suma tuturor actelor de & îndura a tăranului ne, 

îndreptățezte de a-i da atributul de îndurăto; iar 

suma tuturor actelor de a fi ned, 'eptățit, ne duc a-i da, 

atributul de ncdr eptățit. 

Propoziţiunile su atribut sint anal penerice ; iar cele 

cu' obiect mai -speci/ice. 

$ 26. să pot. construi cu alribut și alte verbe, nu: 

numai verbul a fi, de oare ce nu stă în. firea ver-! 

bului « fi de a servi ca copulativ, ci această funcţiune. 

de 'verb copululie o ai şi multe alte verbe luate mai 

ales în- pasiv. In lie care atribut avem un radical verbal, 

lesne sait greii de'aflat în limba noastră. lată cite-va din 

acele verbe : | 

a ajunge : Moşu-inieii a ajuns niinistru; „ph efect, om iure: 

a să arăta: Fata asia să arată. pricepută la. toate. 

a der enizilerine- nesufer ită, 

a eşi: văru- mieii a eșit 102. văă de frunte. 

= 

«să alejje : "lata su: ales: Primar. , 

muri :-a mit nebună, i 

si naște : Rominul să. vaște pot: | | 

a să nani: Mă numese Jon, să numește Finlifus. i 

a.să socoti: să socuate deștept. de para focului. ă 

d 

NR
 

= 
ss
 

“a să fuce : s-a făcut fată mare, s-a făcut mort în popușol. 

> a.să uita : gamenii să. văteă, cutrioșă. şi „plini de mirare. 

ta
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a remînea : am rămas trăsnit, uimit, mort-ete, 

a îeni: Cartea mea sine legată cu piele. 

Inelul ce ţi l-am promis cive poleit cu aur. 

Casa noastră zine cu mult maci Vine zidită de 

cit a voastră, 
Armătura lor era ciolane | 
ferecute; toți erai călări, (Țiganiada) 

una e una, două sint mai multe (prov.) 

Punga goală-i grea boală (prov.) 

-$ 27. Inţălesurile atributului variază : | 

Cînd zicem : țăranul este îndurăior, nedreptăţit, îgpno- 

sant, nobil de caracter, spunem niște. însuşiri, cari pot 

varia la nesfirşit, atit după mine, care apreciez subiectul, 

cit și după firea subiectului, căci țăranul mal poate avea 

și alte însușiri : bețir, Vigot, răutăcios ete. Insuşirea dar 

"care ne-o spune atributul în acest caz este întâmplătoare, 

Cind insă zic : țăranul e și.el om, sat | : 

Cucoșul e o. pasere, 

spun de subiect o însușire caracteristică, strins legată - 
- de dinsul, şi 'servindu-ne » spre definirea lui. 

“De aceea: | 

a). Cind atributul e exprimat printe- -un nume, însu-! 

şirea e- dată ca, caracteristică: Cinele este animal, 

“broasca este un. batracian.. a 

-.b). Cind atribntul e „exprimat printr-un adiectis, În. 
sușirea este dată ca accesorie :.lon, este cuuninte. 3 Vasilee: 
“harnic. | - 

6). Cind atributul s spune. o posesiuney o determinare. în: 

spațiu, sai hotărire. cantitativă, vom pune ca. atribatun + 
„ Dosesie, un demonstr atic sat numeral : , + ia
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„Casa este a noastr ă; cartea -e q fratelui micii ; 

_Eii-s acela ; Asta-i asta, măi bădică.. - . 
Eram. șepte “a părinți, cte, ete. 

Obs. Atributul exprimat prin pronume posesiv, sali un 

nume în genetiv cu înţeles de posesiune, nu arată propriu 

zis o calificare, ci un raport exterior. In: 

Calul este al nostru 

al nostru arată vaportul exterior de posesiune .ca atribut, 
iar nu 0 însușire proprie calului. 

d). Atributul exprimat prin participă, ia adesa după. 

el un determinatie circomstanţial, și chiar obiect, 

| îi rupt în coş dă foame (cauză) - 
ii mort de bat (scurt sort bat) . 
lon 'e supărat pe Vasile. - 

Aci adiectivele verbale ; rupt-ă, mort-ă, supărat ă, păs- 

trindu-și încă senzul 'specifie de ceri, „regesc un obiect 

| după ele. 

DEPRINDERE 

„Să să spună cite sint propoziţiunile cu atribut din - 

- următoarea bucată de lectură şi care sint atributele din 

fie- care propoziţiune. 

„CUCUL . . 

Cucul « e:0 pasere dintre cele. mai minunate. E! este de 

“mărimea - turturelei, Ciocul: lui cătră virf este puţin tur- 

„tit și pârtea de sus'a lui puţin încovăiată peste cea de o 

jos. :Pe spinare este cenușii, lar pe dedesupt alb şi în. 

curmeziş cu -vergi albe de coloare inchisă, Picioarele îi -- 

„sint galbene,
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“Cucul e cunoscut prin. cântecul s său monoton, dar plă- 
“cut tuturor ca prevestitorul primăverii. EI cîntă șezind 
sait zburind:pină la inceputul lui Iulie, dar numai băr. - 
bătușul strigă cucu, mueruștele ai strigăt răguşit, ciriitor 
și chicotitor. Fiind” că cucul are „aripl și coadă foarte. 
mari, de aceea zboară bine SR 

Zborul sări este iute, dar cl să mișcă numai de la 
“un arbure la altul, Să zice despre cuc că ar ajunge o. 
vristă de 25 ani. 

Cucul e o pasere ce iubeste foarte. mult singurătatea, 
„In Jurul- săi în depărtare de-o jumătate de ori nu su- 
fere pe' alt cuc. Cucul barbat petrece ascuns _ în . ramu-= - 

„rile dese ale celor mai înalți arboil și 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 și nu vrea să aibă societate nici cu. se- 
menii săi, nică cu alte paseri ; ba ce e mai mult că nică .- 
chiar cu femeea sa n-are întilnire de cit foarte rar. Fi- 

- ind că:nu.să poate apăra așa bine, celelalte paseri. îl: 
" necăjesc și-l urmăresc, adesa. : 

(Dia «Carte de celire»i de. on Popea). 

Model de analiză, “Cucul coste. 0 “pasere. “selbatecă, , 
ndliniștită şi furioasă. Subiectul.- cucul, exprimat : prin- 
tr-un subştantiv ; verbul este, copulativ, 0 pasere atribut” 
exprimat printr-un subst. spune de subiect” o însușire 
caracteristică ; selbatecă, neliniștită și i furi ioasă, _compli-: 
niri de-a atributului, i - ” 

 



COMPLINIRILE 

Ş 28. Compliniri. Cind vorbitorul voeste a hotări 

mai bine gindirea sa, va face ca lic-care termen din 

propozitiune să fie specificat .in ințălesul săi prin anu- 

mite cuvinte; acestea jaii numele general de compliniri. 

„De pildă: «Baba muri chiar în acea zi, și nurorile. 

_despletite o boceaui de euia satul. Apoi peste două zile 

o ingropari cu cinste mare și toate femeile din sat si de 

prin meliagurile vecine vorbeaii despre soacra cu încă 

nurori şi ziceai : ferice de dinsa c-a murit, că are cine 

o boci» (Creangă). 

“Obs, 1). Propoziţiunile simple, cum le-am dat şănă a- 

cum, nu vin de cât foarte rar în gralul vii. Vorbirea nu 

cunoaşte de cît. propozițiuni complecte ca formă, unde fie- 

care termen e complinit, căci vorbind totdeanna de fapre 

concrete şi particulare nu putem exprima aceasta în pro- 

poziţiune de cât printr-un uz mare de compliniri. Ci 

"Ex: Primnir exploatatori ar Oenelor de ia Tirgul Ocna 

„“aă fost. locuitorii Trotușului şi a satelor din calea Oitu- 

zului, etc. etc. : a 

Să ne încercăm a tâka din această propoziţinne termenii 

complinitoră şi om vedea că propoziţiuneu nu poate să e- 

xiste, Aşa să întîmplă cu ioale propozițiunile din viul gratii. 

_+ 2), Denumiri de termeni principali și secundară sînt fă- 

cute mai mult prin spirit de sistemă, de cit să să bazeze - 

pe: ceva real. Toţi termenii în propoziţiune sînt de o po- 

trisă de importanţi, căci fie-care ajută la exprimarea com- 

plectă şi potrivită a gindirei. i 

$ 29. Fie-care termen din propozițiune poate fi com= 

plinit ; numim însă cormplinire atribuliră acea pusă pe 

lingă subiect, obiect sai atribut, si complinire cîrcum- 
3 

stanţială acea pusă pe lingă verb;
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De pildă : Un păstor tînăr, fr umos la faţă, 
pliu de mălnire, cu glas datios: 
Cinta din Huer jos pe verdeață 
Supt umbra deasă de pomi stufoşi. 

- Analizăm ; avem 0 propuziţiune complectă : : subiect, 

Un păstor, exprimat printr-un substantiv ; verb, cînta 

netranzitiv ; fînăr, frumos la față, plin de măhnire, a- 

tributive subiectului păstor; cu glas duios determinare de 

mod, jos pe cerdeaţă, supt umbra deasă de pom stufos 

determinare de loc; din jluer det. de mod (instrumentul). 

$ 20. Complinirea atributiră determină pre numele 

“lingă care să pune a) prin o însușire « lui proprie: 

Stefan red Mare a murit în 2 luli 1504 (7012) 

b) prin o circumstanță de mod sait tip. | 

Un locuitor din [luși s-a împușcat; Generatia de lu 

1545 a fost celebră ; „revoluțiunea de la 1789, a schim-  . 

bat fata Europii. | 

c) prin « o relațiune externă ca în: 

ÎN -- Sărăcia e vecină. cu oreătărie plină. 

Caza noastră a ars, Sa 
Un cine turbat a muscat sluga zăru-mieiz. 
Omul acesta n-a ureșit întru nimica. 
A murit Vasile a Tudosăi, . 
Glumele nevinovate sint. ca sarea din lucate. 

$ 31, Complinirile circumstanţiale spun o relsliune- : 

de loc, tips mod, cauză, scop ete. Ex: 

pe multi prieteni. în lume.-: . 
Ii facem dușmani prin glume (nsteomentul)-. 

Cine. tot mereă. (modul) vorbeşte 
El la multe să greşeşte. 

Nu vorbi peste măsură (cantitate)
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Cu. încetul (modul) 'să face otetul, 
"„Stringe. bani. albi petru zile negre (Scop). 

(loc) In pădure născut 
(loc) În pădure crescui 

"(loc) Acasă m-aduse -. 
Va ătaf de ușă mă puse, 

- A fost o dată (timp) o babă și-un mosnăag. 
Era pe tremea lui Nastratin Joy ea. (timp). 

„DEPRINDERE 

Să să arăte câri sint corplinirile atributive și circum- 
stanțiale din bucata de lectură. de mai jos : - 

- 

"(Din Capra cu 3 eză de I. Creangă). 

Și âșa zicind pune poalele în briu, își sullecă mi- 
nâcile, atiță focul și s-apucă. de făcut bucate. Face ea 
sarmale, face plachie, face alivenci, face pască cu zmin=. 
tină și cu ouă și fel de fel-de bucate. Apoi umple groa:- 

- pa cu jeratee și cu Jemne putregăroase, ca să ardă focul 
moenit. - După asta așază o leacă de nuele număi înţi- - 
nate și niște frunzari peste dinsa ; peste frunzari toarnă 
fernă și peste țernă aşterne o rogojină.. Apoi “face un 
scăueș de ceară anume pentru lup. Pe urmă lasă buca- ! 

-tele la”foc să: fearbă și să duce prin pădure să caute pe 
"cumătru-siă și să-l poftească “la praznic. “Merge: ea „cit 
merge prin codru, pină ce.dă de-o prăpastie grozavă -și 
întunecoasă Şi pe-o tihărae dă cu 1 crucea de lup 

Și cum ospăla el, but l-cade. tea sine. în gtoapa cu 
jaratec, căci scăueșul de ceară s-a topit şi leasa de pe. 

.
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groapă nu era bine sprijinită ; nici “mai bine, nică mai 
răi, ca pentru cumătru ses 

- Moazte pentru moarte, cumătre, arsură pentru arsură; 
că bine-e -o mai plesniși adinioare cu cuvinte din scriptură, 

CAP. II, 

“ Propoziţiuni eliptice. ” 

$ 82, Gindirea penlru a să exprima ; în afară n-are 
tot deauna nevoe de oformă complectă, care să-i spună 
pănă în cele mai mici amănunțini părțile sale. După 
Cum un gest i-i de ajuns pentru a să manifesta șia fi îinţă- 

7 

leasă, tot așa vorbitorul poate face uz de un cuzînt nmal, 
„ Cu care va spune totul. In cazul acesta cuvintul vine 
după ce gindirea s-a format în minte, căci natural gin- 
direa premerge vorba, și vorbirea n-are atunci alt rol 
de cit a da prin curtutul unic partea ezențială a. gindi- 
TăI, restul înțălegindu-să lesne, 

Aotă.. Nu: „putem admite. că judecăţile, pe care propo- . 
ziţiunile le exprimă, pot fi eliptice, căci atunci nu s-ar 

. înțelege. Gindirea instantaneu să formează, Şi tot dea- 
* unae complectă, | Dacă am zice că pr opozițiunea. eo 

judecață. ar trebui să zicem că și judecăţile sint elipti- . 
ce; dar propoziţiunea e numai exprimarea unel judecăţi, 
exprimare - care de multe orr poate fi în forma el știrbă, 

„ eliplică Da m 

Ex: In «Cartea face pe omul om 
“Cum altolul pe pomul: poma. 

. 
..
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lesne substituim pe fuce în a doua propozitiune. 

Omul sfințește locu), nu locul pe om. (prov.) 

Sanatatea face banii 

Și bani! sanatatea. (Prov.) 

Omul face banii 
Nu banii pe om (Prov.) 

De şi unul zice, din minte puţină 

Căci scump la tăriţă, și eftin la făină 

$ 83. Nu trebue a merge cu substituirile pănă la 

extrem. Ideile subtuțelese în propoziţiunile eliptice, fiind de 

multe ori prea clare, am face rău, de le-am substitui, 

„căci am călca în picioare firea însăși a graiului, Ideea - 

subânțăleasă, făcind parte integrantă “din grupul de idei 

exprimate, deci existind în mintea vorbitorului, de multe - 

ori ne-o arată și limba prin formele ci de dezinență de 

- caz sai conjugare. 

De ex.: când zic: fugiţi, a subs titui pe «oi ar fi de 

prisos, căci terminaţiunea ți, cuprinde în sine ideea de per- 

soana II plural .(ro:), ți. nefiind de cit un vechii pronume 

persona) (tasi) alipit și contopit cu tulpina verbală pănă 

în asa grad că și-a perdut inţălesul de sinestătător, dar 

a păstrat clar raportul dintre ființă si act, toemai ceea 

“ ce-i necesar în alcătuirea unei propozitiuni. 

Cind zicem :- Noi cîntăm facem un pleonasm adică « o 

repetire de prisos, căci pe noi ni-l arată terminaţiunea 

an, un vechii pronume personal (masi). 

Notă. Limba romină păstrind terminaţiuni de numer 

și persoană în conjugare la timpurile simple, putem con-
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juga fără ajutorul pronumelor personale, ceca ce e toc- 

mai si natural, 

E răi dura conjuga . : 

cu cint, tu cinţi, el cîntă, noi ciniiun, roi cintaţi, ci cintă. 

ci cint, cînţi, cîntă, cintăm, cintaţi, cintă. 
„-.cintam, cintai, cinta, cintam, „cintat, cintau | . 

cintăi, cînta, cîntă, cintarăm, cintarăţi cintară 

cintasem,. cîntaseți, cintase, cintasem, cintaseti, cintase. 

voit cinta, vei cinta, ta cînta, 2074 cinta, ele. 

aș cinta, ai cinta, ar cînta, am cînta, aţă cinta, ar cînta. 

să cânt, să cînți, să cinte, Să cintă, să cîntaţi, să cinte. 

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

„ei să [i cintat „noi să fi cîntat 

tu voi - : 

e] - PE i ei 59 

căci fără pronume  forrha compusă a verbului redusă la 

sa nu ne spune clar . raportul dintre persoană si act, 

- și ideea ar fi- confuză. - St 

$ 31. De ordinar nu să dă numele de eliptice la a- 

„cele propoziţiuni, cărora le lipsesc obiectul, atributul sai 

- complinirile, căcă acestea vin în propoziţiune numai atunci 

cind vorbitorul simte nevoe de a le pune pentru . clari- 

ficarea si specilicarea ideii. -De pildă Maria scrie si Ma- 

ria scrie tema, Gheorghe citește și Gheorghe cileşte lee- 

ţiunea. - 

$ 35 Soiul elipticelor 'e vedem mai bine în propoziţiu- 

nile care servesc ca răspuns la cele interogative. - 

2) Fliptice de subiect o. E 

De-aș mai tn age cite-am tras ia 

Eu de tine nu 'mă las
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Mărita-m-aș mărita! 
„Nu știă pe cinc-olăi lua - 

Aci eliziunea subiectului e numai formală, căci termi-! 

naţiunile verbelor ne spun pronumele : aș trage, am tras, 

arată pe ei; Mărita-m-aș, mărita (i. d. m-aș măriia);. * - 

na știi, 0ă lua arată tot pecă, toate verbele fiind puse 

în sing. pers. |, | 

Aceasta o observăm şi în propoz. interogative: Cind 

voim ca să știm acţiunea, ni se răspunde numai” prin 

verb : 

"Ex. Ce faci moșule ?n pirău ? A 
— Ia, car apă, fătul „mică, . 

Ce dregi acolo? — Cirpesc niște rufe. 

„a Au să'mpacă, cînd săncurcă - -. .. 

Sa-i da! și urdă de curcă 

. Cine să iuțeşte curind ostenește a 

Cine are mintea "ntreagă 

In cearta altor” nu să bagă. . 

Incălecăi pe-o -sea o . 
Și ză. spusei, D-voastre, așa 

Șin călecă! pe o prăjină 

„Și ză spusei o mare minciună 

otă. Nu trebue a-lua ca eliptice de subiect verbelă 

„ca: tună, scapără, ninge, căci ele exprimă nişte feno- . 
mene naturale în acţiune. De pildă: Ziua ninge, noap- 

tea, nînge, dimineața ninge iară,
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- Sus-la munte ninge, plouă 
a La Craosa „pică rouă 

b) Eliptice de cerd, Cind" vorbitorul expune intr-un șir 

de propoziţiuni anumite idei, ce ai între ele o urmare 

"logică, să obişnueşte a să lăsa verbul, pentru a fi. mai ex- 

_presivă gindirea ;. tot așa și în propoziţiunile compar atire, * 
- adrersative, . care capătă tărie * tocmai prin eliziunea 

verbului. De ex.: Troncăneşte, ca a moară hodorogită.. . .. 

să trăiţi, sin floriţi 

Ca merii, ca perii 
In mijlocul verii * 

Ca toamna cea bogată 
De toate. îndestulată. 

Fiul să numea Frizus, jar fiica “ Hela, 

Cîmjnd alb, oile negre 
Cine le paşte, le cunoaște - 
Cine le vede nu le crede. 

Francejii sint de, statură înaltă ; ; trupul. lor e bine for- a 

„mat; Faţa lor este albă ; "ochii înfocați ș şi frumoși, muş- 

„ch trupul cînjoşi, mişcările memby elor foarte tuţi. - 

c) Eliptice. de subiect şi. de ceb le. găsim în. propozi= - 
 ţiunile cu obiect și în cele cu atribut: 

— Ce tai acolo ? — hirtie e a. că tai. 

— Cum te mai ai acum? = : Mersi, bine (id «ek 

: ” md afl) 

—, „Ce rang aL xoinice ? — rang de dorobanț (i. d, 

- ei am) -
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Oiservare, Graiul viii obişnuește des aceste eliziuai, şi 
- am contraveni firii luY, dacă la fie-care pas am căuta să 

substituim lipsurile. Ex. Buna dimineata, sara bună, sale, 
cu plecăciune, cu bine, o voe bună, mintenaș. 

-& 36 Verbul « fi, putind forma si singur predicatul, 

nu trebue a crede că alunci lipseste atributul. 

" „De ex. cind zicem : oala-i în bucăți, putem substitui. 

pe sfărniată, dar cind zicem. - 

Corabia e pe mare 

" Pâmintul e în spuțfine 

“Satul e departe 

„Acum era aici 

- Frica din rată 
Am fost pe la voi 

n-avem nevoe de a subintelege atributul, căci aici a- 

vem. propozițiuni alcătuite” după tipul lui «Cinele mușcă, 

Capra zbeară, 'saii ca Cine-i acolo? Cu.nor' este Dum- 
nezei. Nu-i în tot-deâ-una Paştele. (prov.) și am greși 

"de am pune ca „întregitor propozitiunii a 

„Corabia. e aflătoare pe mare, „ pămintul e stătător în, 

„spai ete, etc, | 

P
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_DEPRINDERE 

Să să analizeze bucata de mai jos, spunindu-să. care . 
sint propozitiunile eliptice. 

(Din «0 scrisoare perdută de I. Caragiale) 

ACTUL I. SCENA VII. 

Tipătescu, Zoe. Cetăţeanul indignat. 

“Zoe. S-a dus? AL văzut, Fănică ? Ar auzit? Și Ghiţă 

-aiu mai vine,.. Fănică, Fănică, ne ameninţă 0 nenoro- . 

Cire grozavă. | 

- "Pipritescu. Taci! vine cineva. E Ghiţă desigur. 

Cetățanul. Sluga. 

Zoe. Cine e ista ? 

Tipătescu. Ce polteşti, D-ta? 
" Cetățanul. Eu ?. — Ei sint alegător. 
” Zipătescu Cum te cheamă ? 

“Cetățanul, Cum mă cheamă Ce trebue să spun € cum 

mă cheamă, vorba e, sint. alegător. 

Zoe. E turmentat. - PE 

" 'Tipătescu. Dracul să-l ia! nu e nimeni afară ; lasă 

si-mi intre aică toți nebunii, toţi betivii. Aide, eşi! 

„Cetăţaiuul, “Nu sint turmentat... „Coana Zoiţica. Las că 

vă cunoaștem. | Mă cunoaște conul Zaharia de la MU 

. Februar... - Nu e vorbă ținem la d. N. Caţavencu, edin 

sotietate... “dar vorba e... ei alegiitor... ei aproprietar... 

ei pentru cine votez | | | i 

Zoe, Trimete-l, “inca da-i drumul... e ameţit de i
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Tipătescu, Fii bun, cetitene, du-te, Aldată mai vorbim 
Cetățanul.: Dar ce să vorbim aldatiă. 
Zoe. A) 

Cetățanul. Acu ce treabă avem ?.. Nu vă uitaţi la 
mine că sint așa de... am făcut-o de oacde tot. Să vezi 

"D-ta cum a devenit la biutură... că a fost lată de tot. 

Tipătescu Fii bun, omule, șintălege... 

Celățanul. Eii am găsit o scrisoare. 

_Tipătescu, Zoc, O scrisoare ! 

Cetățanul. Da! A d-tale cătră Coana Zoiţica. Am gă- 

„sit-o alaltacri sara pe drum, cind eșam de la întruni- .. 

re... Fă-ţi idee... de alaltaeri sara pănă azi dimineaţa s- -0. 

-. ducă intr-un chef! 

„Tipătescu- Mizerabile ! 

" Cetăţanul. Nu mă zgudui, c-amelesc, 

* Zoe. Lasii-l, Fănică, să vedem. 

Cetăţanul, Lăsaţi-mă să vedeți. Cind am gisit-o de cu- 
“ riozitateam deschis-o și m-am pus supt un finar s-0-ce- 

tese bine,... și, haţ! pe la spate, dl. Caţavencu... dă să 
“TI-0 fai.. i 

Tipătescu. Zoe. Și... ţi-a luat-o ? 

“Cetăţanul. Ah! Am băgat-o în buzunar. Zice D. Nae... . 
«Asa? facă parte din soțietatea noastră şi primeşti scri- 

sori de de la prefectul, cetăţene, bravo! — Zic. Ah! de 

„la prefectul. —Zice, L-am cunoscut slova... Ia arată-mi-o. . 

— Doamne păzeşte». Ba că dă-mi-o, ba că nu ţi-o dai; . 

din vorbă-în. vorbă, tura-vura,- ne-am abătut pe lao 

ţuică... Una-două-trei... pe urmă dă-i cu bere, dă-i cu ” 

vin, dă-i.cu vin, dă-i cu bere... A făcut cinste d. Nae. 

„l-am băut. „0!o0! l-am băut. 
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î3 Zoe 'Tipătescu, Dar scrisoarea ? unde e scrisoarea ? 

Cetăfanul. Nu striga! O am la mine scrisoarea, da, 

o am la mine. Ehel! D. Nae zicea că-mi dă 10 poli pe 

ea; zic: nu trebue, onorabile, parale, slavă Domnului... 

aproprietar sint... alegător... vorba e... ei... ei pentru 

cine votez... Am perdut-o, am perdut-o... | 

„ Peopoziţinni multiple. 

$ 37. Propoziţiunea nu este tot deauna exprimarea nu- 

mai a unui singur fapt, a unei singure gindiri.—Fa poate 

să „exprime mai multe fapte, 1 mai multe gindiri, si să fie 

tot. numai una. | 

Cind zicem: Omul: să naşte, crește și moare ; Cele trei Ă 

acţiuni arătate prin” verbele să naște, crește şi moare sint: 

strînse într-un mănunchiă prin “subiectul: omul, care e 

unul - și” același, In locul propoziției de: mai sus am pu- 

tea forma o proposițiune, triplă : 

. omul să naste, 
d. . omul creste, 

- “omul moare; . - 

dar fiind că vorbirea esprimă. numai sinteza "gîndirii, ea. . 

“ne arată pe cele 3 judecăţi închegate într-o propozi- 

„iune, cu un subiect și 3 verbe. . . pr 

Tot aşa, | 

„ „Toate trec şi mor şi'pler. (C. Coral) 

: Cuvintele în limbă să nasc, trăesc şi mor; 

„Dar cînd cumpăna ridică . 
. Vede c-o parte-i mal mică 

"  Mușcă, cearcă, chibauește. “ 
a Şi bine nau nimereşte. (4: Doniel) 
i Sai |
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$ 38. In propozițiunile cu atribut giisim iarăși exemple 

de propozițiuni multiple : : | 

Ex. Flacăra este sf ălucitoare, 'roşietică și mistuitoare. 

formal. aici am fi mal îndreptăţiți a vedea numai o pro- 

poziţiune, căci ni să pare a avea -un singur verb : este ; 

dar de oare 'ce în fie care atribut avem uli radical vers 

bal, avem tot 3 verbe 

strălucitor == care străluceşte  * 
Toşietie” == care. roșeşte | . 
mistuitor ==; care mistue (consumi). 

"deci putem reduce propozitiunea de “mai sus la forma 

Flacăra strălucește, roșeşte şi mistue ' 

$ 39. Nu dim numele de .propoziţiune multiplă de 

cit la cele ce ait verbul sati atributul multiplu : din con- 

„tra acele ce ati subiectul săi obiectul multiplu sint tot ” 

"simple, căci nu e nici o deosebire” între. aceste propo- 

„ziţiuni și acele care ar avea subiectul sai obiectul în 

"plural, 

In fraza : * Băeţiă s să joacă prin grădinii ; luaţi sama'să 

"nu rupă copacii; “subiectul (Dăeţir) și. obiectul (copacii) 

sînt în plural, spun: dar mai multe” fiinţă, 'care fac lu 

“crarea de a: să juca ; totuşi propoziţiunea e una, căci ac- 

te anul, sati mai bine 'zis aici avem esprimarea, unei 

: sinteze de atite acțiuni similare, cite sint persoanele, din- 

subiect. | , | Ca , o 

- Dacă în loc de fraza. de'a mai: sus am zice: Ionică şi - 

“Vasilică | (. q. băetii) să joacă prin grădină ; luați sama 

să nu rupă persicul, zar. zarul Și mer îșor Ul & d. „ copaciă)
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în fond n-ar fi nici o deosebire, căci în amindouti cazurile 
subleciul şi obiectul “arată mai multe ființi; să dease- 
besce numai ca formă. Zicem că. într-un caz: avem: ” 

"subiectul în „plural, în altul avem. subiect multipla, 
„Tot aşa cind:zicem: : | 

- Întriga, ura și calomnia au virit în mormint pe Aris- 
tid, taţă: cu : Toate relele a căzut pe capul lui Aristid, 
unde în cazul întilii avem subiect multiplu, în al. doilea 
subicet în plural, - 

-  In“exemplul: Copiji, cari ascultă pe. mama și pe tata 
sint „fericiţi, spunem tot aceea ca în <Copiiă, cari ascultă 
pe părinți, sinl fericiți», numai ici avem obiect în plu- 
val, colo obiect multiplu. 

$ 40. In propozițiuni putem avea multiple și compli- 
nirile atit cele atributice cit şi * cele circumstanțiale şi 

totuși propoziţiunea să fie simpiă. , , 

4 Lasă rîpe, răi, colnice (l. Văcărescu) 

„» Vezi sărăcie; necaz, durere * (dem) 

* Văi, ponorâturi, prăpăstii, codri cei înfricoş șaţi 
Gem de duloasa oftare a celor înspăimintati. 

| (A. beldiman). 

Aderăy, slară, cinste , putere 
Saă bogăție, eii nu voesce; 

„+ Aceste toate drept -o părere. . 
| Drept nălucire le socotesc, W Cirlova) 

Obserare: Ar “fi a merge prea departe, “dacă într-o 
propozițiune ca aceasta: Vasilică, Ionel, Toderiţă. şi Mi 
hăifă pă găsit la vie un cuib: de mierlă în vădiul - de 

- “dîngă fintină,. două! cniburi de. ciocănătoare în - livadă
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şi unul de pririghitoare într-un măr de lingă cramă, a 

vedea sinteza a 16 propoziţiuni, saii şi mai multe, .câci nu : 

pi să spune de cit un fapt: găsirea de cuiburi săvirșit 

de 4 persoane în Jocuri. deosebite: 
| 

  

De analizat aceste rinduri : 

Chiar pe aliţile Iasului în tinerețele mele am vă-. 

“zut fiinţi omenești purtind lanţuri la mini sai la pi- ij 

cioare, ba unii chiar coarne de fier aninate de frunte și 

legate prin colane împrejurul gitului: Bătă? crude, osîn- , 

diri la foame și la fum, închidere în închisori particu- 

lare, aruncați goi în zăpadă sau în riuri îngheţate ; 

Apoi disprețul pentru sfințenia și legăturile de familie. 
pi 

Temeea luată de la bărbat, fata răpită de la părinți, co-. 

piii ruptă de la sinul niscătorilor lor și vezleți și despăr- 

țiți unii de alţii şi cînduf ca vitele la deosebiți cum- 

părători în cele patru colțuri ale Rominiei. (Aici avea. 

obiecte şi compliniri atributive multiple). | 

Sai: i. 
| 

„"Ţiganii boerești constitucait personalul de servitori în, 

„curţile boereztă, bucătari, vizitei, vîndaşi, feciori în casă, 

slujnice, bucătărese, cusătorițe etc. (Aici avem multiplă 

complinirea atribulivă a obiectului, prin o enumerare 

de părți). | C e Iu 

Sati; e | | . 

La .vornicia bisericească Și epitropia învățăturilor 

„publice, fu chemat în 1851 supt: Gr. Al. Chica, Nicu 

Ghica, cărul domnul, patriot înflacarat, spirit înalt, 

_. partizân înfocat al reformelor : sociale... (aici avem mul- 

“tiplă complinirea. atributivă a subiectului). a 

(M.: Cogălniceanu. Emanciparea ţiganilor).
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DEPRINDERE. 

Să să analizeze următoarea bucată . de lectură, ară- 

'tindu-să care” sint propoziţiunile : multiple, şi anume ce 

termeni. 

ȚIGANII. 

„.„ Nu este privelişte mai deşanțată și mai originală 

de cit a unei cete de Țigan! la drum. Judele cu barbă 

albă si.cu tața neagră merge pe un cal paj (pătat) îna- 

inte, îmbrăcat cu giubea roșie și încunjurat de 3 sai 4 

tigani bătrini ca și dinsul, seriosi, purtind giubele al- 

bastre închise. EX sint conducătorii caravanei şi tot o 

dată sfatul, ce judecă și hotărişte cauzele și neinvoelele 

„între ceilalți țigani. După dinșii vin în şir mulțime de 

„care inalte pline de copii,.purcei, de foi, de zdrente, 

căci 'Țiganul nu poate fără zărenţe. 'Țiganul și zdrențele 

sint 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- 

șa-i firea lui ; îi place să-l bată vintul şi să-l ardă soa- 

rele si ca să-și împlinească acea plăcere să desbracă a-' 

desa ori pănă la briii. Atunci să-l vezi cit e de vesel, 

„să-l auzi cum cîntă, cit ii tine gura „Parcă. toată lumea 

ea lui, 

La unele cele să văd batrin girbovi culcați i în căruțe, 

„ pirlindu-să la soare. Pe lingă ei urmează, pe jos toată 

familia, femei. cu copii în brațe, fete cu cofe albe în | 

cap, flăcăl trăgind urșii 'după sine, cai, minzi, vacă, cină, 

toți buluc la un loc, toți răcnind, grăind, rizind, neche- |
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zind, urlind și umplind cimpii de, un zgomot săilbațec, 

ce Qă fiori. S-a observăt că Tiganii aă iubire deosebită 

"cătră cai“pagi si Daltaţi. Aceasta încă e un secret a! 

gustului - țigănesc, care nu să poate explica. 

Pre' cit sint ţiganii vrednici de privit în călătoriile lor,. * 

pre atita sint curioase descălecările lor, 

Cum s- -aii așezat aproape de vre-un oraş sa ati sat, înz 

dati purced barbaţi să vindă drimbe, covăti, lăcăti, fuse: 

” Țigancele bătuine-să duc să spună de noroc, să arunce 

bobi, să dee cu ciu: ul, saă să caute în palmă fetelor 

romince pe la case. Flăcăii -merg de joacă . ursul prin 

curțile boerilor, ” și numai” nevestele 'rămin la corturi ca 

să găteașcă demincare, pe cind copiii lor aleargă goi pe 

- cîmp jucînd tananaua. Dar, cind să intore toți acasă, 

atunci să auzi răcnete de copii,. care cer demincare, " 

latrat de' cini alungati de la ceaunul cu mămăligă, 

| mecheze . de cai aduţi de la păscul, cintece de [= 

mei bătrine și de fete mari, care să intorc de Ja sat și 

din luncă de la cules de frasi ; sfezi, „certe, vaete, ho- 

hote, chiote, -sunete * de cobze. de seripce, * de drimbe ;: 

toate aceste Ja -o laltă 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-ait stins focurile parcă 

nică n-ait mai tost, nici nu mai sint. O tăcere adincă 

„domneşte preste tot; oainenii și vitele toți odihnesc, nu-> 

mai” cinii să aud 'latrind la lună. _- - 
CW. Alaundri).
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, | CAP. IV 

"A) Propoziţiuni independente . 

$ 41. In cursul vorbirii, vorbitorul poate construi un 
IL, şir, de propoziţiuni, intre care nu. stabileşte nici o legă- 
E | tură alta, de cit aceea a șirului logic în dezvălirea ideil. 

Fie care propoziţiune işi are. existența sa neatirnată de 
firea altei propoziţiuni, şi stă liberă ; zicem atunci că . 
propoziţiunile sint independente. | 

Ex. Boerii a mari şi a mici dini Moldova erati scutiţi 
de plata tuturor dărilor, atit pentru perscana lor cit şi 
pentru imobilul lor; mai „aveaii dreptul de scutire de dă- 
rile publice pentru-o sumă de contribuabili, supt nu- 
mele de scutelnici, poslușnici și risoroliţi ; ; aveaii drep= 

  

Ei „tul de a primi de la: ocnele statului cantități mari de 
E „sare; alţii scuteaii de vamă obiectele aduse din străi- 

nătate pentru trebuința lor. ; 

(AL Cogălniceanu). 

i Sau, 

Povătuitor nu crede, n- ascultă mingiitor 
. „ Aleargă neștiind unde, vor liman,. cer ajutor. 
A | > (AL Beldimân, Jalnica Ti ragodie), 

". Roua seninul varsă, verdeaţa reînoind,. 
”. Dealurile: încunună,. cimpia încoronează 

Și riul pe-a lui cale șoptește şerpuind. | 

I 

; 

; Sati | , A: 

UI Ie Vintul de sară suflă și frunză înfiorează, 

ă (Eliade. Ridueset).
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Sail 

Roseşte răsăritul, muntele rubinează, 

Inginat printre abur, dealurile inverzesc, . 

Riul adapă cimpul, ce roua însmăltează - 

Răcoarea dă viată și stelele albesc. 
(ldem): - 

Stelan să întoarce și -din cornu-i sună, 

„Oastea lui zdrobită de prin văi s-adună; 

Lupta reîncepe, Turcit sânt oniți, 

Şi s-abat ca spice de fieruri zdrobită 

(D Bolintinanu). 

“ Asta-i lumea ! asta-i viata! te-ai înaltat, te-ai mărit 

Mai pre sus de-al ăi. tovarăși, ai dat umbră, ai rodit 

Dabijei Vodă și mie peste unul și pol vac.: 

(Couali). 

Observare. In descriere și povestiri foarte des facem uz 

--de propoziţiuni independente, de oare-ce vorbitorul 'are pri- 

lejul şi putinţa” de aitrece răpede de la o parte a des- 

crierii la alta, fără a avea nevoe de a face legătură între. 

propoziţiuni, . : . 

B) Propoziţiuni coordonate şi subordonate. 

$ 41. Propoziţiuni coordonate şi sitbordonate. Cind . 

vorbitorul .voeşte a arăta o mâi mare legătură între fapte, 

propoziţiunile, de şi independente, să vor lega între ele 

“prin anumite particule conjunctive, [conjunețiuni, adeeibe |, 
. ai .. 

“conijunele. și pronume]. 

Dăm în acest caz numele de: propoziţiuni indepen- 

dente coordonate. - a 

Cina legătura devine din cs în mai strinsă şi face ca 
2 

înțelesul unui fapt, exprimat printr-o propozițiune să de- 

A
N
R
 

a
e



  

coordonare sati subordonare. | , 

pindă de întălesul altuia, din altă propoziţie, raportul lor. 

va fi de subordonare, iar propozițiunea. zicem că va fi 

subordonată. 

$ 43. lată particulele conjunctive, care lcagă prin 

1) Copulativele : ȘI... « , 

2) Disjuneticele, si-si; nici-nici, sait-sail ; oră-oră ; 

ai-aii, veri-veri Ma , 

2: Adeeisativele, ci, dar, însă.. 

4) Cauzalele, căcă, că, pentru că, fiind că, de « oare ce 
. 

de vreme ce, căci că... i , 

5) Condiţionalele : de, dacă să, : 

6) 'Temporalele: cind, în vreme ce, pe cînd, atunci, 

,. cum. | , 

7) Expoziticele: că. 

8) Locule: unde, în care, de.unde, pe unde. 

9) Covicesivele : eu toate că, batir, măcar, barim, de și... 

+10) Comparatirele : ca, ca și cum, precum, așa, chiar | 

ca, cum şi , | 

11) Finalele : să, ca să, pentru a, de a... 

'12) Concluzirele : prin urmare, : decă, aşa dar, cum ve- 

dei... : ! 

13) Delativele : care, ce. 

14). Adrerbele conijunetire, nu- numai... dar și; atita. 

cît ; mai mare. „de cit ; într-atita... în' cit... ; 

Toate aceste particule conjunctive ai. o auplă func- 

“țiune ; coordonează și subordonează. Deci dar cind zicem 

„conjuncțiune subordonătoare nu trebue a înțălege 0 spe- 

'cie deosebită dată unei particule - legăţoare, ci mai mult 

a, 

„0 fancțiune,: In specie coordonează particulele copulative,
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âdrersalive, concluzirele Şi cauzalele cind arâtă antece 
dența, nu cauza eficientă. | 

Ş 44. Observind partienlele: conjunctive vedem că sint 
cuvinte de toate speciile în funcţiune de conjuncțiune. 
Primiliv adevăratele particule conjunctive ai fost: ră 
(quod) ; ca (quam), ce (quid), să (adv. și). Mai apoi limba 
Romină a dezvoltat senzul conjunctiv la o sumă de 
alte forme compuse, ca : pentru că, find că; pentru 
ce, de treme ce, de oare ce ; -pentru ca; ca să; apoi la 
adverbe le-a dat funcţiune conjunctivă, tot așa la verbe 
și la alte categorii de cuvinte; de aceea azi numărăm 
în această funcţiune o sumă de locuţiuni formate inchi- 
pul cel mai curios. Ia 

$.45. O sumă de raporiuri de subordonare putem să 
“le reducem la:raporturi de coordonare ; așa cind zicem. 

Fii cam ades vedeam, | , 
Cd tu pe botişor 

| Avea și pulusor 
| ” | „CA. Donic)). 
am putea deosebi propoziţiunea aşa : 

N Eu cam ades vedeam că 
* “Tu pe botişor aveal.şi pufuşor 

fiind mai drept a,lua pe că, ca obiect al primei propo-, 
zițiuni, avind aici înțălesul' de expozitie, adecă aceasta, că” 
nefiind de cit un vechi pronume conjunctiv, îndepli- 
nind astăzi numai functiunea de conjuncțiune, Atunci 
a doua propoziţie: _7u pe botişor aveai şi pufuzor 'e 
explicativa lui că,” adecă a lui aceasta, formind obiectul 
logic al acțiunii. , i a
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Ş 46. Propozițiuni coordonâte copulative. Raportul 
-de coordonare copulativă ni-l arată numat și ” 

. Zboară, zboară pănă cade * 
Și pe lemn verde nu şade . 

Ori să pune pe o stincă, a. 
„Și nici bea, nică mu minincă, 

, Unde vede apa rece 
, Ea o tulbură și trece, 

1 

(Doina, 'Turturica) 
N . 

“x tă. ri textele vechi găsim în locul lui și, conjunc- 

„țiunea slavonă î, mai ales cind să lega. două cuvinte 

nu două propozițiuni ” 

Ex: Vasile î loan i Iftodi sin Maricăt etc. 

$. 46 pis, a) “Nu tot deaunia ŞI arată raportul de co-: 

ordonare copulativă, ci'un raport de 'adăugire la. ceva 

*spus mai. înainte. 

Tu pe botizor 
Aveal și pulușor 

„Aici și este pus între verb şi subiect, termeni cari 

nici odată nu să leagă între ei prin particule, ci arată 

un raport cantitativ, că între multe altele, ce avea vul-. 

"pea pe botisor, era și pulucorul ” | 

„Sai «să întîmplă şi la ni lucruri de. acestea» 

"D), Cu și în rominește arătăm diferitele: nuanțe ale 

gradelor de comparaţie : , 

Ex : Ion este mal înajt de cit Vasile .. 
Gheorge este și'mai înalt 

| “Toader este și mai inalt 
pănă cînd zicem Neculai este cel mai înalt.
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$ 47 Propozițiuni coordonate disjunetive. Cind vor- 

bitorul nu voeşte a-și spune direct gindirea, să mulțe- 

meşte a o lăsa să să întăleagă din modul vorbirii sale, 

punind în “alternativă amindouă stările ideii : pozitivă 

saii negativă. , ” . 

In propoziţiunile disjunctive afirmativa e la mijloc: 

Ex. la, în calea nu-i nici pe-a nica, nici pe-a ta. 

—nu-i nici așa, nici așa; îl aşa şi așa. Ă 

„Nici nu plouă, nici nu ninge, ci cum îi mai răit. 

.. Niel una, nică alta: 
Şi una și alta; . , 

: Saii pe a mea, sait pe-a la. 
Ori vorbeşte, cum ţi-ă portul 

Oră te poartă, cum ţi-i vorba. 

$ 48. Propoziţiuni coordonate adversative. Cind două 

idei ce le spunem nu să potrivese ele în de ele, ci sint 

în contrarietate, propoziţiunea. care va exprima acea i. 

dee va fi adeersativă, şi particulele de legiitură vor fi 

ci, dar, însă; ' 

Si moşului îi plac toate, 
Dar să le roază nu poate (Prov.) 

Cui nu-i place să trăească ca găina la moară, dar 
Nevoia il face să trăească ca vitelul la oraş, că 

Nu e după cum vrea omul, ei după cum poate (Prov.) 

. 

țiune o arătăm prin conjucțiunile : căci, că, pentru că; 

de vreme ce, căti că. din pricină că, cum, cînd etc. 

Cauza este în sine.0 explicatiră a faptului spus în 

propoziţia principală. Explicarea să face în două feluri : 

a) cînd secundara arată motivul şi răspunde la în- 

, „ . . 

$ 49. Pr. subordonate cauzale. Cauza în propozi- .
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trebarea penteu ce ce: a: fost pedepsit, fiind că era vinovat 

b) cind arati urmarea, cauza fiind cunoscută :. f- 

ind că e vreme frumoasă ne toni “primbla, 

Las să sufere, că i se cuvine ; multe « făcut în riața 

lui, dar acu 1-a venit toute de hac. L-a oşîndi Doscil, 

că mult 2-a amărit 

$ 50, Cind propozițiunea cauzală nu ne spune cauza 

eficientă, de la care a plecat-un fapt, şi a cărul urmare să 

vede, ci numai antecedența în timp, fără a ne gîndi la. 

„raport de cauză ; putem lua propozitiunile ca, indepen- 

dente coordonate, căci le enunțăm neatirnat una de alta. 

Avem atunci propozitiuni consecutive : să leagă prin 

particulele: de aceea, pentru aceea. . 

Ex, Vin cocostârcii ; să face numai de cât vreme fr u- | 

moasă, E nour, de acea mă dor încheeturile. 

A trecut Siulă Maria 

. _Aai ce face cu pălăria. , 

. . i - 

“+ Observare In acest caz antecedenta nu numai că nu ser- 

veşte ca cauză propoziţiunii de.a doua, dar amîndouă par 

- a avenac eeași cauză : Ex + A trecut Pintilie Călătorul, să duc 

şi rindunelele. Aici ducerea rindunelelor nu depinde de Pia-: 

tilie Călătorul (27 Tuli), ci de schimbarea anotimpului, că 

începe a veni. toamna, . 

Ei 

881. Pr. subordonate condiţioale. Condiţiunea. o 

arătăm prin conjuncțiile dacă, de,. cînd, numal să, cari 

_să construesc. 

8) Cu Indicativul, dacă luăm ideea de acţiune în min- 

tea noastră ca hotărită : 

a, Dacă ești (vei fi) de treabă îți fac (ÎN vol face) în= 

datorirea, dacă nu, nu,
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b) cu optativul şi subjuncticul, cînd ideea de âcţiune: 
e ipotetică, adecă numai în mintea noastră. în stare de 

hotărire'sai de dorință, In acest caz condiția fiind strins - 

„legată cu dorința, limba a unificat aceste două stări ale 

” acțiunii, exprimindu- le prin aceeași formă (aș merge). 

Ex: Dacă, să face; bine ; dar, ce te faci, daci nu să 
. 

"poate ? , | a. 

„,  Obsertare: In limba veche rominească conâiţia să ex= 
prima și prin conjuneția săi==dacă . 

Să veţi hi îmbliîndu, în toemealele meale..,. 
Să are hi fost==de ar îi fost (1560). , 
Cu vremea să 'și-a perdut înţălesul de condiţional, și a 

ajuns a să construi numai cu subjunetivul ; , 

Să mergeţi insemna pentru cei vechi Dacă ergeh. , 
“Să pare că a păstrat înţălesul de condiţional în perfectul 

-şi perfectul anterior al subjunctivului: Ex, Il lisam în bună 
pace numai sl Ji făcut vre-o ispravă. Ce n-aş fi dat, să fi 
făcut ceva ! - 

Lă 

Și în adevăr cind ne gindim la hotărirea, care trebuea 

să fi precedat o acţiune din trecut, hotărirea era ca o 

condiție pentru indeplinirea” faptului. 

„Ex: sigur l-aş fi scăpat de moarte, să fi sărit lu mo- 

Nu mi-ar fi fost ciudă să mă fi ocărit pentru o gre- 

şală a med, dar așa pe sfinta dreptate să paţi ruşinea... 

Mi-ar fi părut chiar răi, să fi eşit el înaintea ta... 

$ 51 bis. In propoziţiunile ipotetice să păstrează o legă- 

“tură strinsă între timpurile verbelor. Dacă în'prima propo- 

ziţiune să pune "prezentul condiţionalului tot el trebue să 

"fie și în a doua; la din contra în amindoui să pune: 

peri. condiţionalului ; ; de pildă: Aş face, de-ar fi cu cale;



      
, 

Aș fi mers, dacă ar fi fost cu.cale; Dacă mă duceam 
la pomană, căpătam și eă un colac. : 

$ 52. Prop. Sabordonate tempor. Circumstanța de timp 

o exprimăm prin adverbele conjunctive cînd (quando), 

„cum (qaum), pe cînd (dum), în creme ce (dum), după 'ce 

(postquam), îndată ce (simulatque), mat înainte de 

(antequam), pănă cînd (quousque, quod), şi ne arată saii. 

0 simultaneitate sati o şuccesiune : cum am ajuns a casă 
a. 

a aflat cel întîi de nenorocirea căzută asupra noastră. 

. Și crun la noșu,: 
Cind cînta CUcoșt, : , 

Sintaxa nu c uniformă în toate propozitiunile tempo- 

zale, și depinde mult de la' senzul, cum luăm noi ra-: 

„portul între lapte. Ex e : 

Cînd să pune, face trcabiăi.: 
Cind s-ar pune pe lucru, ce treabă n-ar face!.. 
Cind ai să te-apuci de "ueru ? 

Cînd arată și alternativa : când întră d cînd ese; cite 

o dată scrie, cîte. o dată cetește; cum niînîncă să culă. 

: Cînd să întăreşte prin adverbele atunci și acum. 

[i Ei i , 3 

” 4 . 

Propoziţiuni subordonate completive 
* 

$ ,53. Inţălesul subordonatelor. completive e mai mare: 

ele procură verbului cînd subiectul, cînd obiectul. 

„a). Propozițiunea completivă eu raport de nominativ, 

„ numită subordonată subiectivă. Avem aceasta cu ver- 

„. .bele unipersonale sâii propoziţii impersonale : trebue" să 

fac, să cade să „minînei; să șede să te odihnaşti, să 

ştie că-i un răă; e aderărat c-a murit, să zede că-i: 

mort bat, etc. i te ”
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b). Propoziţiunea completită cu raport de acuzativ nu- - 

mită subordonată obiectivă. Ele sint 'de două feluri: 

a) subordonate obiective directe și b) subordonate 0- 

biective indivecte. 

$ 5%. Subordonate obiective directe. In propoziţinnile 

completive “trebue să luăm în: samă verbul din propozi-. 

țiunea principală ; căci le putem construi „cu subjunctiv 

saă indicativ, după cum luăm ideea în mod afirmativ 

sait îndoelnic, 

Asa verbele : 1). simfese, gîndesc, știi, cred cer după 

ele că cu ind. şi să, că să cu subjunctivul. 

- Ştie să încârtească suruburile ; simțesc că mor; gîn-: 

desc să fac; gîndesc că-i bine;. & ed că cine; ced că 

ra face. Văd că să răzbună vremea. , , 

2). Acele care arată o tendinţă, o voinţă în senz 

general: roy, cer, poroncesc,' doresc, toesc ele, cer după, 

ele subjunctivul cu să, ca să: doresc să trăeacă, toesc , 

să muriți, rugaţi-ă să fiţi sănătoşi, cer să mă ajute ; i 

porocesc să iasă, mă rog ca să-l erte. | 

".8 55. O sumă de verbe, ca: spun, cred, căd, zic, 

ete. cer după ele conjuncţia. că să nu cu înțăles, de 

cauză, ci ca,să arăte obiectul” asupra cărula aplicăm 

această “acţiune : PI - | Ii 

văd că ești om cinstit A 
"spune că l-a dat afară. 

cred că nu-i tocmai așa, cum zici. 

Aci putem lua pe că ca obiect a primei propoziţiuni, 

explicîndu-i prin pronumele determinativ : aceasta, cum, 

“şi în adevăr este, căci conjunctia că vine din pro-. 

numele quod, (co, că). |
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Propoziția din începutul poveştilor 

Ci-c-a fost o dată o babă şi-un moșneag 

o analizăm asa: 

Zice că, u fost o dată o babă si un moș$neag ; adică, 
Zice aceastu: a fost o dată o babă și un moşneag. 

$ 56). Sub. obiective indirecte. După verbele care 
arată bucurie, supărare, rușine, teamă, uimire să pune 
subordonată completivă cu să cind e subjunctivul, cu că 
cind e Indicativul: pi? ruşine să-ți spun pe faţă şi 
de-a dreptul can a fost rorhu ; mă mir că v-a venit ; 
de ce n-a venit, că nu vine ; n ten să nu pătască ceva. 

$ 57. Pr. subordonată completivă după adiective Și 
adverbe de intensitate exprimă acţiunea atiibutului din 
principală, întărit prin adverbele intensive atât, așa; este 
așa de strâmt că n-ai încotro, (în cît n-al încotro), are 
atita noroc că nu-l poate duce. 
„Adesa subordonata completivă adaugă la obiectul din 

principală un raport, care-l determină cu mai multă 
precizie : 

„spune lumea că ar fi trăind văă; eă din contra l-am | 
văzut că trăese destul de bine.: 

Aici subordonata complectivă cei trăesc destul de Line, 
precizază ințelesul obiectulni . | 

In acest rol poale fi şi un gerundiu: l-am auzit şo- 
potiuă, der nu ştii ce-or fi rorbit.: 

Ş 58. Propoziţiuui sub. concesive. Ideea de îngădulală 
"0 arăităra: prin conjuncţiunile: de și, cu toate că, barîn, 
macar că, bati» ; și să construese cu Ind. și Subjuncti- 
Vul, saii cu coniuncţianile dacă, cînd înt: arite cu chiar 2 : 
chiar dacă, chiar cînd, chiar de.
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N-am să- pi du, ceea ce-mi cei 

Batîr să- mi dai zece lei. 
Măcar să-i dai drumul o țiră. 
De şi e soare, dar inu sonure cu dinți, 

Au i fac chiar dacă s-ar purta bine. 

$ 59. Propoziţiuni sub. comparative. Putem stabili 

asemănare între două obiecte de grad egal sai deosebit. 

Cind obiectele comparate să află pe aceeași treaptă sint 

corelative, far ordinea în care le așezăm e indiferentă; 

îndată însă ce primul termen de comparaţiune e pus pe 

o treaptă superioară, termenul al doilea e strîns unit de 

cel dintiiă, ca să nu-i poală lua locul. De pildă: 

de-ar fi şi harnic pe cît e de cuminte ; e negru ca cea- 

unul cum îi ceaunul aşa-ă şi fuța lui ; dar este și mai 

și de cum îl crezi. 

Pavticulele de legătură variază după natura intenzi- 

vului din prima propoziliune; și sint acestea : de cît, cu, 

pe cît, de cum, cum; apoi adverbele corelative : 

atît de—ca, cum: sînt tot atit: de cuminte ca ori și care 

din clas. 

n-am căzut om atit de abraș cum eşti d-ta. 

tocmai, astfel, aşa—cu și, după: 

este tocmai ca și tătini-săii, 

să poartă așa cum poate. 

după sac şi petecul : după “Ture și pistolul. 

atît-cît : îţi dai [atita] cît vrea (pot.) 

cu cît mai—cu atît mai: cu cât înălța-te-vei cu atita te 

vei smeri, 

“cu cît eşti pus mai sus cu atitu să fii mai: 

smerit. 

mai, de: sint mai-mulţi de 100. 
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$ 60. In decomun prop. comparativă o exprimăm 
eliptic, putind-o lua în analiză ca termen al propoziției. 
nu ca propozitie a parte. 

Merge ca un urs; ride ca prostul mamii Măriucăi 
Sede ca cînele în car. E şiret ca rulpea. 

Analizăm : Sub. (el); verb merge; ca 2 urs, deter- 
minare de mod: în comparatir. 

E $ 61. Propoziţiunl sub. finale. Exprimăm scopul prin 
subjunctiv sai infinitiv cu prepoziție. Particulele să și 

ş a sint cele mai proprii pentru a exprima scopul, fie. 
|: elesingure, fie compuse, ce să, pentru ca, pentru a, de a;. 

une ori punem și pe de cu imperativ. 

Du-te de-ți ia, ce-ţi trebue. . 
„ Cinsteşte pe tatăl tăi și pe mama ta, ca să-ți fie ție bine, 

Merge să să lupte. | 
ERE Am făcut ca să nu te mal auă bodogănind. 

N Bani ali pentru zile negre. 

Obs.  Ardelenir obianuesc pontru de a. în loc «le pentru 

a; ict așa sună azi și pentru cui să în loc de ca să. 

$ 62. Propoziţiuni concluzive. In concluzive avem 
raport. de coordonare, și-l arătăm prin particulele deci, 

așa dar, prin umuve.  Intălesul concluzivel stă în 

cele ce s-aă zis mal înainte. 

    

; deci e vinovat. 
...3 aşa dar ne-am înțeles. . | 

"s.. ş Prin urmare să ne punem pe lucru, 
E E „Să pregătiră deci şi porniră. 
i „... Tată dar cum stă lucaul. 

p
n
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DEPRINDERE 

(Din Moș Xechifor Coţearul de |. Creangii). 

De glumeț. glumeţ era Moș Nichitor, nu-i vorbă, dar 

de multe ce dăduse peste dinsul să făcuse cam hursuz, 

Băbătia lui de la o vreme încoace, nu știi ce avea, 

că începuse a scirții, ba c-o doare ceea, ba c-o doare 

ceea; ba l-a făcut de năjit, ba că I-a făcut de ursită, 

ba că i-a făcut de plinsori și tot umbla din babă în 

babă cu descintece și cu oblojele în cit lut Moș Nechifor 

acestea nu-i prea venea la socoteală, şi de aceea acum 

nici o dată nu-i eraii boii acasă ; ba chiar să făcuse bu- 

clucaș, hărţăgos și de tot hapsin, cind sta cite 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. 
Să vede că. moș Nechifor era. fiicut pe drumuri, căci 

cun eșla afară la drum, parcă era altul; nu mai sta din 

pocnit cu biciul, de şuguit, cu toți drumeţii pe cil în- 

tilnea şi de povestit despre toate locurile însemnate, pe 

unde trecea. 

Intr-o dimineaţă Mercuri, înainte de Dumineca mare, 

moș Nechifor desciocălase căruța și-o ungea, cind numai 
iacă să trezeşte la spatele lui cu jupin Strul, negustor 

de băcan, iruriă, ghileală, sulimeneală, boea de păr, chi- 
clazuri, peatră vinătă, peatra sulimanului sai peatră 

bună pentru făcut alifie de obraz, salcie, fumuri şi alte 

otrăvuri. 

— Muni dimineaţă, moș Nechifor !
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— Bună să-ţi fie inima, jupine Strul. Da cu ce trea= 
bă a venit pe la noi? | 

— la noră-mea vrea să meargă la Piatra. Cit să- 
daă ca să mi-o duci? N 

— Apoi fără să ne zbatem, jupine Strul, mi-l da şei - 
sprezece lei, un irmilie de aur și ţi- oiă duce-o, ştii colea 
<a pe palmă. 

— Al să lași cu 9 lei, moş Nechifor și te-a mai cin- 
sti și fecloru miei la Peatră.. D-ta, moș Nechifor, eşti 
om purtat, ştii mai bine de cît mine; dar totuși te rog 
să mii cu băgare de samă ca să nu-mi prăvăli nora! 

— Dacă doar nu-s harabagii de erl de alaltaeri, ju-. 
pine Strul. Am mai umblat eă c-o mulțime de cucoane, 
cu maice boeroaice și cu alte fete cinstite și, slava Dom- 
nului! nu s-aă plins de mine. Ia! numai cu maica Ev 
lampia destigăriță din Varatic am avut şi că o dată o 
leacă de clenciii, că ori unde mergea avea obicelii să-si 
lege vaca dinapoia căruţii, pentru schivirnisală ca să 
aibă lăptişor la drum; și cu asta îmi'aducea mare su- 
părare, pentru că vaca, ca vaca, îmi irosea, ogrinjil din 
căruță, ba cite o dată rupea leuca, ba la deal să smun- 
cea de era cit pe ce să-mi gituiască epuşoarele, Și ei, 
„cum îi omul la necaz, îndrăzneam să zic: Măicuţă, de 
ce eşti scumpă la tăriţe și eftină la făină? Ea atunci 
să uita galiş la mine şi-mi zicea cu glas dulos : «lan 

tacă D-ta, moș Nechifor, taci, nu mai striga atita pe 
biata văcușoari pentru că ea, mititica, nu-i vinovată cu 

nimic. Părinţii pusnici din Sfintagură mi-ai dat canon 
să minine lapte numai de la o vacă ca să nu îmbătri- | 
nese degrabă; și dă, «e să fac? trebue să-i ascultăm că | 

sfinţiile lor știi mai multe de cît noi, păcătoasele. 

e
 —
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Model de analiză. Să vede că moș Nechifor era făcut 

pe drumuri, căci cum eşia afară la drum parcă era al- 

tul; nu mai sta din pocnit cu biciul, de suguit cu toţi 

drumeţii pe ciţi ii intilnca şi de povestit despre toate 

locurile însemnate pe unde trecea. 

Să vede că Alo Nechifor era făcut pe drumuri; avem 

2 propozițiuni : să vede principală ; că Aloș Nechifor era 

Jăcut pe drumuri, subordonată subiectivă, serveşte ca 

subiect verbului să zede luat in pasiv. Subiect Moș Ne- 

chifor, termen proprii, verb era, atribut făcut arată ra- 

port pasiv pe drumuri determinare de loc. 

„Căci cum eșia afară la drum, parcă era altul, avem 

_2 propoziţiuni : căcă parcă era altul, subordonată cau- 

„zală, cum eșia afară la drum subordonată temporală. 
Subiect (el) ni-l spune terminația verbului era, altut a- 

tribut ; parcă arată o stare de îndoială, faţă cu atributul 

altul. dat subiectului, el, adică lui moș Nechifor. 

Au mal sta din pocnit cu biciul, de șuguit cu toți dru- 

„meții pe câți îi întilneu, şi de potestit despre toate locu- 

vile însemnate pe unde trecea. Nu mai sta propoziţie 

principală ; subiect e], verb a mai sta, netranzitiv ş de- 

terminări modale avem: din pocnit cu biciul, de șuguit 

cu toți drumeţii, şi de povestit despre toate locurile în- 

semnate ; iar pe cîți îi întîlnea, şi pe unde trecea sint 

“prop. complimentare a terminilor . drumeții. și locurile 

“însemnate. - 

C). Propoziţiuni incidente. 

$ 63. Adesa subordonata să referă numai la tn ter- 

men din propoziţiune, a cărui înțăles îl determină; în 

 



— 59 — 

| . . PR 
Şi acest caz propoziliunea secundară o numim incidență, 

și indeplineşţe același rol ca și o complinire atributivă 
Incidentele să eagă de termenul determinat prin relati- 

: vele, cure, ce (pe care, în cure, de care). 

Omul, care'mbătrineşte, pune pae şi-l pirlește 
“Am văzut și noi casa, care-a! cumpărat-o zilele trecute, 

$ 04. incidentele să referă: 

i a). La subiectul propozitiunii. Ex: 

| Pomul, care să usucă, să tae, si in foc s-aruncă. 
Ideea ce spui nu-l nimerită, 

A Aci propozitiunea care să usucă e supt dependența 

„numai, a subiectului, pomul, a cărui înțăles il dezvăleşte; 

să poate deci lua ca complinire a subiectului : 

Pomul uscat să taie şi-n foc s-aruncă. 

: b). La obiectul propoziţiunii. | 

Am trecut în not o girlă, cere era tare lată și adincă, 

  

Aici propozițiunea : core era tare lată și adincă are 
raport numai la obiectul propoziţiunii, gîrlă, a cărui în- 

țeles îl determină. | 

c). La o complinire: Intre boeril lui Teremia Mo- 

ghilă era şi Nestor Ureche, tatăl lui Gr. Ureche, ca- 

NI rele a scris Cronica țării pănă la Aron Vodă.—Am dat 

într-o fintină, care eru părăsită ;—Am ajuns la o fintină, 

ce era plină ochiă de apă;—A plecat la ceasul, care-aă 

| „zis;—Am fost pe locul, de unde izvorăște Bistriţa ;—Să 

fugi de locul, unde să adună cei răi. 

In amindouă cazurile, incidentele sint ca paranteze 
intercalate în corpul propoziţiunii principale, cu titlul | 

de complimentare.a termenului pe lingă care stai puse. 

-$ 65. Une ori incidenta să referă la o propoziţie în- 
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treagă, cind nu caută a determina un anumit termen al 

propozițiunii, ci să referă la ideea din propozițiune. In 

asemenea caz e numai o formulă copulativă, și să leagă 

prin ceea ce: Spui că a făcut cl aceasta, ceea ce nu-mi 

vine să cred ; m-am încercat să-l îuduplec, ceea ce nu 

să putu. 

$ 66. Cind relativul case, cine, cel ce, e în funcţiune 

de substantiv, avem propozițiune subr 7d. subiectivă : 

Cine să grăbeşte să pripește ; aici cine să poate descom- 

pune în acela care, şi am pulea analiza așa : acela, cart 

să grăbeşte, să pripește, unde care să grăbeşte e inci- 

denta complimentară a subiectului acela. Vorbirea însă 

pentru a fi mai vioae şi expresivă a scurlat propozițiunea. 

$ 67. Raportul de subordonare şi de incidență să cu- 

noaște după cum secundara să referă la verbul propo- 

“ziţiunii, sait la alt termen. 

"Ceea ce să referi la verbul din principală stă ca 

mod, ca condiţie, sait ca circumstanță a acţiunii. 

Ceea ce să referă la subiect sai obiect stă ca califi- 

cativ sai determinativ exterior. 

Obs. Pentru uşurinţă în: analiză vom utiliza termenii 

de cireumstanținle pentru subordonate, şi de complimen- 
tare pentru încideute. 

Model de analiză. Prisleu, care şedea de-o parte, văzu 

peatra, care căzuse cu zgomot, mulțumi luă D-zeă că i-a 

scăpat zilele și să gîndea ce să facă ca să tasă afară. 

Prislea văzu peatra, mulțumi lui D-acă, şi să gîndea, 

propozițiuni independente, principale ; care ședea de-o 

parie, complimentară subiect Prislea, care - căzuse cu 

zgomot complementară obiect peatru ; că i-a scăpat 2i-
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tele subordonată de cauză ; ce să facă subordonată com- 

pletivă ; ca să iasă afară subordonată finală. 

De analizat următoarea bucată de lectură să să spu- 

nă care sint complimentarele. 

BACON. 

Cancelarul Bacon, care fu unul dintre cer mal vestiți 

filosofi şi barbaţi de stat ai Engliterei, era un om cu 

multe merite pentru țara sa, dar modest. Regina Elisa- 

beta, care cutriera pe atunci țara, voi să vadă casa mo- 

destă de la ţară, care și-o clădise Bacon inainte de în- 

nălțarea sa la rangul de cancelar, şi care n-o mai mă- 

rise de atunci.— «Casa d-tale, e prea mică», zise regina, 

care era mirată de acest lucru.—e<Doamnă, zise Bacon, 

casa mi-i destul de mare pentru mine, dar Majestatea 

ta m-ai făcut prea mare pentru dinsa», 

! D). Propozițiuni incise. 

$ 68. In povestirile amestecate cu dialog pentru a 

"arăta persoanele vorbitoare obișnuim o sumă de propo- 

zițiuni, care n-ai nici un amestec cu șirul ideilor. din 

dialog ; pentru aceea le numim incise. 

„De pildă: Trahanachi. Stăi, să vezi... la Caţavencu... 

Cum întru să scoală cu respect şi mă poftește pe fotel. 

«Venerabile» în sus, <venerabile> în jos. Imi pare răii că 

ne-am răcit împreună, zice el, că în totdeauna am ţi- 

nut la D-ta ca. la capul judeţului nostru ...» şi în sfirșit 

o sumă de delicateţuri ... Fi serios zic: <Stimabile, m-ai 

* chemat, să-mi arăţi un docoment, arată docomentul 1»
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zice: «Mi-e teamă, zice, că o să fie o lovitură dureroast 
pentru D-ta și ar fi trebuit să te pregătesc mai dinainte, 
d-ta un barbat așa de, și aşa de» și Iar delicateţuri. 
Zic iar: Stimabile, ai putintică răbdare, docomentul.. 
Fl iar. «că de, damele...> Să vezi D-ta unde vrea să 
mă aducă mișelul!.. | 

| (Din « Scrisoarea Perdută»). 

CAP. V. 

Determinarea numărului de propoziţiani în frază. 

$ 69.. Aceeaşi idee o putem spune după voe intr-o 
propoziţiune sati în mai multe. Numărul propoziţiunilor : 
nu atirnă dar de numărul ideilor, ci de forma exteri-! 
oară. De pildă : ideea exprimată prin propoziţiunea: un 
Jur necunoscut fura noaptea erele coap'e din mărul cel 
de aur din grădina împăratului roș, o putem exprima și 

" printr-un șir mai mare de propoziţiuni, în care fie-care 
termen determinativ poate fi lărgit intr-o propoziliune ; 
și anume: un fur, a cărui nume era necunoseut, fura 
în cursul nopții toate merele, care eva 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 propozițiuni 
întregi : i | | - 

necunoscut în a cărui nume era necunoscut. 
coapte >» care eraii mai coapte. 
din grădină > ce să afla în grădină. 

Ideea e tot una; furarea -merelor, dar ca formă avem 
3 propoziţiuni,
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$ 70. In deosebirea propoziţiunilor trebue să avem în 

vedere forma, căci dacă am ctuta să facem uz de lo- 

gică la fie care pas am da de nepotriviri între idee și 

forma sub care să exprimă acea idee. 
Vom cunoaşte că într-o. frază avenn atitea propozițiună 

cite sint verbele puse in moduri personale. . 

Ori ce. propozițiune are subiect, verb, obiect: saii atribut, 

fiind astlel ori unde vom.găsi îndeplinite aceste cerinţi, 

vom avea o propoziţiune, fie că înțălesul e de un simplu 

determinant. 3 | 

Ex: Pomul, care să usucă, să tae și în foc să aruncă ; 

aici care să usucă formează o propoziţiune, de oâre ce 

"avem trei termeni: Subiect care pron. conjunctiv, ce caută 

spre antecedentul săi Pomul, verb usucă, să obiect; 

“verbul e în forma pronominală cu inţăles pasiv. Intreaga 

propozițiune e complimentară a subiectului pomul ca și 

cum am zice: Pomul uscat să tac și în foc să aruncă; 

“unde uscat e atributivul subiectului, şi fiind un parltici- 

piă pasiv, cuprinde în sine ideea de să usucă. 

Rolul in propoziţiune a unui atributiv ca şi a unei 

„complimentare e de a: specifica înţălesul termenului de- 

terminat, şi a-l face să convie verbului: aşa în fraza de 

mal sus nu ori ce pom să tae, ci numai pomul uscat sai 

-care să usucă. 

$ 71. De și regula formală zice că vor fi atitea propo- 

zițiuni cite verbe în mod personal, totuşi sint o sumă de 

cazuri, cind de şi avem verb în mod personal, nu counsti- 

tue o propoziţiune aparte, ci exprimă numai un termen 

secundar. De pildă : Omul enm să cade să cunoaște pe. 
deasujra. aici cimu-să cade este complinirea. atributivă 

a subiectului omul. sai : această faptă e cum să cuvine,
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cum să curine e atributul. In: i-o femee cum trebue, 

cum trebue e complinirea atributului femec. 

$ 72, Adesa obiectul propoziţiunii e un verb în sub- 

junctiv sai Infînitiv cînd verbul propoziţiunii are înță- 

lesul incoativ. De pildă: îx copil de patru ant 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; “tar să meargă şi merge sint oblecte verbale 

a lui să vrea și nu poate. 

Os, Vezi $ li, c. 

$ 73. Propoziţiuni sinonime. Cit priveşte. forma 

propozițiunilor noi putem aduce cele mai mari schim- 

bări fără ca ideea să sufere ceva; aceasta din cauză 

că între propozitiune şi judecată nu-l o legătură strinsă. 

Judecata ve o exprimăm prin propozițiunea: Maria 

este elevă silitoare. o putem zice și prin forma negativă: 

" Maria nu este eleră leneșă; aici e numal o schimbare 

de formă, ideea însă e aceeași. 

Zicem că. amindouă propozitiunile sint sinonime la 

înțăles. - | 

$ 74. Prescurtarea şi transformarea propoziţiunilor. 

Propoziţiunile le putem reduce la simpli termeni, după cum 

avem nevoe sait ne vine mal la îndămină. In regulă 

generală fie care propoziţiune subordonată să poate reduce 

în termenul corespunzător din propoziţiune. Prin trans- 

formare propoziţiunile principale pot deveni secundare, 

iar cele secundare să pot schimba din una în alta. Aşa: 

__a). Subordonatele. subiective le reducem la . sublect, 

schimbind verbul întru-n derivat verbal (Infinitivul scurt 

saii întreg cum şi adiectiv verbal) : 
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Să ştie că la 1881 s-u ! Proclamarea regatului Ro- 
proclamat vegatul Romîniei. | mîniel (subiect) s-a făcut în 

1881. 

-E bine să fii cuminte. | E bine a fi cuminte (subiect). 

Cine este bogat are mulți |  Bogatul are mulți prieteni. 
prieteni, 

Le mal putem zice şi așa : 

Știm din Istorie că lu 1881 “s-a făcut proclamarea 

Regatului Romîniei (subord. obiectivă directă). | 
E bine cînd cineva-i cuminte (subord. temporală). 

Cit ești Vogat al prieteni multi (subord. temporală). 

b).  Subordonutele obiective să reduc la adevărate o- 

biecte directe sait indirecte, schimbind pe verb într-un 

substantiv verbal, infinitiv ori gerundiu. 

Am auzit c-a murit mă- |. Am auzit de moartea 
mucă-ta. mâne-ta (o. ind.).. 

Dorim să fii fericit. | Dorim fericirea ta (0. dir). 

Am văzut că mergi bine . | "Te-am văzul inergiud bine 

cu învățătura. | cu învățătura. (complinire 
| atrib. a oblectului te). 

Nu te plinge că oame- | Nu te plinge de răutatea 
Rit sînt ră. „| oamenilor (0. ind.). 

Le mai putem transforma și așa : Moartea mini-ta am 

auzit-o cam tirziii (ob. dir.). Fericirea ta e şi dorinţa 

mea (sublect). A-ai a te plînge de răutatea oamenilor. 

(0b. dir.). | ea 

c). Incidentele -complimentare să pot: xeduce la simple 

compliniri atributive, lăsînd pronumele şi verbul copu- 

lativ, Yar atributul rămînînd ca complinire atributivă.
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Omul care este iconom, | Omul iconom știe preţui 
știe preţui paraua. 1  paraua. 

Barca, care este bătută ! Parca bătută de saluri 
de valuri, lesne să îneacă. | - lesne să îneacă, | 

Cind incidenta nu e construită cu atribut, ci cu obiect, 
atunci verbul din mod personal îl punem în participiu, 

în geruudiă sai îl inlocuim printr-un adiectiv verbal cu 

“ sufixul or. 

Copilul, care ascultă, e | Copilul ascultător e iubit. 
iubit. IL 

Mama, care îşi omoară Mama omorîndu-și co-. 
copilul e un monstru. : pilul (omoritoure de copil) 

| e un monstru. 

D-zeă pedepseşie pe cei D-zeii pedepseşte pe ce ne- 
ce nu ascultă pocețele lui. | ascultători de poveţele sale. 

Mai pot fi transformate şi astfel : 
Părinții iubese pe copiii ascultători (ob. direct) 

E un adevărat monstru mama, cînd își omoară copilul 
(subord. temporală). Cel ce nu ascultă povețele lui D-zeă 

să va pedepsi (subord subiectivă). | 

d). Pr. subordonate circumstanțiale să schimbă în de- 

terminări punind verbul din subordonată in gerundiu, 

saii înlocuindu-l prin o locuţiune. 

Pe cînd lumea eșia cu. i Moara de foc s-a aprins 
învierea s-a aprins moara | pe timpul eșiril cu învierea. 
de foc. | ! 

N-am putut scrie tema, |! Fiind bolnav n-am putut 
pentru că am fost bolnar. scrie tema. 

sai: | 

Boala m-a făcut să nu pot scrie tema. 
Arderea morii de foc a fost pe vremea eșirii cu învierea. 

> 
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$ 75. In graiul popular găsim o sumă de propoziţi= 

uni, cari aii rolul de deterninative. De pildă: 

Fugea de-i piriiaii călcăile (în loc de tare). 

Impăratul își întinse hotarele, pe unde a înțărcat dra- 

cul copiii (in loc de departe). | 

Nu știi ce are, parcă a apucat pe D-zeă de-un picior 

(în loc de vesel). | 

Era așa de strălucitoare de-ți luu ochil (în loc de foarte). 

Era asa de calic că n-uveu după ce bea apă. 

Era așa de ră că să tai poala și să fugi. 

E prost de dă în gropl. 

li trecut prin ctur și prin dirmolă (păţit). 

Unde dă D-zeii să cadă o asemenea tijlă peste mine, 

(noroc). 

Apol -expresiuni ca acestea : 

I-ntr-o ureche, îi lipsește o doagă ; calcă "n străchini. 

$ 76. Transformarea din activ în pasiv. Aceeaşi 
idee o putem spune supt două forme: uctiză și pasiră, 
după cum ne vine mai lesne în vorbire. De pildă: 
Părinţii crese copiii putem zice și copiii să cresc de pă- 
vinți și copiii sînt crescuți de părinți. Regula transfor- 
mării o putem formula așa: ca să transformăm 0 pro- 
pozițiune din activ. în pasiv, luăm verbul din activ şi-l 
punem în timpul și modul corespunzător din forma, pro- 
nominală cu înțăles pasiv, saii îl transformăim într-o 
propozițiune cu atribut. ” 

Ciobunul paşte oile (activ). 
Oile să pasc de cioban (pasiv). 
Oile sînt păarute de cioban (prop. cu atribut).
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Prin această transformare subiectul din activ devine 

obiect indirect, iar obiectul direct devine subiect în pasiv. 

Tot așa: Popa cetește stîlpil 
Stîlpii să cetesc de popă 
Stîlpil sînt cetiți de popă. 

Obs. Ieonebirea dintre propoziţiuni ca: Stîlpil să cetesc: 
de popă şi Stilpit sînt cetiți de popă e că în cea dintitii 
să urată pasivul în acţinue (să cetesc), Iar în n doua pa- 
sivul ca stare rezultată din o acţiune anterioară (sînt cettți). 

Analizăm : 

Stilpii să cetese de popă. Sub. stilpit, exprimat prin- 

tr-un substantiv în plural, masc. nom. plural, articulat ; 

verb să cetese, formă pronominală cu inţăles pasiv ; 0- 

„biect indirect de popă arată raportul activ, locul de unde 

pleacă acțiunea de u ceti stâlpii. 

Stîlpii sînt cetiti «de popă. Sub. siîlpii ; verb sîut, co- 

"pulativ, cetiți atributul, exprimat prin participiu cu înţă- 

les pasiv, de popi, obiect indirect. 

DEPRINDERE 

(Din „Inintiri din copilărie de I. Creangă). 

„+. Între scolari eram și eii, un băet prizărit, ruşinos 

si tricos si de umbra mea. Și cea dintăi scolăriță a fost 
Smărăndița popii, o zgitie de copilă ageră la minte și 

așa de silitoare de intrecea mai pe toți băeţii şi din carte 

și din nebunii. Insă părintele mal în toată ziua da: pe 

„la scoală și vedea ce să petrece ... Și ne pomenim întru 

una din zile că părintele vine la şeoală și ne aduce un 

scaun noi şi lung și după ce a întrebat de dascăl, apoi 

  

 



  
  

F
r
 

— 
— 65 — 

a pus nume scaunului Culul Bălan și l-a lăsat in școală. 

In altă zi ne trezim că iar vine părintele la scoală cu 

Moş Fotea, cojocarul satului, care ne aduce ca dar de 

şcoală nouă un drăguţ de bicișor de curele împletite fru- 

“mos și părintele îi pune nume Sfîntul A eculai, după 

cum este și hramul bisericii din Humulești. Apoi poftete 
pe moş Folea că dacă i-or mai pica ceva curele bune 

să mai facă din cînd în cind cite unul și cam mai gro- 

suţ, dacă să poate... Bidiţa Vasile a zimbit atunci, tar 

noi scolarii am rămas cu ochii holbaţi unii la alţii. Şi 

a pus părintele pravilă și a zis: că în toată Simbita să 

să procitească băeţii și fetele, adecă să asculte: dascălul” 

pe fie care de tot ce a învăţat peste săptămină-si cite 

greseli va face să i le însemne cu cărbune pe ceva, iar 

la urma urmelor de fie-care greșală să-i ardă scolarului 
cite un efintu Neculai... Atunci copila părintelui, cum era '. 

sprințară și plină de incuri, a bufnit de ris. 

Păcatul ei, sarmana ! la poftim de încalecă pe Bilan, 

jupineasă, zise părintele de tot posomorit, să facem po- 

cinog Stintului Neculai cel din culă Și cu toată stăruința . 

lui moș Fotea și a lui bădiţa Vasile, Smărăndiţa a min- 

cat papara și pe urmă şedea cu minele la ochi şi plin- 

gea ca 0 mireasă, de sărea cămeşa de pe ea. Noi cind 

am văzut aşa, am rămas înlemniţi, dar părintele ba, azi 
ba mine aducind pitaci şi colaci din biserică a împărțit | 

la fie-care de ne-a îmblinzit şi treaba mergea strună : 

- băeţii schimbat tabla în. toate zilele și Simbăta procitania, 
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Secțiunea II, 

CAP. VI 

Sintacsa Romînească 

$ 77. In Sintaxa propriu zisă a limbii Homine ne vom 

ocupa cu aceste chestiuni: 

a) Sirul cuvintelor în propozițiune, 

b) „Icordul terinenilor din propoziţiune. 

€) Cosespitudeița timpilor, 

d) Sintaru prepoziţiunilor “nu atit ca cestiune propriu 
zis de Sintaxă, pre cit ca afacere de Jexie, dar intere- | 

santă de-a o cunoaste prin varietatea nestirşit de mare 

a înțălesului ce ai prepoziţiunile în frază cum și a co 

loritului frumos, ce dai limbii: 

CAP. VII, 

A). Şirul enviutelor. 

$ 78. În cursul vorbirii noastre, dacă căutăm a im- | 

părtăși celor care ne ascultă anumite idei, ne vom sili 

totdeauiia a începe de 'la'o idee cunoscută, ca aşa să 

. “poată: urmări mal lesne sirul gindirii noastre, căci la 

“Gin conta am fi nieinţălezi. 

= Asa dacă vorbim de războiul de la-.1817 dintre Rusi 

şi "Turcă putem începe povestirea în 3 chipuri: 
a) Dacă povestirea acestui războii să va face în Is- 

-._toria Buşilor să va începe aşa: Rușii că încins pe Turcă 
mun 

în războiul din 1977.
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b) Dacă această, povestire să. face în Istoria 'Turcilor 
șirul va fi acesta: Turcii aă fost încinși de hui în 
războiul din 1377. a 

c) Dacă in fine povestirea acestui războiu îşi are lo- 

Ă cul în istorizirea răsboaelor dintre uși și 'Purci, ideea 

de războiă va veni intilii şi sirul va fi acesta : 

N Războiul dintre Ruși. și Tuvci din 1877. 

i Aceeaşi idee va fi dar cind la începutul, cind la ur- 

| ma propozitiunii, fără ca ideea, ce să exprimă “prin a- 

«vea propoziliune, să sufere ceva din aceasta. 

  

pur formale, ce privesc firea limbii. 

ii Limbile, care să bucură de o bosăţie de dezinențe 

i cazuale, vor avea o mai mare libertate în modul de 

construcțiune al frazei ; cuvintele nu vor fl silite a urma 
numai un anumit sir, ci vor ocupa ori. ce loc in cor- 

pul frazei, fără a să aduce vre-o jignire intălesului a- 

celei propoziliuni. | 

Limba noastră Rominească nu are ac est: caracter. 

Aceasta o putem vedea foarte bine în modul cum 

“declinăm : i 

$ 80.La declinare noi aiem puţine forme de caz, iar 

înțălesurile multiple ce aii acele forme sint mai mult „o. 
[o Juncliune sintactică, de cit: pur gramaticală. In romi- 

"meste n-avem de cit 2 forme de caz : cazul drept i-cnzul 

oblic . | 

| a) Masculinele Și neutrele aii numai două forme, una 

“pentru singurit ș și alla pentru. înmulțit. 

Caz di. (un). "Soerus: domn, cuseru, teatrit; drame: „une, cleste. 
Caz oblic ţunui)  Noeru, domn, cuseru, teatru, drum. mumme, cleste. 

"Gaz de. (anii)  Soeri, domni, euseri: teatre, deunneri, nume, cleste. 
. Caz oblic; N, (tinar) Soeri, domni; cuscti,. teatre, dramă, nnme, cleşte, 

z. 
p     

$ 79. Cuvintele in frază să aşază după considerațiuni |. 
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b) Femeninele ne prezintă 2 forme la singurit și una 

la înmulțit, 

Caz drept (0) casă, saltea, para, zi, carte, parte 

Caz oblie (unei) case, saltele, parale, zile, cărţi, pirți 

Caz drept (unele) case, saltele, parale, zile, cărți, pării 

Caz oblic. (unor) case, saltele, parale, zile, cărți, părti 

-$ 81. Lipsa de forme gramaticale de caz a adus o 

schimbare in modul de orinduire a cuvintelor în frază.. 

“a) Neavind formă deosebită pentru Ao minatie și Acu- 

zativ, a căror -luncțiune sintactică e cu totul deosebită. 

că unul, nominatizul, arată raportul de subiect, altul. a- 

cuzativul, raportul de obiect, a trebuit în acest caz ca 

limba să recurgă la alt mijloc, anume să pună cazul o0- 

biect după verb. 

Ex. Omul sfințește locul, nu locul pe om 

Aici nu putem cunoaşte după nimic formal, care ar 

fi subicetul, care obiectul, de oarece locul are aceea 

formă pentru cazul subiect și 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 Genstio și dativ, a căror func-. 

tiune sintactică este iarăși deosebită : Genetivul servind 

„în propozițiune pentru -exprimarea raportului de atri- 

but sati complinire atributiră Ex : (cartea. este a lui Ion ; 

şi cartea lui Ion s-a pierdut), iar dativul pentru expri- 

marea raportului de obiect indirect zis şi al persoanei. 

(Ex: Am spus florilor frumoase; am adus lui Vasile 

un cadoii). După formă neputind deosebi aceste 2 ca- 

zuri rămine, deosebirea după. locul din frază : genelivul 

N 

  
: 
; 
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ţ 
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ză va pune în deobște pe lingă subiect sait obiect pentru 

a-l complini, Yar dativul pururea lîngă verb. 

Ex. : Cartea lui Vusile am dat-o lui Gheorghe. 
Copiii Jrăține-mieii at adus azi o mare bucurie tatălul 

lor. Fata împăratului a zis și Fata a zis împăratului. 

$ 82. Din cele spuse ne putem convinge că legea, 

care ocirmuește fraza rominească este : a da obiectului 
anuă totdeaunu locul după verb iar pe subiect a-l pune îna- 

întea verbului. 

a) Locul verbului. 

$ 83. Limba romină nu obișnueşte vici odată a pune 

„verbul la urma propoziţiunii, de cît doar în inversiuni poe- 

zice. În de comun verbul stă la mijlocul - propoziţiunii 

pentru a stabili legătura între cei doi termeni pururea 

in antiteză : subiectul și obiectul, saii între subiect și” a- 

Zrihnul - . | 
ş. 

. 3 , 

Ex D-zeă a scos pre Adam din rai. 

Fa îușelă pre Adam. 

Tot omul e nemulțămit de ceca ce are. ete. 

In textele vechi găsim (raze construite cu: totul de 

altmintrelea. De pildă: -. 

Cititorului şi de ostenintă iubitorului, bucurie ! 

Cinstite şi de trudă iubitorule cetitor ; iată trei spre 

a sufletului dulce gustare. ţi să întind mescioare, In cea 

dintăiii dară ale lumii, adecă a trupului nebunie și rele, . 

sufletului stricătoare şi de tot omoritoare fapte ; și îm= 

_protivă a înțăleptului adecă a sufletului înțălepciune, cu-
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noştintă și spre lumesztile, să nu zic trupeştile desfiinate: 

pofte, infrînare, oprive și părăsire să cuprinde.» 
(Pin Diranul Lumei de D, Cantemir 1693). 

Sau ;. ” 

Si Vodă Dragoş cu mult bine şi cu mare dor părinte 

cum căruiaş are hi ani patru luni, și zale trei domnia 

țănu, si la bătrinetă sosit hiind de ani S7 svorăszit dea- 

tez şi să la domnie pusă fâtu-so Ștefan Vodă ce și Sas 

zicui. Şi cu atare steamăt și datini tinuşă noastră moşie 

și cu multu bine hălădue păn acmu cu a Sintului Dum- 

nezeu graţie şi duperă. "(Din Zzcodul lui: Clănăii). 

Sai ; | 

Alu Isus născutul, aşa era. logodită amu muma lui 

Mariea lu losif. mainte nu se adunase. allăse aibindu-se 

în mațe de Duhul sfint. Iosif barbatul ei derept fu şi nu 

„vrea ia să o oblicească. ce vrea furiș să o lase ca. acia 

el cugetă. iată ingerul Domnului ivise în somn grăi. 

| (Tetrnevanghelul (oressi). 

g 84, In formele compuse de timp, și mod să obişnu- 

„ește inversiunea, cind participiul e pus întîi și auxi- 

Jiarul pe urmă, mai ales în poezii și în dictoane,” 

Bată-te-ar. para focului. Lua-m-ar dracul, să mă iee. 

Zis-a badea c-a veni... 
„Mânca-vor. săracii şi să zor sătura ; 

iar cite. odată intre auxiliar și participlu avem compli-. 

nirea 
Ex E „aspru pedepsit călcătorul de lege 

b). Locul Subicctului. 

$ 85, Subiectul ocupă locul îintiiti în propozițiunile 
afi mative, . 
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m Ex. : Cascatul dintăiii cere căpătăiii 
Cine alege, culege 

Cine știe carte are patru ochi 

Toată lumea are nare 

Numai Popa n-are nare 

Mihnea încalecă, calul săi tropotă, 
Fuge ca vintul! 

Urlă pădurile, tişie frunzele, 

Ceme pământul. 
Fug legioanele, zbor ca cavalele, 

Luna dispare 
Cerul să-ntunecă, munții să clatină 

„Mihnea tresare, 

Fulgerul sciîntee, tunetul bubue, 
Calul săi cade; 

Demonii riseră .. . 
(DP. Bolintineanu, Mihnea şi Baba) 

Limbele, cari obișnuesc a pune mai des subiectul în 
capul propozitiunii, sint mai clare în sintaxa lor. 

Subiectul își schimbă locul, mai ales în: propoziţiu- 
nile ipotetice (interogative și optative). 

$ 86. Propoziţiuni interogative. De ordinar aici gă- 
sim mai des inversiunea, adecă subiectul ocupind locul 
după verb, în capul frazei fiind saii obiectul, sait verbul. 

- 

"Ce-a păţit tata ?—Nimic -: 

A fugit răul 7—las că oii 1 prinde eă. 

De zulte ori însă numai prin o intonare deosebită 
„scoatem ințălesul de interogativă la o propozitiune cu
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şir normal, mai ales cînd la întrebare unim și o mirare 

naturală. 

Să poate! Noi să facem de acestea? Pe- 
rească-ne sfintul. 

£& 87. Propoziţiuni optative. In acest solii de pro- 

pozițiuni 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 o sumă de 

compliniri atributive : 

Slavă Domnului că te mai văd şi eă odată! 
Trăească regele în pace și-n onor 

Acum oul nici odată croeşteți altă soartă 

La: care să săi-nchine şi cruză tăi dușman 

De fulgere să peară, de trăsnet, de pucioasă, 

"Oră care s-ar retrage din gloriosul loc 

! | o (Andrei Mureșanu) 

„Ubs. In petiţiile oficiale să pnne: 

Fă subsemoatul Ion Tuzlue, de profesiune agricultor, 

domiciliat în comuna Vaslui, desp. Î. zin ct onoarea cere... 

Ce poate înțălepeiunea, ce poate şi biata minte, 

Cind prăpăstii privesc ochii şi'napoi și înainte ? 

a (Conali) 

Să moară bătrinul, ce fruntea înclină, 

Ce plinge trecutul de ani obosit ; 

Să moară şi robul, ce-n lanțuri suspină . 

Si moară tot omul cu suflet zdrobit) 

$ 87 bis. In propozitiunile incise, subiectul stă tot 

deauina după verb :: | 
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. 
Zis-a Domnul ucenicilor săi: Hericiți cel săraci cu 

Duhul, că acelora este împărăția cerurilor ; — Cit cei pe 

minz, zise lupul ? — Preţul stă scris supt poteoava pi- 

ciorului drept din dărăt, răspunse iapa ;; 

€). Locul obiectului direct. 

$ 88. Substantirul ca obiect. Legea generală, care do- 
| mină fraza rominească, cere a pune obicetul după verb, 
|. căci el aritind antiteza subiectului, pasivul faţă cu acti- 
i vul, trebue să ocupe locul după verb. 

Limba veche latină obișnula a pune obiectul inain- 

tea verbului, 

* 

Deus coelum et tervam creavit. 

(D-zeii a creat ce ul şi pământul) 
€ 

| Ş 59. lată locul ce ocupă obiectul în propoziţiune : 
| 

2) Obiect, verb subiect (0. V. S$) 

Poraţu asta ţi-a dat-o tatăl tăi; i 

i povață dă sfinta fire | (|. Văc.) 

b) Oviect, subiect, verb. (0. s, v). 

"Pre Adam D-zei l-a izgonit din raiii, . 
dar această construcţie e foarte rară, căci odată o- 

  

biectului la urmă. 

c) Subiect, obiect, verb. ($, o. V .) 

| - „Vorba rorbă aduce (Prov.) 

Cerul slaza ta voește (|. Văc.) - 
ă MR d) Subiect, verb, obiect: (5. v. 0). 

E „Capra sare masa, 
: lada sare cusa. (Prov.) 

    

i N biectul pus în capul propoziției vine inversiunea su- .
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e) Verb, Subiect, obiect (V. Ș. 0.). 

Daţi-mi, dati-mi valea verde, 

Unde pierde 

Omul negrele gîndiri (Deparaţeanu) 

[) Ves, obiect, subiect (V. 0. 5.) 

Invaţă carte băetul dumi-tale ? 

$ 90. Pronumele ca obiect. Pronumele ca obiect e mai 

strins legat de verb în jurul căruia să pune, cind înainte, 

cînd în urmă N 

mă due, te lauzi, să duce ; etc, etc. 

In Romineşte pron. personal are 2 forme la acuzativ ; 

pe mine, mă; pe tine, te ; pe sine, să, iar limba noastră 

foarte adese le întrebuințază pe amindouă, dind o con- 

strucțiune pleonastică : . | 

Auzi-ne pe noi, Doamne, 

Viizindu-l pe el la nevoe, nu l-a ajutat. 

lată formele de la Acuzativ: 

| Singuvit 

a). pe mine pe tine pe sine peel,ea, 

b). mă —te să îl ” 

cm ie- s- 7 a) 

Iulţit 

pe noi : pevoi  . pei, ele 

— ne să — i, le 

ne- y- Y- le- 

„$ 91. Aproape fie care formă are "o deosebilă con- 

strucțiune, ceea ce dă un colorit adevărat rominesc Îra- 

zei, Ele siînd totdeauna lingă verb aii o construcțiune 
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variată cu formele personale, şi numar cu infinitivul și 
gerundiul îşi păstrează o construcțiune fixă, 

a) Formele de acuzativ mă, fe. să ocupă locul îna- 
intea verbului în formă reflexivă, 

EX. mă mir, te miri, să miră. 
ne miră, Vă mirat, să miră, 

[. sait după verb la imperativ : 

Dbată-mă crucea să mă bată | 
îi bală-te vina drace de copil... 
; bată-l toaca să-l bată. 

î„ 1 b), Formele scurte să întărese eu lormele lungi, cari - 
ai! o construcție foarte variată ; 

: Ex: Lă-mă, mami, pe mine, 

Pe mine mă [E cezar acu | 
Mă [i mem pe mine, nu pe tine. 

c) Formele m- te- s- l- să pun înaintea auxiliarului 
în formele compuse: de conjugare, Și numai 0 să pune 
după verb : 

n-a râzbit foamea, dar, a răzbil-o foamea | 
Da te-a rupt în coş, dar, a rupt-o în coş 

s-a'nlrecul de Șagăi ;— antrecut-o cu şaga 
l-a trimeș să să primble ;—a trimes-o la mă-sa 

| d) Cu geruncdiu pron. în acuzativ stai după verb 
i mă 

“jle E 
văzindu- să, după care putem putem pune formele lungă | | 

  

-0 
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iar cu înfinitiv pronumele să pun intre prepozitia a 

și verb! 

a mă ruşina 
a te crede 
a să duce 
a-l urma 
a o ajuta 
a ră sfădi 

Ş$ 92. Pronumele de acuz. și dativ (ob. direct și in- 

direct) ai o mare libertate în construire față cu verbul, 

putindu-să pune înainte sait pe urmă ; cind sint alăturea, 

pron. de dativ precede pe cel de acuz. fiind atit îna- 

intea verbului cit și după verb. 

Ex. mi le dă dă-mi-le 

mi le-a dat datu-mi-le-a 

mi lo va da da-mi-le-va 

Obs. In graiii găsim și forme de acestea : 

fa cară. ai-te şi mi-te du 
şi unde mi l-a prins și mi l-a bătut 

fi l-a prins ;—dar-mi-te 
fi l-a găsit ;—pănă- mite . 

Până nu mi-te vedeam 
Unde mă culcam dormeam 

3 Ş 93. Verbul ca obiect. Sint o sumă de propozițiuni, 

unde avem ca obiect un verb, aceasta mai ales în gra- 

“ul poporului, cum și în propoziţiunele cu verbe încoa- 

tive. Verbul ca obiect să va pune în înfinitiv, sau în 

subjuneziv; dacă nu şi în participiu cu de. 

nu pot spune lecţia 

nu şliit fese, nu știii coase ; 

 



  

încep să fex pinză ; aștțept să prind un epure; 

isprăvese de dres coltunii ; m-apuc de spălat că- 

meșele etc. 

Verbul construit ca obiect, cere şi el la rindul săi 

obiect; De pildă: cînd încep a-7 «puca frigurile, ti-i 

mai mare milă de el. ! 

d) Locul atributului 

$ 94. Atributul în propozitie e termenul, care spune 

de subicet starea lui, cine este, ce însușire are etc.: 

Ce mi-l bun că tata a fost Domn și ei nu-som: Ma- 

via este silitoare, nr Frosa-i cam leneşă, 
-. Atributul mzi poate spune și obiectului însuşirea sa, 

atunci cînd verbul cere două obiecte : cel al persoanei şi 

cel al lucrului, ca de pildă ; acm te-ai făcut mare, au 

mai merge ca cu copiii. Aici mare este obiectul lucrului . 

spunind despre fe, obiectul persoanei, însuşirea lui. De a- 

_ceea trebue să observăm la atribut după cum e cu refe- 

rință la subiect sait la obiect. 
Atunci şi acest corb sărman 

lar Aqauilă s-ar face 
Şi orl-ce Romin ar fi Jtoman, 

Mare-n războiii şi-pace! 

(1. Văcărescu) 

8.95. Atributul subiectului. Deosebim : a) cînd e con- 
struit cu' verbul a fi sait similarele lui ($ 26), atribu- 

tul să pune în deobște după verb, mai ales. cind su- 

biectul e exprimat. 
Sint Român şi sînt oșteaz 
De-a 'mpăratului Traian 

„(Sentinela Bomină; 

1
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Jiiul este un rîi al Rominiei 
Ceahlăul este cel mai înalt nzzute, din Car- 

paţii Moldovei 
Cinele este un «animal credincios. 

"Inverstuni găsim dese mai ales în versuri: 

Lacrimi sint ori ce suspine 
Ce oxală un trist cint, 
Un «or. o compătimire, 
Un regret, o de=părtire, 
Un adio... lacrimi sint (Th. Șerbănescu). 

Puţini erai la număr ostașii Rominiei. 

(D. Bolintineanu) 

b) Tot aşa cind atributul e exprimat printr-un adicetiv 

sait participiu ; asa e firea limbii Homine. 

“sint sănătos, sint voinic 
sint nenorocit ele, 

Dar și invesiuni ca:. 

sănătos sint, voinic sint, ochi am, mânt am, dator 
'sînt, nimene n-are cu mine nimica, nici cit cu nimenea ; 
nici nu-mi pasă de Nastază, 

Abătut mai este! , 
Urît să le numele tăi Istraele. 
Dlăstămat să ţii ca luda. 

Obs. In ]. latină era din contra, atributul exprimat prin- 
„tr-un participiu să punea înaiutea verbnlui see: landa= 

” Lus Sti, 65, sț, Sus, estis, sunt - 

Pe cind noi construim :. a 

sinl sintem ' 
“esti lăudat (ă) sinteti lăudati (te) 

| este sint 
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896. Atributul obiectului, numit și obiectul lucru- - 
lui. (ct. $ 18). | 

a) Verb, obiect, atribut. Cartea face pe omul o. 
Cum altoiul pe pomul pom. 

b) Obiect, cerb, atribut, mai ales cu pronumele. 

l-a numit învățător cu titlu de suplinitor. 
m-a făcut mama frumoasă. 

0). Locul obiectului indirect. 

$ 97. Aici să cuprind obiectele cerute, 

a) de verbe tranzitive 

l-am făcut lui Neculai o sotie. Am spus manei cum. 
stă chesta. Fa venii leşin cind a auzit: 

b) de verbe netransilive. 

îmi îmblă horhăind toată noaptea ; frumos “ița șede 
ne-a cintat cucul in lată ; 

+. €) de verbe în pasiv, sati de participii luate ca atribut. 
Să pedepseze de lege toți acei ce strică linistea. 
iste un călcător de lege ; aceasta e o călcare de lege 
D-zea: este ertăto» «le păcate, rugati-vă pentru el ca să 

fie estat «dle toate păcatele luă, 
Toată averea s-a vindut de creditori, 

Ş AR. Obiectul indireei să consteuoște: in mod. deosebit 
după cum e: 

a) Un Substantiv s să pune după i verb, fie inaintea se sati. 
-în urma 0b. direct, 

<Și îngerul Domnului a. venit "in vis și a spus lui 
Iosif «4 ia pe Maria şi pe 'prunc şi să lugă: în Egipet... 
ceia ce și făcu Iosif. '
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b). Un pronume personal. La bogăţia de forme, ce 

ne. dă pr, personal de dativ, corespunde varietataa con- 

struețiunii. Iată formele : 

Singurit Inmulţit 

mie ţie sie lui el nouă vouă lor 
mi ţi și i ne vă le 
mi- (ie să Ă ni V- li 
îmi îţi îsă îl 

Pron. de dativ să construese pleonastie ca și cele de 

acuzativ Ex: 

Pinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi... 

Şi nu ne duce pre noi în ispită. Mie îmi dă o carte, 

iar fie o laşcă, 

a) Formele =, -ți, -și, -i le găsim după gerundiu, sau | 

între prepoziția a şi Infinitiv :  luindu-și ziua bună s-a 

dus. a-fi lace răi, nu vreai. 

„b) Formele i-, ţi-, și-, î-le găsim înaintea formelor: 

compuse în conjugare 

mi-a scos sulletul omul acesta 
ne-a tras o sfintă de bătae. 
Și-a trint piciorul 
Î-a venit răi 
V-a probozit deajuns și de rămas, 

c) Formele în, în, îşi, îi ; le găsim inaintea formelor 

simple de conjugare : 

îmi fac 
îmi făceam 
îmi făcui 
îmi făcusem, etc. 

Obs,  Construcţiunea lor să deosebea în limba veche. Nu 
+ . A - 2 * - A As. $ 

era în limba veche românească forma ” înă, Îți, îȘă, îi; în 

locul lor era forma scurtă =, ți, =și, =7, care să puneaii 

_tot deanna în nrma verbului. 
.. 
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plecu-mi capul supt Evanghelie. 
balu-mi joc de tine, 
placu-ți ori nu. 
facu-mi treabele meale 

Mai apui formele acestea s-uii desprins de verb şi s-ati aplicat după conjuncţiunile, ce precedaii verbul, 

cîndu-mi caut de treabă, mă lasă liniștit, 
Cind a venit vremea a începe propoziţiunea cu ele, din enclitice s-aă întărit cu sunetul organie î şi aii putut sta: singur înaintea verbului, 

£). Locul complinirilor și determinărilor. 

$ 99. Complinirile atributive stai totdeauna in jurul 
termenului determinat. Ele la un loc cu numele de- 
terminat exprimă în mod complect și specificat: cercul 
noţiunii acelui termen. De pildă: Ce may însemnați bo- 
eri din Jași erai poftiți în ziua aceca la anasă la Ji- 
tropolitul Iacob Stamati. | 
Analizăm : Subiect loeri, verb eraă, atribut poftifi. 

Restul sînt compliniri și determinări, din care cei mai 
însemnați din Iaşi specifică înțălesul subiectului boerk 
și la un loc formează cercul logic al subiectului ; iar 
în ziua aceea, la masă, la Mitropolitul Iacob Stamati sint 
determinări 'a atributului poftiți, formînd la un loc cer- 
cul logic al predicatului, 

Put fi și inversiuni poetice și .retorice : | 
= zilei mele cupă să sparse încă. plină. (Eliad) 
«Ile turnurilor umbre peste ziduri staii culcate 

(Gr. Alexandrescu), 

6
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g). Locul adiectivului epitet.. 

$ 100. Limba romină tinde a da adicctivului epitet 

mai tot deauna locul după substantiv; aceasta mai 

ales în proză, şi atunci cind adiectivul ne spune o în- 

sușire ezențială : ecoluția franeză , Baia de aramă ; 

Limba romînă, dar biata femee! o bună gospodină ; un 

om muncitor ; un biet om nevoez. 

In poeţi găsim o mare variaţie in construcție : 

Galbăn cea făclia de gallănă ceară 
Ce-aproape-i ardea 

Pe-o scîndură zeche aruncat afară 
De somnul cel veşnic, Groza acum zăcea. 

Ols.  Intrebuinţarea multor epitete e un caracter deo- 

sebitor a limbii poetice şi populare faţă cu cea prozaică și 

științifică, Poetul face uz de multe inversiuni, punind a- 

diectivul epitet înaintea numelui tocmai pentru a face im- 

presia mal vie 

„. şi scoase doi bani melezi din techea sa pungă. 

dar în decomun în această întovărăzire de substantir-cu 

adiectiv cel pus la urmi capătă tonul oratoric; el fiind în- 
tonat va avea o importunţii mai mare, 

Domnul Stefan, viteaz mare, ce-a dat groază prin păgini 
„Locaş sfînt creştinătăţii astăzi vrea să facă dar. 

(Alexandri Altarul mănăstirii Putna) 

„$ 101. In cite-va cazuri să schimbă înțălesul vorbit 

după locul adiectivului : 

sara bună și buna sara 
ziua bună si buna ziua 
bun băiat si un Dălat bu 

€ 
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h). Local articulalui, 

$ 102. In limba romin ă avem articulul substantival totdeauna post Dus: 
Tatăl, tata, socrul, serpele 

afară de numele proprii m 
luate ca nume proprii : 
dui Ion, luă Vodă, în D 
Popiă, lui tata şi tatei. 
"Obs. Limba veche rominească punea art, Prepus chiar la numele proprii femenine : 

asc. la cuz oblic, sau acele 

-zeii şi D-zeuluj, lut popa și 

că tieției, că Sareey. e) Mariei, ei Crolpăneasei. 
Celelalte articule : adiectival » Pronominal, numeral îşi _ ali anumit locul lor î naintea numelui determinat, 

al nostru ; ale tale dintru ale tale. cea căciulă ; Ștefan cel Mare Un om; 0 ţigancă; niște ploduri, 

, i). Locul numeralului 

$ 103. Numeralele să pun de ordinar inaintea numelui: — Bună ziua, măi Istrate — Pepte pui de rață, frate, 
Ordinalele să pun după nume, ca adiectivele : ptemiantul fnafâri 3 Văr primar. Carol Întiiă, tocmai ca Mihai Sturza. Alex. cel Bun, Mihai Viteazul, Ștefan cel Acre, 

3). Locul pron. posesive, demoustr, 

Ş 104, Aceste pronume aă o duplă tuncţiung : ca sub= ca adiective. In cazul întiiă ele vor 
. 

Şi nehotărite, . 

putea, for- 
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ma. subiectul, obiectul sait atributul şi vor intra în re- 

gula generală a localizări! acestor termeni. Ex : 

Ale tale dintru ale tale, ţie aducem de toate și pentru toate. 

Ai noştri ai învins în luptă pe ai zoștri. | 

cesta e hoţul de păgubaş. i 

Asta-i asta, măi bădică ... 

Acum, să vedem, care pe cae? . - 

Mă duc la cinera, să-i spun cea, 

In al doilea caz ele luindu-să - ca adiective le von» 

găsi ca compliniră atributive, şi vor ocupa locul de re-: 

guli după numele determinat, arare ori însă și înainte. 

Ex: Omul aceste nu e vinovat cu nimica (acest om). 

Iși răsplăteşte picatele sale (ale sale păcate . 

Odihneșşte, Doamne, sufletele adormitilor robilor tăz 

m). Locul adserbuluă. 

$ 105. Adverbul tinde a să pune pe lingă verb, a- 

diectiv sati alt adverb. Adverbele ai o indoită funcţiune- 

sintactică: sînt conjuncțiunt, cînd leagă propoziţiunile în- 

tre ele și să pun în capul propoziţiunilor ; sint adverbe: 

cînd servesc ca determinări circumstanţiale ; atunci să- 

pun în jurul verbului. De pildă: 

Acolo, unde. razele soarelui te-ait încălzit mai întîi 

“şi stelele cerului ţi s-aii arătat cu blinda lor lumină; 

acolo unde pentru prima dată mama ta iubită te ador- 

«nani>y 
mea cu dulci sărutări şi te legăna cintindu-ți 

acolo e patria. ta. 

Pe uscat, ca şi- pe mare 

Şi pe jos tu eşti călare - 

(|. Văcărescu)
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n). Locul conjuncţiilor, 

$ 106. Conjuncțiunile st pun totdeauna în capul pro- 
poziţiunilor, cînd sint subordinate ; dese ori le găsim Și 
după al doilea cuvint : mat în lăuntrul propoziţiunii nici 
o dată, 

In prop. coordonate, nu punem tot deauna conjuncția; 
dar e necesară intre 2 termeni în antiteză : 

Pe moarte sai pe viață ; ei și cu tine : tu și cu dinsul etc; 

0). Locul prepoziţiilor. 

Ş 107. Prepoziţiea să pune totdeuna înaintea nu- 
melui formind adrerbiale sai cuvinte compuse. Limba - 
romină nu cunoaște punerea prepoziţiunei după. nume, 
cum făcea latina în anumite cazuri : vobiscum. | 
Ex : calcă a popă; s-a dus la țară ; vine din tirg; 

vine de la viei stat în casă ; vine de vreme ; etc. 

Ş 108. Obserără generale. Din cele îușirate pănă acum 
ar reeşi că în definitiv o mare Jibertaie stă scriitorului 
de a întocmi fraza cum va voi dînsul. Intrând însă mai 

"de amăruntul în cercetare vedem că lucrul nn stă tocmai 
așa, Vorbitorul trebue să. ţie samă de natura limbii, căci 
dinsa tinde inconștient !a o regularitate  adesa ori impusă 
prin lipsurile de formă, Cu cît formele "sînt mai variate 
cu atita și construeţiunea e mar liberă ; și dacă ne referim 
la termenii propoziţiunit vedem că sub, și obiectul sînt ma! 
circonscriși în locurile ce trebue să ocupe, de cit determi- 

- mările şi complinirile, 
In genere însă are că 'Şirul cuvintelor varează . după 

importanța ce 'o dă vorbitorul unuta sati altara din ter= 
meni, cu scopul ca vorbirea să-i fie mar îațăleasă. 

- $ 109. Constrneţiunea dreaptă şi inversă. Termenul 
ezențial în propoziţiune e subiectul ; apoi zerbul, prin.
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care stabilim legătura de antiteză cu obiectul. Acest șir 
constitue construcțitinea dreaptă, și o găsim mal des în 

propoziținni afirmatire. 

Cind vorbirea noastră ne traduce în alară sentimen- 

te de dorință, hotărîre, condiție, îndocală, cerere, ete. 

şirul cuvintelor în frază nu va mai fi cel normal, cialt 

termen chiar secundar va lua locul întiiii ; zicem că a- 

tunci avem construcțiune inversă. Aceasta o găsim mal 
des la poeţi, căci: ei uzează de cele mai multe înrersiună, 

De pildă, în propoziţii interogative, vom avea în -cap 
acel termen, despre care voim să avem un răspuns. 

a). Subiectul. Cine este Domnul?—Un om de încredere. 

b). Verbul. Ce fac copiii ?2—să joacă. 

€). Obiectul. Ce mininci acolo ?-—vișine, 
d). Determinativul. Unde ai fost, răule ?—la joacă. 

DEPRINDERE 

(Din lași în 1644 de V. Alexandri) 

Ori şi din care parte vine străinul la Iași, vie despre 
Dunărea, despre Prut, sai despre Siret, i să înfăţişază 

de departe o panoramă măreaţă și vrednică de a trage 
toată a lui luare-aminte. Pe coastele unor dealuri mici, ce 
să întind pe malurile Bahluiului, și în faţa altor dealuri 
acoperite cu păduri și cu vii romantice, el vede o adu- 
nătură curioasă de case mari, ce par a fi clădite unele 

„deasupra, altora, și de turnuri bisericești ce răsar printre 
ele ca nişte catarguri nalte într-un port. Acele palate 
fără arhitectură cunoscută, carele, precum am zis, Sa= 
mănă că să acaţără între ele pe spatele lor, sint : cea 
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mai vie icoană a ambiţiei locuitorilor lor, și acele tura nuri numeroase, ce să ridică în văzduh, par ca nişte u- 
rieși, ce ar căta la ei cu multă mirare și cu mare milă. 
Cu toate aceste întrolocarea lor produce un efect plăcut 
Străinului, și orasul intreg, înșirindu-să în amfiteatru 
deasupra frumosului șes a Bahluiului, formează un ta- 
bloi original și minunat cu zidirile sale albe, cu mulți- 
mea sa de acopereminte în fer alb ce lucese ca ogliazi 
sub razele soarelui, și în sfirşit cu tot: farmecul unei po- 

“litii ce are doui feţe, una orientală și alta evropenească. 
Alăturarea acestor două caractere deosebite, care do- 

vedește atit de mult înriurirea l-vropei asupra unei părți 
dintre Romini, partea bogată și privilegiată, şi lupta ne- 
contenită. între ideile vechi și nouă, nu era nică de cum 
tipărită pe fața capitalei noastre cu ciți-va ani mai în 
urmă. Atunci ea purta o fizionomie mai mult orientală; 
însă de cînd spiritele a început a să dezvăli la razele 
civilizaţiei, o mare prefacere s-a ivit în toate, o 'schim- 
bare răpede s-a săvirşii atit în gusturile cit și în obi- 
ceiurile acelei mici părți a societăţii rominești, de care 
am pomenit. Hainele lungi și largi ai dat rînd straelor 
mai strimte a Europer ; șlicul s-ati închinat dinaintea 
pălăriei ;  ciobotele roșii și galbene aii dat pasul încăl- 
țămintelor de vacs ; divanurile late s-au cioplit în for- 
mă de canapele elegante, Și în urmarea tuturor a- 
“cestor noutăţi 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 proporții, a să impodobi 
cu coloane, cu terestre largi și luminoase, cu balcoane 

? 

desfățate; 'aă început a eși în fața ulițelor, părăsind 
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fundul ogrăzilor, de unde să ascundea mai inainte, a să 

îngrădi cu ostrețe de lemn sau de fer, dărimind - jos 

zaplazurile și zidirile acele tari, care le da un aer de 

cetăți; ai început, într-un cuvint, a să ridica pe pla- 

nuri elegante şi plăcute ochilor. 

Aceste zidiri nouă formează partea evropienească a 

orașului. Cit pentru cea orientală, ea este reprezentată 

prin o mulţime de hardughii vechi, nalte, strimbe, mu- 

cede, cu păreţii afamați și crăpați, cu ferestrele mici și 

chioare, cu odăile oftisoase, cu ogrăzile mari și pustii, 

cu grădinile pline de buruene selbatice, şi cu ziduri 

groase prin prejur. Cuiburi de buhne, locuinți de stahii, 

ce te înflorează, și unde ţi să pare că vezi zăcind cite 

un matuf gîrbov, cu ghigilie pe frunte, cu rhătănii „in 

mină, şi care hircieşte, ocărind necontenit citeva ţigance 

stremțoase ce staii dinaintea lui. 

Mai adauge la acest tabloi citeva clopotnițe rotunde 

sai. evadrate, fără stil cunoscut, citeva cismele cu în- 

scrieri greceşti și turcești, şi vei avea o idee destul de 

lămurită despre acea parte a Iaşilor pe care o numese 

orientală, neavind alt cuvint," ca s-o botez mai bine. 

Acum amestecă-le pe toate la un loc în inchipuirea 

ta, aruncă-le ca nişte jucării dinaintea ochilor tăi, și 

de vei produce un tot neregulat “și neobicinuit, atuncă 

vei dobindi o icoană adevărată a politiei noastre, și te 

vei încredința că nu este oraş în lume alcătuit de mai 

multe contrasturi. laşii este un teatru curios, decorat cu - 

palaturi și bordee lipite impreună ; actorii lui sint luzul 

şi sărăcia : iar comedia ce să joacă în . toată ziua pe 

scena lut poartă deosebite titluri, precum :
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<Cine-I mare, îi şi tare ; cine-i mic, tot nimic. 
«Șlicul şi cu pălăria, sai ider vechi şi ideile nouă.» 

Un bitrin onorat care a fost față la multe intimplări 
în îndelungata lui viaţă, a fiicut observarea aceasta : 
«că Rominul e ca ceara, și că primeşte foarte lesne 
toate: întipăririle, ce-i lăsa vremea.—Rominii, zice el, să 
fac turci cu turcii, franceji cu franccjiă, engleji cu en- 
glejii. Ei astăzi poartă frace strimte și ciripese Donjour 
bonsoir, pentru că asa-i moda. In vremea 'Tureilor ei 
purtaii cealmale şi făceati temenale, zicînd lojghtoldum, 
safaghiollum. Sub Domnii greci, ei işi încăreaii capetele 
cu șlice, Şi din gelebimu nu te scotea. Cine ştie, de-or 
veni Hinejii în țară, dacă ci nu s-or face mandarini și 
dacă nu s-or numi Cing-ching-bung-f022 

lașii samănă foarte mult cu un beer îmbrăcat în 
haine scumpe şi încunjurat de țigani .cu stremţe. Cen- 
trul săi așezat pe zarea unul deal, este compus din case 
mari şi frumoase, în care domneşte luxul, cînd dimpo- 
trivă mahalalele lui împrăștiate pe coastele acelui. deal, 
sint alcătuite, mai mult din bordee acoperite cu stuh, 
unde zace sărăcia. Capul poartă coroană şi picioarele 
sint goale! 

BANLUIUL 

Meâitare mlăștinoasă 

Adeseori, deparie de-a lumii triste valuri, 
Cu pasuri regulăte ei măsur al tăi poă, 

* Bahlură ! locaş de broaște! iă tainic, fără maluri, 
Ce, dormi chiar ca un pașă pe patul ţăii de plod. |
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'Precut-aii, zic cu jale, a tale negre unde, 
Precum trece poetul cu inima-i de foc. 
—Ba, n-ai trecut, stăpine, atunci nasn-mi respunde, 
E le simțesc prea bine, căci mă cîrnesc din loc!,, 

Cind 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-mi sîmt inima că saltă, 
Ca la un glas de frate Xubit și aşteptat, 
Căci gingașele broaște sînt dulci poeţi de baltă, 
Precum mulţi poeţi gingași sînt broaște de uscat. 

CAP. VIII. 

II. Acordul termenilor din propozițiune. 

$.110. Prin faptul că cuvintele în propozițiune stai a- 
lăturea, spunind una, şi aceeași idee, limba stabileşte în- 
tre ele anumite legături pentru a spune în mod mal clar - 

ideea. Toţi termenii din frază staă supt atirnarea di- 

vectă a ideii. Să stabilește acord între următorii termeni 

din propoziţiune : Subiect şi verb; subiect și atribut. 

$ 111. Acordul dintre Subiect şi verb. Intre Subiec- 
tul şi Verbul din propoziţie să stabilește acord de număr 
şi 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 sai plural, ci pen- 

tru că în minte ni să prezintă ideea de unitate saă plu- 
ralitate. Ideea de fiinţă fiind una sai mal multe în min- 
tea noastră, noi extindem această stare de unitate saă . 
pluralitate și la actele sale cum și la însușirile sale.  
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Scumpul mai mult păgubeşte 
Leneșul mai mult aleargă 
Bogaţii vor sărăci Și zor Jlămînzi 

i $ 111, La proporițiile multiple 
acordul termenilor din frază să fa 
„mină fraza, iar nu că termen d 

Știi că Toader, 
noapte din arest, 

Aci avem subiect multiplu, spunindu- 
de Toader, Gheorghe şi Vasile, 
acțiune : de a fugi. 

Propoziţiunea dar ne dă sinteza a trei fapte, a trei judecăți, săvirşite de 3 inși. Ideea de- Subicet fiind în „_ Plural, verbul care ne va arăta acţiunea cu raport la „trei, spusă numal o dată, va îmbrăca forma pluralului, » făcînd acordul după idee, nu după formă: 
Tot așa în . 
Varlaam, Dosoftei Şi Veniamin ai fost fruntașii cei mal aleși al bisericei Moldovene ; Sati în loc de: Vasile, Grigore şi lon aă fost cel mai iluștri părinţi al bisericei ortodoxe, putem zice Sfinţii Zrei-lerarh,.. 
$ 112. Acordul în Persoună să face și mai lesne, 'Ter- minaţiunea verbului în formele sim 

” Ya. spune care-i subiectul : 
spune flexiunea auxiliarului. 
Stantiv tot-deauna verbul stă 

să vede şi mai bine că 
ce după ideea, ce do- 

epinde de termen: 
“Gheorghe şi Vasite at fugit astă 

ne de 3 persoane 
cari ai făcut aceeași 

ple de conjugare ne 
iar in cele compuse ne va 

Cind subiectul e un sub- 
în persoana a treia, 

văz, vezi, vede, vedem, vedeţi, văd 
am, al, a, ( , : văzut, am, aţi, aii 

„Ei crez, fu crezi, tata crede, . 
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Obs. Numai formele că, fu sînt adevărate pr. personale, 
căci dialogul nu cunoaşte de cît 2 persoane; pers. Ille 
mai degrabă un demonstrativ, cum îl și în limba, | 

$ 113. Cu substantivele colectize acordul să face în 

două feluri, după cum domină în minte ideea de uni- 

tate, saă pluralitate : 

$ 114. Cind în subiect stai două pronume perso- 

nale de persoane deosebite, dacă sint persoanele I şi II 

verbul să pune în persoana | plural, dei a II și IIL ver- 

bul să va pune în persoana Li plural. 

Eu și cu tine am făcut pozna 
Tu şi «cu dînsul aţi făcut şotia. 

Aceasta își are o duplă explicare: a) că vorbitorul în- 

cepe vorba de la dinsul, cînd are în față persoana II; 

saii de la persoana II față cu a III, b) prin origina 

terminaţiunilor în plural, căcă m (pers. I plural) cu- 

prinde în sine pe că şi tu; ți (pers. II pl.) cuprinde 

pe tu și cl. 

$ 115. Numele colective exprimă supt forma cingularulii 

un tot de fiinţi sai lucruri : Ex. pădure, e un tot de ar- 

bori ; naţiune, popor, neam, e un tot de indivizi; cireadă, 
turmă, herghelie arată un tot de animale, etc. ele. A- 

cum dacă verbul să referă la tot să va pune în singurit, 

totul fiind luat ca unitate; dacă însă ne referim la părți 
îl vom pune la plural. 

Societatea omenească a evoluat incontinuiă de la sta- 

rea primitivă şi sălbatică la cea de astăzi. 
Poporul ca un singur om s-a rîdicat şi și-a cer ut drep- 

tul săă. 

Toată turma s-a înecat, 
S-aii răscumpărat 0 o mulţime de robi. 
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O mulțime oameni ai fost azi la biserică ; și 
O mulţime de lume a fost azi Ja biserică, 

Obs. Aceste regule speciale ale acordului nu să potrivesc 
în totul și pentru gratii, unde adesa formele singuritului per- 
soanei III, să potrivesc și pentru. persvana III plural. A por 
anulogiu la verbe a lucrat cu totul în afară de cerinţele a- 
cordului, Numa! în limba literară ținem samă de cerinţele 
acordului şi de aceea respingem ca populară construirea;su- 
biectului plural cu verb în singular, Ex, 

Bucate este ;... Apele cele mai însemnate ale Romi- 
nici este .. | | 

Totuși construim propoziţiuni de acestea cînd subiectul 
de și în plural dar îl luim ca singurit, mai ales în pro- 
poziţiile de analiză, unde n-are înțăles material. De pildă : 

Copiii ascultători sînt iubiţi, E 
Copiii este subiectul. 
ascultători este complinirea atributivă. 
sînt este verb. Ă 

iubiți este atribut. o. 

$ 116. Acordul dintre subiect şi atribut, Intre subiect 
Şi atribut să stabilește un acord de gen, număr şi caz, 
care va fi sai nu pe deplin luat în samă, după cum a- 
tributul eşte exprimat printr-un nume (subst, adiectiv 
sait particip) sau. printr-un prontme, şi după cum cuvin=. 
tul are saii nu forme deosebite de gen. 

Ex : Rodică, să fii mireasă (acord n. s. f; n. s, f) 
Și casa casă și masa masă (n. s.f; n. s.f). 
Și sinul leagăn de pruncuşori (acord nom. sing. neu- 

tr. ; n.s$.n:) | Ie 
Socrat a fost un înţălept al Grecilor (acord: n..m. s ș. 

n. m, 8). o o 
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Romînia este Regat (acord. n. f. s; n. n. s) 
Bucureștii sînt capitala Rominici sacord, n. m, pl; n. £. s.) 
Bucureșii este oraș frumos (acord. n.m. pl; n. n.s). 

$ 117. In propoziţiile multiple atributul ia forma plu- 
ralului, făcind acordul după ideea de pluralitate, ce-o a- 
vem în minte. 

Ștefan cel Mare, Petru Rareș şi Vasile Lupul aă Fost 
Domnii Moldorei. 

Aci la toţi acești 3 inși li să dă un atribut comun: 
Domnii, 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 cuvînt, dar supt forma pluralului, 

Vedem dar că daci în minte este ideea de pluralitate 
atributul să va pune în plural, de și subiectele vor fi 
puse în Singular, sai deandoasele dacă în minte este 
ideea de unitate atributul să va pune în singular de și 
subiectul va fi în plural. 

Floreștii e sn sat în ținutul 'Tutovei. 
Cinstea și onoarea e același lucru. 

$ 118. Variaţiunea de acord dintre subiect și atribut a= 
tîrnă de la cuvintul prin care-i exprimat atributul şi de la 
formele lui flexionare. Avem două soiuri de acord : 
3) acord perfect : să face: în gen, număr şi caz, 
Găina e o pasere, Cinele este credincios, Vulpea e vi- 

cleană ; lon este mare şi tare. 
b) acord imperfect : să face numai în gen, sai caz, 

sai număr, saă de loc. 
Jaşii aă fost capitala Mollocei. Ion este cu cap; Va-    



  

— 9% — 

sile e de treală; Lucrul acesta e al mamei ; Țara Romi- 
nească e a noastră a Romînilor ; Lume era ca la o mie ; 
La întrunire fost-a multă lume, dar prostime era maă 
multă. preuți numai tr-o doi, trei, negustori larăşi pu- 
fini, si din cei mar de samă nimene. 

Analizăm : Cînele este credincios. Subiectul cînele, gen. 
îiasc. număr sing, caz Nom. ; atribut credincios, masc,, 
Sing. Nom.; acord perfect, 

Iașii aii fost capitala Moldovei, Subiect, Iașii, pl. mase. 
on. ; atribut capitala fem., sing., non ; acord impertect. 

$ 119. Nu toate cuvintele din limbă, ati forme deose- 
„bite pentru gen și număr ; unele sint epicene ; altele ati 
numal pluralul saă singularul (nume materiale, nume 
geografice) ; altele ai numai o formă de gen. Acordul 
ține samă de toate acestea Și lipsa de formă nu strică 
nimic acordului. 

Crucea e semnul creştinătăţii (£. s. n.=n. s. n) 
Biserica e lăcașul lui D-zeă : (£. s. n.n. s.n) 
Vaca e un animal domestic (£. 5. n==n. s.n) 

„_$ 120. Cînd atributul să referă la 2 subiecte de gen 
deosebit, de va fi masc. si fem. atributul să pune în mas- 
culin, de va fi femenin și neutru să pune în femenin: - 

Ex.: Vasilică și Măriuca at fost bătufi (nu bătute) de 
tatăl lor. 

Și bărbatul și femeca au fost chemați (nu chemate) la 
„Judecată, 

„Această construcțiune să esplică nu că doar genul 
masculin e mai nobil de cit cel femenin, ci că încă din 

“limbele vechi masculinul avea o terminațiune forte, era 
Jenul tare în. gramatică, căci să spzijinea pe consoane, 

+ 
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pe cind genul femenin avea terminațiuni slabe, formate 
din vocale. 

$ 121. Acordul altor termeni din propozițiune. Nu 
numai subiectul, verbul și atributul să acordă unul cu 
altul, ci atit subiectul, verbul cit și atributul pot fi de- 
terminate în înțălesul lor. 

Cea întiii specificare a subiectului e atributul; far o- 
biestul e specificarea verbului ; formal nu să stabilește 
nici un acord între. verb și obiect. 

„ Compliirile și - determinările să acordă cu terinonil, 

la care să referă. Vom avea dar acord între subiect și 

complinirea sa atribulivă, între atribut, obiect și com- 

plinirile lor atributive; în fine între complinirile atribu- 

tive și ori ce alt nume, în funcţiune de determinare 
verbală, 

S 

$ 122. Acordul dintre sulăect și atributivul săă. Numim, 

atributiv al subiectului termenul din propoziţiune, care 

specifică înțălesul subiectului. Ex. : 

Scolarul silitor e iubit de profesori. 

Aici silitor specifică înțălesul subiecțului Scolasul, ca. 

așa specificat să-i putem da atributul de ubit, De alt- 
mintrelea propoziţiunea |. 

_Scolarul e iubit de profesori 

nu e bună, de oare: ce subicetul spune mai mult de cit 

atributul. ă | 

Ca atributiv al. subiectului: ni să dă cind -un nume, 

cînd un adiectiv, participiu, pronume, numeral, gerun- 

diu, adicctival și adverbial etc. ete. 
Acordul va varia: după aceste stări. 
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Vom avea acord perfect, cînd atributivul să va acorda în Jen, număr și caz, fie el substantiv, adrectiv saă pronume. Mai adesa găsim acord necomplect ca formă, fie că cuvintul dat ca atributiv n-are toate flexiunile de gen și număr, fie că avem o perifrază, de care des face uz limba romină, n 
$ 121. Atributicul substantie să acordă în număy Și caz, iar în gen dnpă putință. Să dă şi numele de apozițiune acestul atributiv substantiv, | - 
La subiect în singurit, atributivul Substantiv în singu- rit și invers. 

Traian, înpiiretul: lomanilor, a supus Dacia Cuza Vodă a improprietărit pe săteni în 1864 
Lia Subiect în Noininatiy, atributivul va sta în Nomina- tiv, iar cînd Subiectul stă în Vocaliv, atributivul Substan- tiv să va pune în Votaliv, numai dacă are formă dis= - tinctă ; de altmintrelea să pune în Nominativ. 
_** Domnule -Ministru, Cucoane Gheorghe, 

În şei, de oare ce nu toate substantivele a forme complecte, acordul e mar grei de făcut, ! - Oraşul Iașii ; Tirgul Oena; Zurnu Măgurele, Balta Liman, sutul Ipatele ete. ete. ? | E „$ 122, Atributicul adiceliv. Să mai numese și adiec- „lite epitete ; aici acordul e pefect, moţiunea de gen a-. vind-o cele mai multe adiective, afară de cele terminate IN €. ” ” ” 

Sfinte D-zeule, Sfinte Tare; loan Botezătorul ; „Aostolul. Pavel | Me - Frunză zerde ; om! înţelept ; animal domestic ete. :. 

7
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$ 123. Atributivul pronume. Pronumele in funcțiune 

“ae adiectiv să acordi cu Subiectul în gen; umăr și caz, 

acolo unde nu lipsesc formele cazuale. 

Ex, Omul acesta și acest om. 
Omului acestuia ; femeii aceșteia. 
Dar o samă de pronume, ca posesirele, perzindu-siă 

formele de caz, acordul nu să poate face perfect. 

Fratele miei Am spus fraţilor zoștri 
Fratelui miei! frații roștri 

Tot aşa și relativul cel ce, care nu îndeplinesc toate 
cerințele formale ale acordului,. 

Pronumele posesive să acordă cu cuvintul, ce numeşte. 
posesiunea, iar nu cu al persoanci posesoare ; are dar un 
acord pur formal: casa mea (bărbătesc şi femeesc) ; 

„cărțile mele (bărbătesc şi femeesc singurit), 
_$ 194. Atributivul nimeral. Numeralele n-ati toate 
forme deosebite de gen ; acordul dar şi aci îl avem a- 
colo unde forma ajută ; altfel determinarea să face mai 
mult după idee, 

Un om — o femee 
Unui om — unzi femei 

Doi-două ; trei-trele ; zece- zeci ; sută, mie ; sute- -mii- 
milioane. 

Cit privește pe ordinale aici limba de azI ne dă forme 
deosebite de limba. veche, care era mai corectă 

al patrulea (vechi al patrul)—a patra 
al optulea (vechii al optul)—a opta. 

$ 125. Atributivul participiu şi gerundru, Participiul 
şi gerundiul fiind derivate verbale şi cu funcţiune de 

   



  

i i 
| ! ! 

A] 
] 

  

    

— 99 — 

adiective sînt și ele supuse legii acordului, și. anume: 
participiul contopit în totul cu adiectivul, avind mM9- 
țiune de gen, iar gerundiul rămănind cu. tormi invaria- 

„bilă și-a păstrat mai mult senzul de verb, şi s ă ia ca 
adiectiv cu formă fixă, adică ca un aderb, 

Copacul uscat să tae și în foc să aruncă 
Fruzele uscate să scutură de vint, 
Omul dorind multe nici una nu îndeplinește, 
Omul doritor de multe .... 
Omul, care dorește multe; 

$ 126. Deosebirea dintre participii şi gerundii ca a- 
tributive e că participiul cere: după. dinsul' determinare, 
pe cind gerundiul cere obiect direct, indirect, sai chiar 
subordonată completivă. De pildă : 

Văzindu-l om detreabă m-am încrezut într-însul, 
“luzind fata Impăratului că mărul de ur îl are bietul 

- “din casa argintarului, să rugă de tatăl săi să i-l aducă 
față la curtea împărătească ; ceea ce să şi făcu. „3 

- 

Os. După senz gerunălul determină pe sublect prin o: -circumstanță de cauză, scop, timp sai loc şi lesne poate î transformat în o subordonată de cauză, svop,-timp saiă loc, 

$ 127. Atributicul exprima tprintr-un genetiv saii adier- 
dial (locutiune cazuală) nu îndeplineşte cerințele acor- 
dului, | | | i 
„- Genetivul esprimă aceste relațiuni + 

a) de posesiune: Ion a luă Petru, vaza omului, slava 
cerul; e | 
-b) de cauză și efect. Autorul cărţii. izbăvitorul de. pă- 
cate, lumina soareluy ;.- a :
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c) de parte la tot: păhar de apă, societatea negustori= 
lor, începutul spectacolul ; | 

d) de calitate : omenia omului, muncile iadului. 
EI mai poate fi exprimat și prin prepoziţiunea 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 Bistriţa ; La mijloc de Țarigrad. 
2) Atributivul exprimat prin adverbial nu e supus le- 

gilor acordului. Limba Romină în neputinţă dea exprima. 
calitatea tot deauna prin adiective curate, obişnuește pe- 
rifraza : fa Substantivul şi în unire cu prepoziţia arată 
însuşirea, | | 

Mobilă de lemn, nu lemnoasă 
Cuiii de fer, nu fieros 
Mere de aur, nu aurii 

Prepoziţia cere substantivul în acuzativ, și astfel con- 
struit nu variează în formă nici după gen, număr sai 
caz, răminiînd fix. | | 

3) Atributivul poate determina subiectul și prin o cir- 
cumstanță de loc sau de timp. forma fiind fixă ; nici o 
urmă de variaţiune în acord : o 

Pomul din grădină s-a uscat. | | 
Oamenii de demult erai mal. vinjoși de cit cei de azi, 

„Treaba de azi n-o lăsă pe mine. - - | 

"= Obs. Din cele spuse asupra acordului vedem că limba 
aațisface numai in foarte mică măsură cerințele logice, :A- 
desu în lipsă de formă ne mulțămim cu ceea ce ni să dă 
fără a Â jignit inţelesul, Ideea guvernează fraza în a- 
cordul săi în ceea ce formează inima frazei (Subiect, verb, atribut) ; pentru rest limba urmează alte legi pur formale, 

> 
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DEPRINDERE 

(Din 0 preumblare la munți de V., Alexandri). 

— <Acum or fi mai douăzeci de ani, 
aă întrat 'Turcii în Moldova: ca să Sc 

pe vremea cind ' 
dee goană volintiri- lor; eii cram vinător de munte, și pot zice fără fală că în tot ocolul Bistriţii nu să găsea alt Romîn ma! verde şi alt chitaș mai sigur de cit mine. Atuney să mă fi. văzut, cînd mă iveam pe viriul unui munte, cu pletele în vint, cu pieptul gol, cu fata rumănă Şi cu durda pe u- mere | Toti, care mă cunoşteaii nu mă chema altfel de fit Păunașul codrilor, voinieul Yoinicilor. Atunci să mă fi văzut cind dam de urma unui cerb 

cum săream din stincă în stincă, pe 1 

» Sail a unul urs, 
a guri de prăpăs- tii adinci ; cum  întram singur fără frică în vizunia fearelor sălbatece. Acum însă nu sînt: de nimică ; capul mi s-a făcut alb, putorile mi-aă slăbit; și aştept moar- tea din zi în zi, din ceas în ceas. Facă-să-n voca Dom- - „nului! Călugărul își făcu cruce, La 1821 ei mă însu- rascm, și trăeam mulțămit de soarta mea. Nevasta-mi . 

era cea mai frumoasă femee de la munte; pare că o. văd încă după atița_amari de ani, cu părul ei negru ca pana corbului şi lung pănă la călcăe, cu ochii săi muri şi. veseli, cu faţa ci albă, cu trupul său nalt și mlădios, Sărmana Elenuţă, sărmana Elenuţă ! . . . cum îi ridea - oclii, cind mă zărea pe deal, . intorcindu-mă acasă cu vînatul de-a umere! cum alerga ea degrabă înainte-mi | ca 0 pasere voloasă Veit îmi creştea mie inima-n piept, | 
auzind glasul ci! Dumnezei s-o erte, căci bune zile am. - petrecut, cit am trăit cu dinsa.
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«Călugărul, zicînd acestea, ţinti ochii în jos și stătu 
puțin afundat în ginduri ; tot trupul lui părea impetrit ș 
numai buzele i să mișcaii, şi din vreme în vreme pro- 
nunța cu un glas slab: bune zile, bune zile. In gfirşit 
el să trezi și sări de-o dată pe picioare, tulburat, a- 
prins; părul i să zburlise pe cap, minile-i tremurai,. . 
mușchii obrazului i să incordaseră.» 

<Intr-o zi, răcni 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 și a mea eraii părăsite. Alerg ca un nebun în: 
toate părțile, chiui prin munte, ... muntele singur îmi : 
răspunde. În sfirșit dai peste un biet cioban, care îmi - 
spune că pe la amează ai trecut prin sat o mină de 
Tur. Atunci inima m-a povăţuit, mă arune turbat pe 
urmele cailor, ajung într-o dumbravă pe malul Bistri-. 
țel, și de o dată aud răcnetele nevestei mele. Sirmana | 
să zbătea cu desperare în braţele unui ture nelegiuit ! 

Intr-o clipă, fără a şti ce fac, slobod pușca si văd pă-. 
_ginul zvircolindu-să în singe. Ceilalţi trei tovarăși ai lut 
sar la iartagane, dar mu le daii .vreme, ci mă izbesc în- 
tre ei ca un leii turbat, și fac proaşcă cu stratul puștii. 
Pe care-l ajungeam era mort; pare că-i văd pe tus=: 
patru. lungiţi la pămint, unul cu fălcile strămutate altul 
cu capul stărimat! Priveam lă ci cu o mulțămire crudă, 
rideam ca un nebun, și strigam în gura mare: ain ucis. 
păginii |... dar mă înșelam ; toți nu muriseră ; unul din 
ei era numai amelit.> 

<Trei zile.după acea întimplare, mă găseam cu ne- - 
vasta în căsuţa mea. Afară era întuneric, de nu-ți puteai .. 
zări mina; nici o stea nu strălucea pe cer, şi. bătea un
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vint rece, care șucra printre crăpăturile ușii.  Elenuţa! 
era îngrijită, și din vreme în vreme își făcea cruce. Eă' 
însu-mi mă simicam neliniștit, căci 'o presimţire uricioasă 
mă tulbura. De-odată auzii în depărtare urletul unui 
lup şi nechezarea spiiată a unul cal, Luăi degrabă puș-: 
ca și vrui să es, însă Elenuta mă opri, zicindu-ni : 
Nu te duce, bărbate, nu te duce, că-mi vestește inima a. 
răi ; nu mă lăsa singură, Dar eă n-am ascultat-o și am! 
eșit. Ah! blăstămat să fie ceasul în care am trecut 
pragul ușii ! căci de ședeam acasă nu mi s-ar fi întîim- 
plat ceea ce vă povestese acum.» 

“Două ceasuri am alergat pe cimpi după glasul lupu- 
lui, cu dorință de a-l găsi; dar cu cit mergeam spre 
dinsul, el să depărta ; insfirzit negăsindu-l, m-am întors 
spre casă. Ușa era deschisă, și înlăuntru să auzia un S 

vaet slab ca de om care moare. Intru Şi văd pe biata! 
„nevastă lungită jos la pămint, plină de sînge, și dindu-și? 
duhul.> . ” 

«Atunci durerea m-a turbat, desperarea m-a făcut! 
nebun și nu-mi aduc altă aminte din ceasul acela, decit! 
cuvintele cele de pe urmă a Elenuței: De ce nu ai ge- 
zut cu mine, (iheorghe ? îmi zicea sărmana, că poate a- 
cum eii n-aș muri. Bine iti spuneam că inima-mi pre= 
vestea! de rău! . ,. Cum te-ai dus, peste puţin a intrat 
aici unul din acel patru Turci, care ai ucis, cind m-ai! 
scăpat ; s-a uitat la mine cu ochi de feară, și fără milă” 
a. tras cu pistolul în mine. Ah! Gheorghi, de ce nu m-ai. 
ascultat ? Acum vezi că-mi dai sufletul. Rămii sânătos 
dragul mică ; nu uita pe Elenuţa.» 

Călugărul plingea şi. să bocea ca un copil, povestin= 

j 

-du-ne moartea femeir lui ; iar 'după ce să linişti puţin,
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el lvâ în mină pistolul, ce ne mirase atit de mult și 
urmă așa: 

«Lângă trupul Elenuţei am găsit pistolul acesta ; el 
a răpit viața nevestei mele, el mi-a răpit şi norocirea 
mea |! lată de ce-l păstrez, far nu pentru tălhari !» 
 Sfirșind, bătrinul ceși iute din chilie ; pasurile lui să 

auziră sunînd pe lespezile din ogradă și să perdură în 
depărtare. Am aflat a doua zi că cl a petrecut noaptea 
rătăcind ca o 'nălucă pe malurile Bistriţei ş, e. 1. 

CAP. IX 

Corespondenţa timpurilor. 

$ 128. Verbul are cea mai bogată intrebuinţare în 
limbă ; el e inima limbir. Cu dinsul formăm noi ori-ce 
propoziție. Nu putem studia verbul numai din punctul 
de vedere al formelor de conjugare, fără ca să nu a- 
mestecăm și priviri sintactice. Cf, aAorfologia, cap. XIX, 
($ 235-270). | 

$ 129. Verbul spune acțiunea ; fără verb n-avem 
propozițiune, cum fără ideca de acțiune nu putem forma 
judecăţi. Starea cum ni să prezintă în minte ideca de 
acţiune să referă mai mult la propozițiune, de aceea 
studiul formelor de timp şi mod nu atit ca formă gra- 
maticală cit ca înțăles cade de drept sintaxei. 

Tot în propoziţiune verbul e tranzitiv sau nelrauzitiv 
acliv, pasiv, refleziv sai “Teciproc, 

$ 130. Corespondența timpurilor.. In vorbire legăm. 
verbele aşa cum ni să prezintă faptele „în minte; de 
aici urmează că succesiunea timpurilor in" diferite pro- 
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poziliuni atirnă de succesiunea ideilor în minte. In de. 
<omun să observă aceleași timpuri în aniindouă propo- 
zițiunile, sai după cum înțălesul cere ; și în succesiunea 
timpurilor ideea guvernează fraza rominească, 

$ 131. Suce. timpurilor în prop. coordonate. In 
Propoziţiuni omogene verbele stai în același timp, căci 
tocmai in aceasta stă faptul concordării, | 

a). Propozițiună copulative şi disjunctive. Verbul va 
sta în ori ce timp saă mod, după cum ni să prezintă 
ideca în minte; Așa în: tace și face (ind. prezent); nică 
nu bea, nici nu mâînâncă (Ind. prez.), să merg, să nu 
nerg nu Ştii cum să fac! (subj.) aș merge și n-aş merge, 
că mă ţine o leacă de treabă (cond.), Fugi de-acolea, 
zină'ncoace, lasă-mă și nu-mi da pace (Imperativ) ete 
_b).: PropozițiunY adrersative: nu-ți face nici o treabă, 

ci mai răi te-ncurcă (Prez. Ind.) ;—asta nu mai tra 
discuţie, ci era chiar sfadă (imperfect). A fost cina a fost, dar acum nu mai este (Prez, și Trec.). Azi e zicu 
soare, mine însă va fi nor sau ploae (Prez. viitor). 
„multe-aș face, dar nu pot. 

$ 132. Suce. timpurilor în prop. snbordonate. Aici 
varietatea e mai mare, dar tot ideea va guverna fraza, 
căci vom pune în secundară verbul în timpul corespun- 

„Zător ideei din minte. 
a). Prop. cauzale, Verbul în prop. cauzală va fi în 

prezent, sai trecut după cum ne prezentăm noi în 
minte acțiunea ; plinge că s-i frig, plinge că i-i foame 
(Prez. cu durată), plinge că l-a bătut (Perf.), am văzut eri 
că copilul D-iale plingea, din cauză că să bătuse cu băetul Marandei (port. anterior). o o 

b). Prop. condiţionale. Propoziţiunile condiționale . |
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sint prin firea lor ipotetice, şi dar vom pune verbul în 
acele forme de timp saii mod, după cum ni să prezintă 
acțiunea. Pe lină modul condiţionalului, să intrebuin=- 
țază Indie. și Subjunctivul cu conjunetiile să, de, dacă, 

Dacă fuci, fă, nu mă-ncurea cu vorba. 
De făceai, era bun făcut. . 
Dacă aă făcut, nu-i nimică, dar să nu mai faci, . 
De-i face mai degrabă, n-ar fi răi. 
Ce-a fi dac-viit muri, nu piere lumea cu mine. 
Să știi, ți-ași face. | | o 
Să fi ştiut nu era mare lucru să-ți fac. _. “ 
Să fi putut, ași fi venit cu dragă inimă, | : 

Obs. In limba veche să obişuuea să cu Indie. și Optat. 
unde azi avem de saii ducă: Să ceţi fi umblindiu—să va + 
face aceasta răsărind soarele, pre moarte.să să judece; —să 
ași mege, ar fi bine, 

simultane saă succesive ; aceasta 0 arătăm şi prin for- 
mele de timp, care arată anterioritatea, cum și prin pare 

) 
! 
? 

1 

A , , . j c). Propoz, temporale. Acţiunile în timp sînt saă | 
! 

j 
: a , a a | i ticule ca : cura, cînd, după ce, pe cînd, atunci—cînd : - | 

Cind: cine zmiăul, azeîrle buzduganul de trei poşte de 
departe. , | 

Tatăl nostrw'n podu vostru, cind mergea, hotorogeu. 
A plecat cum a sosit; s-a dus cum « mîncat, dar see 

"dus cum a cenit arată şi modul. 
A-i sosit după ce s-a cules via. 

- Cind veneam a casă, bătuse deja 12 ceasuri. 
bătea chiar atunci 12 ceasuri. . 

| „= era aproape, să bată ceasul 12, 
Să fiți gata că-nu să ştie ceasul, cînd fiul omului za reni, 
Volă Jace cind voii veni, după ce roti veni, cum voii! 

ten, ” . , 
„Îș juca şi ei cind aș-ști. | 
d). Propozițiună completice ; ele să leagă cu că. Ver-- 

bul în subordonată să pune în timpul, care convine ideii:



  

  
pentru prop. finale, care să leagă cu conjucția să; să 

„» obișnueșie și Infinitivul cu-a, de a, pentru a, dar infi- . 
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ești bun pentru treaba asta. E era mai nimerit altfel, 
Eă cred că 4ai fost, dar nu știii sigur. 

- cet fi destoinie, 
n-ar fi răă să Iei pe minecă afacerea, 

Nu numai în subordonată variază timpul şi modul, ci 
Și în principală. - 

„Îș crede că ar fi may bine, cum zic ci, A-aș Ji crezut în ruptul capului să-mi facă aceasta. Atunci in adevăr roi zice că-mi ești prieten, 

€).  Prop. locale. Aceeasi regulă : verbul din subor=" 
donată stă mai totdeauna în același timp ca și cel din 
principală, sai mai bine cum cere înțălesul ; 

Unde nu-i foc, fam nu ese. 
De unde am plecat şi unde am ajuns ! 
Unde dai şi unde crapă. 
AM-a îngropa unde a îngropat şi pe tata. 
Mă duc unde-a da sfintul şi norocul, i 

„ d). Prop. concesire. Vom pune în secundară trecu- | 
tul 'sai viitorul după cum îngăducala să rapoartă la tre-, | 
cut sai. viitor : , 

Nu mi-ui făcut nici o ispravă, de și fi-n fost în mini. Nu mă duc, măcar fie ce-a fi. „- 
Jată, vezi; eii îți fac, cu toate că nu ai meritat, | (ne meriți, mu meritul). | Da 

"Nu mă duc la grădină, de și aud că va fi destul :. „de frumos. 
Cu toate că ra fi vremea urită, nevoea - mă va , scoate din casă. - 

. 

"g). Prop. finale. Modul Subjuneliv e cel mal propriu
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nilivul neformind propoziție a parte, constitue un ter= 
men sceundar şi anume un determinativ de scop. 

Vin la școală să învăf carte ; mă duc să mu înnec ; 
Trebue a lupta, pentru a ajunge la ţintă. 

CAP. X. 

Sintaxa Prepoziţiilor 

$ 133. Prepoziţiile ai o bogată întrebuințare în lim- 
ba romină, ial ales prin faptul că pierzindu-să termi- 
naţiunile de caz şi neputindu-să arăta raporturile de 
“circumstanţe prin forme cazuale s-ai înlocuit prin pe- 
rilraze. (Vezi Mor/ologia $ 354—359), | 

Ori ce prepoziţie cere cazul acuzati, afară de citeva 
care cer genetivul, ca înnintea, înapola, contra, împotriva, 
asupra cete. 

$ 134. Inţălesul prepoziţiilor e foarte variat ; cu ele 
formăm deosebite locuţiuni adevărat romineşti, cari dai 
colorit special limbii, Deosebitele înţălesuri ale prepozi- 
ţiilor e afacere de lexic, totuși e bine a nile aminti şi 
în sintaxă. o | 

Ş 135. 'Toate prepoziţiile aii fost primiliv adverbe de - 
loc ; prin 'extenziune de întrebuințare s-a ajuns a în- 
semna și timpul ca durată de spațiu ; și tirziii de tota 
să exprima şi circumstanțele de mod, ca unele ce sînt - 
mai abstracte. Cind zicem : şi-a pus în gind să mă o- 
moare ; în gînd arată propriu zis locul, dar senzul e 

- abstract, nu material ca în pun în pod, pun în traistă. 
Ne oprim numai asupra acestor prepoziţii : a, a, de, 

de la, din, în, cu; pre, pur (pro).
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- $ 136.4 (ad)o găsim în multe compuse vechi; acolo, aici, aiurea, amurg, asară,—azi a pierdut din întrebu- ințare, înlocuindu-să adesa cu la, de-a | 
„A arată: Locul: mă duc a casă, vin de-a casă; a ajuns a casă; ei rămilă a casă, | 
2). Modul. Calcă a popă, a lua a mină, merge a lene. ia aminte, anume, face a vreme Tă, mirosă a brinză; mirosă a vin, pute a fum, trage « calicie, nu-i a bine, urlă « pustiă. | | 
3). Arată raporturi de caz: Domn a toată ţara Mol- dovei; boerii « mari şi & mici ;— nici frate « frate va 

folosi, nici părinte a părinte, nici bogat a sărac, (Varl.) 4). Preţul: am vindat 100 kile srii a 70 lei kila; 20 ocă zahar a 1:20 oca fue 24 franci. 
5), Inaintea Infinitivuluy Și-a pierdut înțălesul de pre- pozitie răiminind numai o simplă. particulă, ce ne arată, - Infinitivul: încep a crede; mă fac forte de a-ţi proba ; a întrat in casă fără a zice vre-o vorbă. - - 

- 6), In compunere ca prefix : aduc, alin, adăp, apun, aleg, aprind, afund, acopăr, alung, adun, abat, atin. $ 137. La (illac) a luat în rominește mult din între- 
buințarea lui a, şi a căpătat funcțiunea :de prepoziţie 

supt influența slavonului na, La. arată: 
1). Locul atit ca mișcare, cit și ca şedere : stupit la 

farcă, n-are apă la inoară, şed la vie, mă due la vie, 
mă scobor la vale, mă sui la deal, merg la Iași, la 
Huși, am fost la București, -staă Ja. țară, deosebit de - stai în (ară, E a 

2). Timpul atit ca moment cit şi ca durată : la toamnă, 
la necaz, la minie, cînd vom veni la anul; la paștele „calului, la sfintul Așteaptă; la Sinzănii ; de la Severiri
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la Dorohoi, Veniţi la mine, vitele pleacă la pășune, e 
aplicat la carte. 

3). Scopul exprimat prin construcţiune de loc : gindesc 
"a voi, osîndit ln moarte, ca și: închis la Ocnă ; Ja ce 

Mi-i bună ? a trage /a-țintă, a ajunge. la scop. 
4). Modul: merge la trap, nu-mi vine la socoteală, 

capul la dreapta și la stinga, mars; spune-mi la ureche, 
merge la pas, l-am pus la cale. 

5) Raport de caz (dativul) : tac frunze Ja cîni, te- 
„am spus lu toată lumea ; n- ajunge mincarea la atiţia 
oameni ; fă loc la lume i între; du-te la dracu (dra- 
cului), nu ți-i ruşine la obraz (obrazului). 
6). Ca determinativ pe lingă unele adiective ca: mare, 

mic, eftin, scump, lung, scurt, bun, văi: om mare la 
statură și bun la băutură ; scump le tărițe şi eftin la 
făină ; femeile sint lungi la plete și scurte la minte ; 
mic la Slat;—era, Șteian vodă nu mare la stat ; scurt la 
vedere, răi Ja inimă, alb la piele, | 

$ 138. De are cea mai bogată întrebuințare cum şi 
cele mal multe ințălesuri. Inţălesul vechiu a fost ideca - 
de scoborire. şi de îndepărtare. De arată. 

1), Locul, atit simplu cit ȘI în compunere de la, din, 
de a: vin de la țară, plec di: țară, Sultanul de Maroc; 
șede de-a dreapta Tatăluj,. 

Cu înţălesul de mișcare să construeste de cu verbe, 
care arată apropierea sai îndepirtarea, nepliicerea, Tes- 
pingerea aplicată la fapte morale: :nimene nu tuge de. 
bine, cîinele nu fuge de colaci, ne apropiem de oraș, .ne 
îndepărtitm - de sat, ne deosebim de voi, ne: apărăm de 
hoţi, ascund toate celea, de frica 'tălharilor. 
2). Timpul: de curînd, sculatul. de dimineaţă - şi .în- 
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;suratul de tinăr nu strică, lasă "pe de sară, să plecăm 
de cu noapte; vinul e de an, copilul e de doi ani, Prin 
această construcţiune arătăm Și calitutea ; cînd zicem : 
“vin de anul trecut, arătăm prin timp calitatea ; vinul 
“din 1882 a fost foarte bun:;:de tre zile incoace gura 
nu-ți mai tace. (Timpul ca durată). 

3). Modul (chipul): trebue să fac de voe de neroe; mui 
mult însă să pune cu: cu chit cu vai; cintă din cap, 
din piept ; merge de-a mina, am cutrierat ţara de-a 
lungul și de-a latul (în lungiş si-n curmeziş), 

4) Materia din care e făcut ce-va: stofă de lină, o 
babă bătrină cu dinții de lină ; sită de mătasă ; din ţin- 
tar harmasar ; face din negru -alb, din cioban Vodă. 

5). Partitienl după numele care arată măsura : dă-mi 
un păhar de apă, am cumpărat o ocă de carne, minincă 
și din comind ; par că-i din găinele noastre ! am cum- 
părat o cutie de chibrituri; să zice însă și un pahar 
cu apă, 0 cutie cu chibrituri, cind voim a arăta ce con- ţine acea culie. Așa cînd zicem: am băut o garafă de 
vii, de arată partitivul, că adică numai o'garafă, nu 

„mai mult; cînd însă zicem această garafă e cu vin, a- 
rălăm că n-o mai putem întrebuința la alte cele. 

6). Scopul, ce-l arătăm și prin spre, pentru ; con- strucția lui de în înțăles de scop este una din cele mai 
frumoase, De pilăă : la o gospodărie trebuesc : oale de „mincare, fund de tăiat „carne, balie de spălat cămeși, cofă de adus apă, putină de apă, masă de bucătărie, masă“ de sofragerie, garafi de apă, de vin, de oțet, -de 
gaz, masă de făcut aluat, ete. Tot așa: carte de cetire - (aleagere), masă de scris, lată de măritat, lăsat de sec” 
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(secului), moară de apă, cine de vinat, undită de prins. 
peşte. 

beţie ;:îi mort de foame ; şi în țara noastră poate muri 
cine-va de foame; face haz de năcaz : ; te rog de un lucru; 
a scos lacrimi de bucurie. 

8;. Persoana activă în propoziţiuni pasive : căruța era 
trasă de 4 telegari, Dacia a lost cucerită de Tralan. 

9). Ca determinative pe lingă unele adiective ca bun 
răi, iute, tare, gros, plin: bun de cap, iute de picior, 
rău de treabă, gros de obraz , plin de glod, bun de gură, 
capabil de răle. 

10). Raporturi de caz (gcnetiv) mal ales în textele: 
vechi : iubirea de patrie, la colț de țară, la mănăstire de 
Poiană (Pobrata). 

11). In comparative cu cît: îi ma! mult plăcută de cit 

? 

frumoasă ; iar pe lingă numerale să pune de: 20 de oa- 
meni, o sută de lei ; de două ori doui fac patru. . 

12). Arată condiția : de mi-i pune pe-un cărbune; de 
"aici are funcțiunea de conjuncție, e 

13). In compunere ca prefix de are o mare întrebu- 
ințare: deprind, deleg, deduc, depun, dezic, deochi, dee 
mineaţă ; apoi cu prepoziţii: fără de, afară de, aproape 
de, departe de, înainte de, dincolo de, dincoace «de ; din; 
de la, dintru, despre, după, de cătră, de cu, des de, de 
după. 

-$ 139. Cu (cum) arată: 1). torărășia, comuiitutea de - 
prietenie sai de duşmiănie : m-am împăcat cu văru- -mieii; 
am fost la teatru cu familia. Suflețel; m-am luptat toată 
noaptea cu gindurile cele urite ; am vorbit în vis cu 
morţii ; Ștefan Vodă a purtat războae cu 'Turcii, ca 

  

7). Cauza : moare de ciudă, galbăn de frică, mort de |
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Tătarii, cu Polonii și cu Ungurii ; par-că vorbeşti cu surzil. 
2). Instrumentul: m-am ars cu un chibrit; m-am tă- iat cu 0 custură. Nici cu acul nic cu sula. 
3). Chipul : vorbește cu mare greutate romineste; mă 

plec cu capu-n jos, Am primit cu plăcere vestea tri. 
measă ; mă gindesc cu durere la timpul trecut : cu mare 
ce l-am urnit ; te înșeli cu te miri ce. 

4). Măsura : Sora-mea e mai mare cu un an ; Iar 
Irate-meti e mat mie cu dol, Doi şi cu doi fac palru ; am 
vindut cu pre! bun. 

5). Determinaticul față cu un nume, formind adver- 
biale modale : om cu cap, băiat cu minte, cloșcă cu pui, 
vacă cu lapte, cutie cu chibrituri, păhar cu apă. 

Obs. In vorbire cu să luptă cu de, luîndu-să unul drept altul. Aşa mulţi zie: dă-mi un pahar cu apă, acolo unde poporul zice de apă: o cofă de apă, o putină de apă. Stricăm frumuseţii limbit căutînd a Întroduce raţiunea acolo unde poporul a procedat în mod natural şi inconştient, Vorbirea dă-mi o garafă cu tin în Inc de vin e tot așa de su- cită ca şi cînd zicem pune pălăria pe cap, în loc de fn cap, rominește astfel fiind construcţia, nu cu francezul sur la: lîie, și tocmat în aceste mici partizularități conzistă ingre- niul fiecării limbi, 

6). In compunere cu variază cu con, com, cuprinde, 
culege, cunosc, convocare, compune, combate, cuvint, cu- 
minte ; de cu vreme, de cu noapte, de cu sară, (de unde 
numele propriu Decusară), arătînd timpul. | ” 

$ 140. în (ân-en) arată: 1). Locul: ca stare și miş- 
care : stai în pat de trei zile; mă duc în tirg, mă sută 
în pod ; ci-i în mină nu-i minciună, 

2). Interiorul şi exteriorul în „determinarea . de loc : 
am făcut o bubă în git, n-are nici clobote -în picioare ; 

"inel în deget, pălăria în cap, stă cu căclula în cap. 
/ - Ă , 8 E 
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Obs. în cu înţăles de loc arată că noi ne aflăm în lă- 
untru, luînd locul ca ceva voluminos, în care noi putem 
întra, "De: aici înţiilesul mă duc a casă și mă duc în casă;. 
mă duc în târg, și la tirg, mă cuc la vie şi în vie; ma 
întore în ţară și la ţară. Vorbirea pune căciula pe cap e 
nerominească, : 

3). Timpul ca durată: în anul 1877 a fost războiit; 
să sfădese ca țiganii în toate zilele, în totdeauna. 

1). Chipul : strigă în gura mare, iți fac în ciudă; 
wnblă în bobote; umblă numai în mătăsuri, umblă nu- 
mai în birjă.. 

5). Scop: În dur aţi luat, în dar să dați ; a sărit 
lumea într-ajutor, 

6). Măsura : Băiatul miei întrece pe-al d-tale în multe: 
în purtări, în învăţătură, ete ete. 

7). Cu verbe ca: a preface, a schimbe, a crede, a să 
încrede ; Isus.a prefăcut la Cana Galilei apa în vin; 
Calipso a schimbat pe Ulise din om în porc; Regele 
Midas pe tot ce punea mina să prefăcea în aur; Crez 
într-un D-zeii, tatăl a tot țiitor; Crez în Tatăl, în Fiul, 
și în Duhul sfint; m-am încrezut în tine, și cînd colo 
m-ai dat de zminteală. 

8), In compunere în joacă un rol precumpănitor. 
Limba azi chiar face un uz mai mare de cit în trecut, 
în ia forma in în neologisme, îar în, îm în cuvintele: 
unde avem labiale : încred, întorc, a înşeua ; îmbăt, îm- 
part; înducțiune, invențiune ; impozant, important. - 

Obs. In neologisme în are înțăles negativ ; inactiv, „în 
ofensiv, inodor, „incolor, insipid. 

-$ 141. Pe (per). Din prepozitia, latină, „per, a eşit pe, 
pre; pi și pă dialectale. Ea arată. 

..
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1). Locul ca stare și mișcare: merg pe mare și pe ascat, mă uit pe şes, pe fereastră pe hoarnă, 
2). Timpul ca durată și ca distributiv: 

nul pe 2 zile; cişlig cite 3 francă pe zi. Vodă are leafă de un milion 500 mii franei pe an, ceca ce face cite 125000 franci pe /ună saă cite 4167 lei pe zi sau cite 174 lei pe ceas; pe vremea lui C iubăr și Papuriă vodă, 3). Chipul: muscă pe furis, merge pe dibuite, mă duc 
) $ 2 19 > p ; e gici, bea pe nemâîncute j pe de rost, pe dos, pe față ; socotesc pe metri și pe stinjini, pe kilograme și pe oci. 

2). Scopul, cauza, jurămintele : mă 
onoare, strici orzul pe gişte, nu d 
cea din par, mă jur pe D-zei. 
„mineate, s-a așezat 
mine, 

i-am dat dru- 

jur pe cinste și pe 
a vrabia din mină pe 

S-a pus pe băute și pe 
pe somn, lasă toată nădejdea! pe 

5). Mijlocul mai ales în araiă : am trimes vorbă pe. cumătru ; ţă- am trimes o scrisoare pe lon Vezeteul. 5). Raportul pasiv al obiectului direct, cind luăm în vorbire obiectul ca cunoscut: lubește pre tatăl tau și pre muma la. 

î).. În compunere : prefac, prevăd, prepun, presupun, petrec, preling (pirling), pedosnie. 
$ 142. Par (pro) s-a păstrat numai în purced ; pre- tutindenea pro s-a înlocuit cu pentru și drept: îi Yau unul pentru altul, sai unul drept altul. Ei $ 143. Pentru luind locul lui pro arată: 1). Inlocue irea: du-te pentru mine, bate-te tu pentru fratele tă ; 2). Szopul ca folos: mincăm pentru. a trăi, nu trăim ptitiru a minca ; să luptă pentru patrie, omul e făcut. pentru năcaz, 3). Cauza : pentru asta a fost: toată prica; “ac pentru ochii lumii, fac pentru fală i
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Obs. Celelalte prepoziţiuui le lăsăm pe sama Dicţiona- 
rului, ca să le arăte înţălesul și întrebuinţarea, 

DEPRINDERE 

(Din «O primblare la munţi» de V. Alexandri). 

Toader şi Mărinda 

In satul Mircești de pe Siret era un biet copil ca de 
vro ÎȘ ani, fără nici o rudă, care să fi avut cea mai 
mică grijă de el; acest băiat să numia Toader și slujea 
de văcar satului. "Toată ziua el o petrecea pe cimpl 
cu xitele ce ducea la păscut, și sara cind le întorcea în 
sat, sărmanul copil să culca unde putea, cind într-un 
coșer, cind într-un zămnic părăsit, cînd supt un copac, 
căci n-avea nici masă nici casă. 

Cum să mijia de ziuă, Toader să scula degrabă, îşi 
arunca sucmanul pe umere și să ducea în cimpi cu flu- 
erașul la gură și 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 nici un flăcăi 
din sat nu voia să să amestece cu dinsul, sati de și 
să apropia vre unul de el, o făcea numar pentru ca 
să-l ele în ris. La horă nime nu-l îndemna să între în. 
joc, și măcar că era cel mai frumos dintre toți flăcăii, 
nici o fată nu să uita la el, pentru că era sărac, pentru 
că n-avea cămeșă cu altițe şi pălărie cu mărgele. 

Intr-o zi de primăvară, cum sta "Toader culcat pe lar- 
bă, lată că vede o fată fugind cătră el, și după dinsa - 
0 vacă neagră ce-o alunga. Cit pe ce era să o ajungă
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pe biata copilă, cit pe co era s-o ele în coarne, cînd "Toader, sărind într-o clipă, să aruncă cu măciuca îna- intea vacci și o izbi atit de tare în frunte, în cit pe loe ca pică ameţită jos, 
Sărmana fetică era mai moartă de frică; inima i să bătea de i să cutremura pieptul, și de-abea să putea răsufla. Toader alergi iute la un Dirăii aproape, aduse apă rece în pumni și-i stropi lvuntea ; incet, încet copila să ]i- niști și își veni în simţiri, | 

In vremea asta 'Poader să uita la ca cum era culeată pe iarbă, și simţi de o dată că să tulbură și că i să hate și lui inima mai tare de cit altă dată. Nu să putea dumeri el ce era pricina ; însă nu-și putea intoarce ochii de la fată, si din vreme în vreme îi venea să ofteze fără voe. 
, 

Avea dreptate să să tulbure bietul “Toader, pentru că Mărinda (aşa să numea copila) era cea mai frumoasă fată din sat ; ea avea șeisprezece ani, părul negru ca pana corbului şi fata albă ca omătul, “gurita mică și ochii mari, plini de foc! ea mai avea si “un trup mlă- dios ca o salcie, glasul dulce ca un glas de păsăruică, si cînd să impodobea dumineca cu flori pe cap, 'cu sal- bă la git, cu catrinţe nouă și cu cămeșă subţire cusută cu altite de lir, toate fetele să fiiceat slute de ciudă și 
toi flăcăii in săreai în cale pentru ca să suguiască cu ea... Jar cind Mărinda juca la horă, moșnegii își tră- geaă barbele privind la dinsa, babele o săruta care de „care, jar flăcăii să apuca la bătae, pentru că Mărinda juca i cu trupul și cu inima, și nici să cunoștea locul unde călca piciorul ei. Avea dar dreptate 'Toăder să „nu-si poală întoarce ochii de la dinsa.
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— Cum ţi-i Mărindo?.. a zis el peste puţin. la să 
uită la el cu nişte ochi, ce-l pătrunseră la inimă și-i 
răspunse : 

— Mai bine acum, Toader. Slavă Domnului. c-ai să- 
rit de m-ai scăpat; căci de nu erai pe-aici, acum azi 
fi fost moartă. 

— Să lerească Dumnezeii ! strigă "Toader, oțărindu-să: 
“mai bine să mor eă.... tot nu-s de vr-o treabă... un 
biet văcar fără tată, fără mamă; dar tu, Mărindo, tu 
ai neamuri ; pe tine te iubese toti sătenii : mini, poimîni, 
te-i mărita... te-i mărita... 

— Nu vrei să mă mărit așa degrabă, și măcar că 
păn-acum m-aii cerut mulţi, dar nu m-ati îndemnat ini- 
ma s-aleg pe nici unul din ci. 

— Nici măcar pe lon Ghiurcă ? întrebâ Toader, 
— lon Ghiurcă ?.. Si cine-i Ion Ghiurcă, de mă în- 

trebi de el, ca și cind ar fi Făt-Frumos ?.. Ce ?,. pentru 
că are mai multe oi şi mai mulți boi de cit alţii, socuți 
că numai de cit trebue să-l iaă de bărbat ? 
— D-apoi el s-a lăudat că-ți 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 Ghiureă 
îl un ticălos, un minciunos. 

Zicind acestea copila să sculă în picioare de-minie, și 
ochii i să umplură de lacrimi. “Toader. cu bucuria pe 
față să apropie de dinsa, o lua de mină şi căută să o 
împace. După puţină vreme fata începu a ride, şi toate 
fură uitate. 

Ceasurile trec răpede între doi tineri, cînd încep a 
simți dragoste unul pentru altul, și să vede că Mărinda
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și Toader aveai multe taine a-si spune, pentru că. mai să făcuse noapte, cînd ei să întoarseriă în sat, 
A doua zi, Mărinda să trezi cu pofta de a culege flori, si să porni îndată la cimp, dar nu știi cum să rătăci, că nimeri Yar lingă Toader, şi în urmă iar înoptase, cînd aii apucat amindoi drumul spre sat, 
A treia zi, Mărinda iși aduse aminte Ță în oare-care loc iși prăpădise un cercel, și alergă îndată ca să-l] gă- sască : însă nezărindu-l nicăiri, îi veni în cap să meargă să întrebe de el pe “toader? 'oader nu găsise cercelul, dar propusese Mărindei să-l caute amindoi prin cîmp ; ei: l-ati căutat așa de mult, în cit-să făcuse far sară cind a fost ca să vie acasă, 
Aşa, în toate zilele Toader și Mărinda găsiaii pricini de a să intilni. Ci erati ei de fericiți atunci! cu cită dragoste să uita unul la altul! cu cită plăcere Mărinda asculta pe "Toader cintind din fluer doina de la munte!. Amiîndoi eraii așa de pătrunsi de maltămirea ce gustai că nici nu gîndeaii la vremea viitoare ; nu gindeai că nimic în lume nu e maj nestatornic ca norocul ! 

„Intr-o zi, Ion Ghiureă, unul din fruntașii satului, care de mult căuta să să însoare cu Mărinda, a zărit pe aceasta împreună cu Toader, şi îndată a alergat în sat de a înștiințat pe părin (îi fetei, «Veniţi, le zise el, de vedeţi pe Mărinda cea cuminte cum să drăgosteşte cu vacariul satului, ea care să fudulea cu ceialalți flacăi,> - - : Părinţii Mărindei, împreună cu vr-y cili-va bătrîni să- ieni, călăuziți. de Ghiurcă, au alergat cu grabă și au văzut în adevăr pe copilă culcată pe iarbă lingă 'Voader,; Din ceasul acela soarta lor iși schimbă fața, și toată fericirea lor să stinse ! -- Mărinda, ocărită de tata] săi
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și de mama sa, fu închisă zi și noapte în camara casei 
lor, și Toader fu alungat din sat ca un rii. 

Dietul copil văzînd că nu mal avea nici o sperare de 
a mal vedea pe draga lui Mărindă, veni la lași și să 
scrise ]a 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 cufundati in ginduri 
triste, căci gindea, sermana, la “Toader. De tret luni nu 
auzise nimic despre el și nu ştia ce să ficuse, 

“Voemai atunci o tigancă bătrină si stremțoasă eși din 
luncă și. veni drept la ca cu mina întinsă, zicindu-i : 
dă-mi o părăluță, draga mea, că de trei zile n-am min- 
cat şi mor de foame; dă-mi o părăluță că ti-oiti căta 
în cglindă și ți-oiu spune sorții > 

Mărinda căuta colţurile năframei, ce purta în mină, 
dar văzind că nici unul nu era iînodat, 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. 

Țiganca scoase îndată din sin o cutie mică de plumb, 
ce avea în lăuntru o oglingioară, deschise capacul Și, 
cătind în ea, începu a descînta. După citeva minute ca 
să întoarse cătră fată și-i zise cu glas tulburat : 
— Mindrul 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 mari ; acolo- -i mîndrul 
tău, 

» —— Dar oare socoți că l-oii mai vedea ? întrebă Mă- 
rinda,
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— 0 dată numai ii zări, draga mea, și apoi nu l-ii 
nai vedea. | 
— De ce, mătuşă ? 

— Pentru că s-a pus o ceată neagră deasupra o- 
vlinzii, cind mă uitam în ca. Dar de vrei să m-asculii, 
fata mea, să fugi de cl. să nu-i mai eși în cale. 

Zicind acestea bătrina să făcu nevăzută în luncă, iar 
Mărinda rămase cu ochii plini de lacrimi. 'Poată ziua ea 
gindi la vorbele ţiganeci, făr a le putea intelege ; toată 
noaptea ea întoarse în mintea ci fel de fel de planuri 
de intilnire cu "Toader, și in sfirşit hotări a fugi în 
noaptea viitoare de la casa părintească, și a să duce 
prin toate tirgurile ca să caute pe iubitul ei. | 

A doua noapte, cum să culcară părinţii ei, Mărinda 
puind citeva lucruri de irebuinţă într-un sac mic, esi 
pe furis din casă, și după ce-şi făcu tre cruci apucă . 
drumul spre 'Tirgul-Frumos. 

Ceriul era plin de stele și luna plină de lumină. Mă- 
rinda sprijinită de sperarea că va vedea incurind pe 
Toader, merse cu un pas repede din sat la luncă, trecu 
podul Siretului, lunea Teiuşului şi pădurea Strungăi, și 

- ajunse în zori de zi la margina 'Tirgului-Frumos. 
"Acolo ea să opri vre-o cinci zile, alergă prin toate u- 

liţele, intrebind despre 'Voader ; însă toate cercetările sale 
fură zădarnice. Fără dar a mai pierde vreme, copila să 
porni. spre lasi, și a doua zi dimineată capitala Moldo- 
vei i să arătă cu toată pompa ce o împodobește... cînd 
o "vede cineva de departe. e 

Mirarea ei a fost mare, cind a văzut aceu alună= 
tură de case mari, ce să înalță una deasupra alteia, cind 
a zărit clopotnitele bisericilor, și mai ales cînd a a- 
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uzit acel vuet fără nume, care ese din sinul orașului 
ca dintr-o răsuflătoare a iadului. 

Mărinda a stătut puţin și s-a pătruns de frumuseţa 
panoramei, ce întățişază poziţia capitalei noastre, şi pe 

urmă a întrat în ca. 

Nu am trebuință să mai spun, ce virtej o apucă pe 
biata copilă, cind să văzu de-o dată pe ulițele Iasului, în 
mijlocul a sute de oameni striini, ce treceaă pe lingă 
dinsa, în hăul acel de ricnete, de ţipete, de urlete, de 

"pocnete şi de hodorogiri de trăsuri. Ea care nu eşise 
nici o dată din satul ei, care nici putea să-si închipu- 
ească ce este un tirg mare locuit de mii de oameni. 
ochii ei să painjiniseră, urechile-i țiuiati și inima i să 
bătea de spaimă. 

Copila mergea tot înainte fără a ști unde să duce, 
şi să uita necontenit la toți pe care ii întilnea, cu spe- 
rare că va da cu ochii de Toader. Ajungind la poarta 
palatului criminalicesc, ea însemnă o mulțime de trăsuri 
și de persoane pe jos, carele si indreptait spre Copoă; 
să luă şi ea după dinsele și peste putin trecu bariera 
Podului Verde şi să găsi în cimpul Copoului. 

Acolo, nu departe de Prăvărie, eraii adunați toţi o- 
staşii de la cazarmă, îmbrăcaţi în unitorma cea de pa- 
radă, și stau cu toţii înşiraţi pe linie şi cu armele în 

„mini. Pedestrimea și călărimea împărțite în deosebite 
cete, sta gata a purcede pentru ca să treacă pe dina- 
intea comandanților, și tot poporul ce-i privea aștepta 
cu nerăbdare ca să înceapă marșul. De o dată un glas 
puternic răsună, dind semnalul de pornire: soldaţii pu-.. 
seră armele la umere, și tobele începură abate. Pedes- 
trașii trecură cu un pas regulat, și în urmă-le să îna- 
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intară călăreții, mîndri, voinici ca niște adevărați Ro- 
mini cu sulițele lor nalte în a cărora vint filfila stegu- 
şoare jumătate roșii și jumătate albastre, 

Miirinda, perdută printre popor, să uita cu mirare și 
cu luare aminte la soldaţi, si de o dată, tipind cu des- 
perare. pică la pămint leșinată. Sermana ! ea zărise în 
mijlocul călăreților pe Toader, pe dragul ei !.. 

Ciliva oameni, ce să găsiaii lingă dinsa ai sărit să-i 
deie ajutor, și cu mare grei aii adus-o în simțiri; dar 
ce tolos, nenorocita să trezi nebună ! In zădar loţi căutaii 
s-o linișteaseă cu vorbe blinde ; Mărinda să uita la er 
cu ochi sălbateci, şi pe urmă incepea. a ride, saă sta 
puțin de asculta, ca și cind i-ar fi grăit un glas din altă 
lume, 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, zicină : <Ah! 'Poa- 
dere, 'Loadere, ce-ai făcut 1» 

Asa să sfirşiră dragostele Mirinder și a lul Yoader; 
așa să împliniră proorociile țigancel. Copila muri peste 
dui ani la Golia, în casa nebunilor, iar "Toader nici o 
dată n-a știut nimică din cele ce s-au întimplat.



PARTEA vV. 

ORTOGRAFIA 

CAP. XI. 

Considerațiuni generale. 

$ 144. Practica scrierii unei limbi a precedat cu mult 
studiile gramaticale, Noi Rominii am început a scrie 
in romineşte pe la 1500 și ceva, şi deeahia la 1780 a- 
pare cea întiiii gramatică rominească a lui . Șincai 
Elementa linguae Duco-Romanae în Transilvania, și a lul 
Enăchiţă Văcărescu. la 1787 in Muntenia. "Timp dar de 
200 de ani şi mai bine Rominil ai scris fiiră să aibă 
idee de (tramatică, nici de terminologia ci încureată, și 
totuşi aii fost scriitori fruntaşi ca Miron Costin ! 

$ 145 Cum aă scris Roimîsii în acest timp ? Nu încape 
nici o îndoială că Rominii. aii scris așa cum s-ati 
priceput, cum le-a sunat cuvintul la ureche, și după 
cum cunoștințele literare a cărturarului îl făcea destoinie 
a pomăzui scrisul limbii noastre cu fasoane greceşti și 
slavoneşti. | 

In adevăr cine cercetează manuscriptele vechi si ti- 
păriturile observă o înriurire directă, greacă și slavonă 
în tendința de a scrie cuvintul ; dar n-a fost ceva gene-
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ral, ci fie care diiac scrica după moda greacă sai sla- 
vonă, întru cit era tare în acele limbi. 

De aici acea libertate mare la scriitorii noștri din tre- 
cut, care fără pie de conștiință ci ar greşi contra unor 
vegule gramaticale, care nu existau, dădeati loc pe 
o scară întinsă formelor dialectale, aproape așa cum e- 
rai prin satul unde să scrica zapis. Și era un bine. 
Cerinţa logică a scrisului era satisfăcută, căci la ce alta 
ne foloseşte scrierea, de cit: de « 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? 
unde să mă duc? De-a veni mă late hat și bine, și 
asta-mi mai trebuește acum ! nu-s destul de bătută de cel 
de sus 7 care așa cum am scris-o e înțăleasă de ori 
cine puțin inițiat în secretul scrierii, această frază zic 
am serie-o cu slove cirilice ; vor înțălege-o mai puţin, 
Jar dacă am. scrie-o fără vre-un semn grafic incurcala 
ar fi destul de mare; De pilaă: Paidemine.șidemine.ce 
simăfac.undesămăduc.deavenimălatehătșibine șiastamYmatit 
rebueșteacum,nuseădestuldebătutădeceldesus. 

Și cînd ne inchipuim 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 
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 netrebuică, poate tocmai din această 
pricină. 

Cu vremea cărturarii s-a deprins. A văzut cum! a 
scris altul, şi așa a scris și el, de şi nu chiar intocmai, 
Scrierea .e un fapt de imitație, și prin trecere de vreme 
s-a format o tradițiune în scris, care a căutat “să să în-
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trupeze în tendinte de reglementare a scrierii; cind ? 
Cu o sută de ani Inainte dea apărea cea întiii grama- 
tică. In 1683 Dosoftei în lași si în 1688 Mitrotan Şi cu 
iraţii Greceni in Bucuresti căutară a reglementa scrierea 
sunetelor lui d si 7, Aceşti cărturari at hotărit a să 
scrie ă cu 4 și îcu x în mijlocul cuvintelor, iur cu „pla 
început. 'Lipăriturile bisericești au ţinut male puțin 
această normă in tot secolul al XVIIl-le. 

Cind vine banul Enăchită Văcărescu şi reglementează 
în corp de regule (iramatica limbii Romineşti exista o 
practică a scrierii limbii Romine, de care chiar autorul 
gramaticii a trebuit să să ţină. tiramatica dar s-a 
mărginit mai mult a studia limba ca limbă, far nică de 
cum ca scriere, 

Intre scrierea unei limbi și gramatica acelei limbi 
n-ar trebui să. fie legătură ; Scrierea a precedat grama- 
tica, și dar tendința ce să manifestă azi de a supune 
scrierea limbii unor regule gramaticale e desmințită prin 
istoricul faptelor. Peglementarea ortografiei nu trebue să 
stea în legătură cu regulele gramaticale. Modul de a seric 
o limbă e un fapt de convențiune. 

Contrariul s-a intimplat și să intimplă, Odată ce căr- 
turarii noștri ai început a studia limba și a formula re- 
gule gramaticale, s-aii pus pe tapet cestiuni străine de: 
firea limbii. Intiiit gramaticii noștri ai avut a scrie limba: 
cu litere latine, apoi aii căutat a proba latinitatea noa- 
stră prin forma vizibilă ce vom da cuvintului scris ; a- 
ceste” preocupări 'aii schimbat de odată lucrul. Ne-am 
trezit cu nenorocitele sisteme ortografice, datorite pe de 
o parte detectuozitătii alfabetului latin, pe de altă parte: 
înriuririlor străine ca scriere, Ungurească, (iermană, Po-
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lonă, Italiană, Latină ete, Și de unde pănă unde toţi 
serieaii 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, toţi erati de 
acord în a scrie BBS, ARURAHA, NMAHT, dar cind-a venit să să serie cu litore latine s-a schimbat lucrul : 
unii ati scris: cediendu, mancundu, pamentu, alții ve- end, măncândă, peănentă, alţii pământ, mâncând, răzînd. 

In scurt noi în scrierea de azi a limbii noastre avem 
o duplă înriurire : tradițiuneu veche scripturistică a căr- turarilor ce scrieai cu sloce, și influenţa cărtururilor la- tiniștă, întrupată în repulele lcademiei și răspîndită în public prin scoală. 

Azi de și nu putem separa ortografia de gramatică, to- 
tusă o sumă din preceptele fonetizmului să sprijină nu pe 
regulele izvorite din gramatică, ci pe îuroială ; Tendinţa 
e ca. această invoială de a ne scrie fonetie limba să fie împărtășită de toți cărturarii, ori care le-ar fi vederile 
ce vor fi avind în domeniul gramaticii. | 

Îici odată nu să va unifica ortografia prin regulele 
«deduse din Pamatică, ci numai prin o înroială tacită, 
cure să ta primi de public numai întru cât acea, scriere 
ca fi simplă, uşoară și clară. Fconomia muncii. trebue 
= ne-o deu mai ales scrierea unei limbi. 

CAP. XII 

- Semnele de punctuație. 

Ş 146. Semnele de. punctuație ajută la claritatea tra- 
E
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mai grei de căpătat claritatea în seris de cit în 
vorbire, aceasta din cauza semnelor cu care ne scriem 

limba și pe care 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 asa. 

De aici urmează că regulele punctuației nu să sprijină 

în totul pe pauzele din vorbire. 

$ 1417. Semnele de punctuație absolut necesare sint 

acestea : puntul (.), zirgula (,), punt-zirgula G). 

Afară de acestea să mai întrebuințază în corpul Ira- 

zel alte semne grafice, cu care ajutăm la claritate. Două 

puncte (:), ghilimele zise și semnele citării (,, ... *), linioure 

(-), paranteza [(...)], steluțe (1) sai numerele (22 etc.), 

"semnul întrebării (2) și al mirării (), 

Bătrinii noştri mai cunoşteaii spiritele C*) şi accentul 

(), de care azi nu facem uz mai de loc. 

$ 148. Puntul. Puntul e cel mai vechiit semn; des 
întrebuințat în inscripțiuni, și aproape singurul cunoscut 
în textele vechi medievale. El să punea după fie-care 
cuvînt în înscripțiuni, saă după grupuri de cuvinte în 
documente. “Jirzii a ajuns a să pune numai după ispră- 

“vitul unei fraze. - - _ 

Astăzi întrebuințăm puntul în aceste locuri: a) Cind 
isprăvim o frază: Cine umblă după doi epuri nu prinde 
nici pe unul. b) după cuvintele prescurtate : Subs. Adj. 
Pr. pers.:v. masc, fem. n. pl. Perf, ant, Prez,: Ind. 
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Perf. Subj. (er. Inf. Imperf. ete, p. f. p 7. 0. (primeşte felicitări pentru ziua onomastică). 
$ 128. Virgula s-a născut din puntul prelungit în scrierea de mină. a) Ea să pune pentru a deosebi propozi- iunile unele de altele : Cinele, care lutră, nu mușcă ; b) Vocativul ca adresă îl punem între 2 virgule, Veniţi, răilor ; c) tot asa Și prop. incize : Near fi răit, a zis popa Smin- tină, să lie bine: a) Atributivul apozițional îl deosebim prin virgulă. Stefan cel “mare, Domnul Moldovei, a murit la 1504. 

$ 129, Punt-cirgula (A să pune în frazele simetric alcătuite, spre a arăta o mai mare deosebire între o propoziţie și alta : Limba Tomână Formează deelași trup cu limba latină ; e același organism, modificat însă prin întraducevea de elemente notă ; în Tine aceeaşi limbă, care în lungul săi traii a luat o faţă deosebită. 
Intebuințarea punt zirgulei e foarte capricioasă și grea, şi nu toți scriitorii o știi corect pune unde trebue ; unii pun virgula unde trebue pus punt-virgula, alţii din contra. $ 130, Două punte le punem cind facem enumerațiu-, nea părților după cuvinte ca adică, anume, următoarele, acestea, de pildă, de exemplu și “altele. | 

| spele Jomăniei sînt acestea : Prutul, Siretul, Buze, Dimborița, Olt, Ji etc. Fie de ex. : fracțiunea 2/, să să 
transforme în fracțiune zecimală. ! ” 

Două punte să mai pun și după verbe. ca zice, spite 
in stilul direct. Numim stil direct vorbirea altuia citată „asa cum s-a zis în persoana | saii II. ''otdeauna cînd ci- 
tăm vorbele altuia neștirbit intrebuințăm ' două punte. 
De pildă: Este o vorbă care zice: «tot pățitu-i priceput», 
O dată cu două punte întrebuințăm în citaţie și ghi- , 
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lemele (< >), care să pun cind după 2 punte vineo 

enumeraliune. 

Notă. In cărţile vechi ghilemelele să tipăreait cu roz. 

„8 181: Tinioora să întrebuintază în cuesul frazei, 

cind aducem un cuvint sait o propoziliune, ce n-are de 

cit incidental legătură cu cele spuse in frază. De pildă : 

Conjuyareu în a a fost conjugarea vie și u tras după 

sine—cel puțin la gerundiu— verbele de conjugarea * în 

Pe lingă acestea linioara să intrebuințază ca semn 

ortografic in scrierea unor cuvinte ca: du-te, fă-mi, ud-o, 

na-ți-0, mi-a, v-a, s-a, l-a, a-l, a-mi, l-as, czindu-l, 

dar-mâ-te, pînă-mi-te ; 

$ 132. Paranteza să întrebuințază, cînd simtim nevoe 

de a da -esplicațiuni formale unui cuvint, ca în tradu- 

ceri și în tezte matemulice. | 

_ Adesa paranteza să, înlocueşte cu semnul == saii prin 

conjunctia Saă, i - 
$ 133. Steluţa o întrebuințăm cînd facem note la test ; 

așa avem textele clasice, și compunerile cu caracter şti- 

inţific. In locul steluței să pune crucea (7) sait cizrele, 

mai mici de-cit corpul rindului. Steluţa, crucea, sati 
cifra ne îndreaptă în josul paginei; în textele vechi ex- 

“plicările erai date în dreptul rindului. - 

$ 13%. In propoziţiunile eselamative și interogative în- 

trebuințăm semnele (? !). Semnul întrebării (?) cuprinde 

adesa în sine mirarea şi ironia, şi mulți îl pun alăturea 

cu semnul esclamaţiei (212): Semnul esclamativ convine 

tuturor propoziţiilor ipotetice. 
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CAP. NI 

Regnule de ortografie. 

$ 135. Sistemul fonctie ca or tografie. e foarte simplu 
ŞI îndemănatec. -EI ține sami de uzul vorbirii culte și 
ici pe colea de tradițiunea scripturistică ; nu ţine de fel 
samă de derirare, ci pentru fie care sunet din graiul 
cult culmile a singură literă. 

$ 136. 'Toate sunetele pentru care avem litere în al- 
tabetul latin le scricm cu acele semne : 

arama, barbat, cajoc, di za, ernalic, fum, gard, lotru, 
imă, jder, miros, negură, osuna, “plapomă, rum, somn, 
tremuvare, uscat, tie, zilografie,  Newr-Yorl:, zi. zid 
Zaza. 

Ş 137. Pentru sunetele, cari nu găsim semne în al- 
tabetul latin, luăm anumite litere, și prin semne con- 
venționale le dăm valoarea sunetului rominese ($ 26). 
Sistemul fonetic admite aceste litere : ă, îşi 
"$ 188. ă pentru 4 în toate cuvintele, unde să rostește 

4 in graiul cult, afară de formele dialectale : zăd, cărți, 
rămtiă număr, supăr, încă, adevăr, capăt, păr, păcat, 
împărat, mădută, îndărăpt, în, tă, să să, nouă, vouă, 
ouă ; dar topoare, popoare, cosoare; forme ca: zice, 

” dă, sint moldovenești ; forma literară e zece, zei, u- 
„7ăsc, tîrăse. 

„Obs. Scrierea lut d cu E nu să admite în sistema fo- 
netică. ME i
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$ 139, î pentru x și a în toate cuvintele, unde să. 

rostește ? (.n) în graiul cult, afară de formele dialectale 7 

pîne, cîue, mână, stînă, fintină, smîntină, git, gitlej, sînt 

cueînt, cânt, mormînt, mâncînd, lăudind, răînd, fugînd,. 

dînd, putînd, mergînd, blind, cînd, cît, atit. stilp, gînd, Ito- 

mân, rînd, hîrtie, lînă, dînd, stînd, bătînd, Făcind, rând, 

în, împărat; întind, înculii, întreb, omorit, ocărit, urit. 

Sint dialectale formele : cusi, masi, șî. zi, zînă, prinzi, 

în los de casă, masă, și, zi, zină, frunză. | 

Obs, Scrierea lui î cu €, î şi inune primită.în sis- 

tema fonetică, 

"$ 140. Diftongii eu, oa să seriii totdeâuna ca diftong 

ea, oa (1, 14, 4, 04, Wa), acolo unde graiul ni-i dă în 

flexiune: leg-leagă, cer-ceară, urmez-urmează, drept 

dreaptă, șters-ştearsă, mor-moure, mort-moarte, soare, 

doare, cioară, poartă, coală, frumos-frumoasă, orb-ourbă, 

rob-roabă ; vedeam, credeam, făceam, plingean, fugea, 

băteai ; cartea, partea, mintea, pădurea, dreptatea j—ti- 

țea, stea, ea, ne-a, tălcea, surcea, măsea, mea, cea, grea, 

rea, putea. a vedea a mînca. 

Sint 'dialectale formele sie, căță, ziți, care ne dai e: 

saii d în loc de ea; tot așa mergem (mergeam), a reda: 

(vedea) șose și sușă (şosea). : 

Obs. Scrierea lui ca şi oaqcu € şi d sînt respinse, ca: 
mari greşeli, în 'sistema fonetică. 

1 

$ 141. U final să scrie acolo unde să rosteste, fie în-- 
treg, fie jumătăţit, și atunci îl însemnăm cu îi: Socru, 
membru, acru, jugastru, teatru, pupitru, negru, albastru,. .:
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aflu, pentru, cuseru, umblu, umplu, aspru ; oi, boi, leă, 
enieăi, (ăi, săi, aă. v-aă, sui, tată, moră, telii, cimposă, 
răsteit, bordei, plată, călciră, puii ; ochii, unchii, trun- 
<hiii, vechii, 

Sint populare forme ca: ochi, curechi, vechi, pu, căl- 
“«câă j—omaut, calu, caru, jupînu, domnu, care în graiii sînt 
articulate, în loc de omul, calul, jupînul, domnul, carul, 

U final jumâătățit si notează cu semnul scurtării : leă, 
pe cind cel medial jumătăţit, ce întră în diftongii cres- 
cători nu să notează - cu semnul scurtării : vouă, rouă, 
ziuă, piuă, Nouă ; steua, mărgeaua: ete. 

Obs.. Scrierea lut 4 mut final ca & jumătățit e respivsă 
„<u totul în scrierea fonetică, 

$ 142. Tot cu semnul scurtării să va insemna şi i 
atit final cit și la începutul și la mijlocul cuvintelor, 
cind să pronunță ca jumătate : oameni, domni, „copii, 
bună, cărți, părţi, oi, noi, miel, ak, oi, auzi, cînți, socrii, 
înunţi j—iad, iar, iarnă, iapă, iarbă ;.roib, șoln, taină, 
uită, piept, mi-ai dat, pam spus, E întregi în cuvinte ca: 
negri, socri, cuseri, acri, afli, umpli, anbli. 

Sint populare rostiri ca edi, credi, plerdi, edi ; unde 
trebue pus e. 

; 

$ 143. Sunetul reprezentat, prin litera m să. “va scrie 
totdeauna cu j iar nu şi cu gi; Joc, jug, judecată, junc, 
Jupin, juramînt, în loc de gioi, gios, ghimătate, 

$ 144. Sunetele reprezentate prin slovele vechi k, r, 
“, | să vor scrie cu literele latine c, 9, Și anume: vor 
reprezenta vocalele k, r. înainte de a, o, u, LR î, vor fi 
palatale înainte de e, îi, 7u, ie, ea : cine, cir, cenuşă, Ci:
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readă, cinci, cină, ceapă, ceas, cercel, ciocirlie, cioban, 

ciulă, ciur, cide, ciomp; — gti, sincere, gireulă, er 

geantă, mergi, rogi, yen, (riuigiă ; 

Obs. I şi e după ce se in cuvinte ca cioc, ceas, ceară. 
sai în gioc, gios, yloi forme moldoveneşti, nu e de cit un 
semn grafie pentru a da valoarea lui W, 4 ș aza în 20 49) 
sînt 3 sunete gi (palatală) o (labială) s (dentală) ; tot așa 
în cioc (M9K) avem 3 sunete ci (palatală), 9 (labială), ec 
(velală), 

Cind însă semuele c și 4 trebue sii reprezinte sunete'a 
velale k, r, înaintea vocalelor e, i, să vor serie ch, dh 
unde , nu să rostește: chinyă, ghindă, chitanță, cheitu- 
cală, răchită, chiar, ochii, ghem, gheară, junghii. 

$ 145. Sunetele reprezentate prin slovele ciriliz0 ui, 

4, % să vor scrie totdeauna cu ș, f, <; din aceste e 

„originar latin, iar ș, f sint literele latine, modificate în 

valoarea lor prin semnul diacritic, scdilă (,): serpe. 

şină, șură, ușor, căluşeri, coș, groși, roși, coși, eși, Iași, 

Barboși ;—ţel, țintă, țin, uită, toți, morți, lați, cărți, părti, 

fap, tăpușă ; crezi, verzi brazi, rozi, lăzi, iezi, văzînd, 

- mîncezi, sarbezi, zeii, zi, cină, rază orez. zero, zimbru, 

zăloy,. zel, zăplaz, zare, zer, botez, ratez j—lucrez, lu: 

crezi, lucrează, Jormează, luminează j—roză, azil, poezie, 

muzică, teză, cazarmă, sinteză, analiză, nazală, filozofie, 

Francez, « viza; a 2cicni, 2burda, zcîrcoli, zdrobi azeirli, 

2gloliă, dezbate. 

Obs. Scrierea lui 2 cu //-si s între două vocale e res- 
pinsă ca rea în sistema fonetică ; nu scrie 2 cu d pentru că. 

n-admite derivarea, nu scrie cu 'ş căci este un franţuzism ;, : 

limba romină n-a schimbat nici odată pe ș între două vocale 
casa a visa, 

£ 146, Sunetele reprezentate i în all, cirilie prin i să 

2
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vor scrie numai cu şt, chiar în flexiune: cunoști, eu- 
nvaște ; puști, peste, ştiinţă, muşti, înfloresc,  întloreștă, 
înflorește ; vorbeste, omenește, căocoește, a oiînește, tur- 
cește, rusește, lutineşte, București, Ploeşti, Vinețești, Ilo- 
vești, -Aloteşti ;—Ștefin, ștergar, aştept, așternul, deștept, 

- Tirgorişte, oiște, miriște, capiște, toporiște, siliște, Silişteuă, 

Us. Serierea lut 4 cu se e respinsă în sistema fonetică, ca fiind fapt de dericațiune. Să serie însă cu scacolo unde: să vorbeste: poseta (smintina), scenă (IDEA), sciziune, Seiții ; 

$ 117. Literele latine y, ph th, qu, he, să serie nu- 
nai în. numele proprii străine : haut, Byron, Thiers ; 
(uintilian, Phuethon, <lruarium, Kalium ; nu să serie 
însă în numele comune de şi neologisme, ca: termome- 
tru; tipograjie, filosofie, teatru, ortografie, filozofie. îpo- 
iezii, cantitate, chilometu, chitanţă. - 

Ş 148. Consoana z să mănține și în sistema fonetică 
pentru a reprezenta sunetele compuse es şi ya, acolo 
unde pracliea a indatinat această scriere,. Zer.xes, lezi- 
con, ezametru, examen, expediție, Alexandru, ază, lu, 
exemplu, eristă. 

Ol, Despre întrebninţarea liniuții și apostrafului vezi 
Morfologia $ 32, 

_$ 149. Litevele mari să pun: a) la inceputul frazet Ş | p p | 
- și după punt. b) La inceputul fie cărui vers ; c) la nu- 
mele proprii: lon, Maria, (ihiţă, d) în adrese. Domnule 
Președinte, D-le Director, ia
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DEPRINDERE 

Soacra cu țrei nurori. 

(Poveste de ]. Creangă) 

Era o dată o babă, care avea trei feciori nalți ca ni- 

şte brazi și tari de virtute, dar slabi la minte. * 

O răziișie destul de mare, casa bătrinească cu toată 

pojijia ci, o vie cu livadă frumoasă, vite și multe paseri 

alcătuiaii gospodăria babei. Pe lingă acestea mai avea 

strinse şi părăluțe albe pentru zile negre ; căcă lega pa- 

raua cn zece noduri şi tremura după ban. 

Pentru a nu răzleți feckorii de pe lingă sine mai dură 

încă două case alăturea, una la dreapta și alta la stinga... 

celei bătrinești. Dar tot atuncea luă hotărire nestrămu- 

-tată a ținea feciorii şi viitoarele nurori pe lingă sine 

_— în casa bătrinească — şi a nu orindui nimic pentru 

împărțeală pînă aproape de moartea sa. Așa făcu ; şi-i 

“videa inima babei de bucurie, cînd gindea numai cit de 

_fericită are să fie ajutată de feciori şi mingiiată de vii- 

toarele nurori. Ba de multe ori zicea în sine: <YVoi& 

privishea nurorile, le-oiă pune la lucru, le-oiii struni şi 

nu le-oiii lăsa nici un pas a cși” din casă, în lipsa fe- 

ciorilor .mei. Soacră-mea—fie-i țărna ușoarăl—aşa a fă- 

cut cu mine. Și bărbatu-mieii —Dumnezeii să-l erte I— 

nu s-a putut plinge că l-am înşelat, sait i-am risipit 

„casa ; îmee de și cile o dată erai bănueli... şi mă probo- 

zea.,. dar acum s-ait trecut toate !> | 

'Tustect feciorii babei umblai în cărăuşie și. ciştigati 

“mulți bani. Celui mai mare îi ceni vremea de insurat, 

-



  
dăles ce ţi-am spus? - 
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si baba simțind asta, umbla val virtej să-i” găsească mi- 
reasă ; și în cinci, şese sate, abia, abia putu nimeri una 
după placul ei : nu prea tînără, naltă și uscăţivă, însă 
robace şi supusă. Feciorul nu eşi din hotărirea marcă 
sa, nunta să făcu și baba își luă cămeşa de soacră ; ba 
incă netăiată la gură : care însemnează că soacra nu 
trebue să fie cu gura mare și să tot cictească de toate 
celea. | 

După ce s-a făcut nunta, feciorii s-aă dus în treaba 
lor, iar nora rămase cu soacra, Chiar in acea zi, cătră 
sară, baba începu să pue la cale viața nurori-sa, Pen- 
tru babă, sita nouă nu mat avea loc în culii, De ce 
mi-am luat clește ? Ca să nu mă ard, zicea ea. Apoi 
să sue îute în pod și scoboară de acolo un știuberii cu 
pene rămase tocmai de la răposata soacră-sa, nişte chite 

„de cinepă şi vre-o două dimerlii de păsat. 
— lată ce.am gindit eii, noro, că poti lucra noptile. 

„Piua-l în căsoaea de alitture, fusele în. oboroe supt pat, * 
iar furca după horn. Cind 16- sătura de strujit pene, 
vei pisa malaiii ; și cînd a veni bărbatu-tăt de la drum, 
vom face plachie cu costiţe de pore de cele afumate, 

- din pod, și Doamne, bine vom minca ! Acum de o dată 
„pină te-i mai odihni, ia furca în briă și pînă mini di-. 
mineațiă să gătești fuloarele aceste de tors, :penele. de 

“strujit şi malatul de pisat. Eu! mă las puţin că mi-a 
trecut ciolan prin ciolan cu nunta voastră. Dar tu să 
știi că ei dorm epurește : şi pe lingă işti doi ochi mai 
am unul la ceafă,-care șede pururea deschis şi cu care 
văd și noaptea si ziua, tot ce să face prin casă. Ar in- 

— "Da, 'mămucă, numai ceva de mincare
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— De mincare ? O ceapă, un usturoiit și o bucală 

de mămăligă rece din polită, sint destul pentru o ne- 

vastă tinără ca tine... Lapte, brinză, unt și ouă de-am 

puica sclipui să ducem în tirg ca să fucem ceva parale; 

căci casa s-a mai îngreuiat c-un 1nincăi și cit nu vreă 

să-mi pierd comindul.—Apoi cind inseră, baba să culcă 

pe pat, cu faţa la părete, ca să n-o supere lumina de 

la opaeț, mai dind a înțălege nurori-sa că are s-0 pri- 

vigheze ; dar somnul o cuprinse indată, și habar n-avea 

de ce face noră-sa. Pe cind soacra horăla dormind dusă, 

blajina noră migăia prin casă ; acuși la strujit pene, 

acuzi îmbaăla tortul, acuzi pisa mălaiul și-l vintura de 

buc, Şi dacă Enache să punea pe gene-i, ea îndată lua 

apă rece și-și spăla lața ca nu cum-va s-0 vadă nea- 

dormita soacră şi să-i hănuească, Asa să munci biata 

nori pînă după miezul nopţii ; dar despre ziuă, somnul 

o dobori, și adormi și ca intre pene, caere, fusele cu 

tort si bucul de malaiii. Baba, care si culcase o dată 

cu găinile, să sculă cu noaptea-n cap și începu a trinti 

si a plesni prin casă, în cit biata noră, care de- abia a- 

țipise, de voc, de nevoe, trebui să să scoale, să sărute 

mina soacrei și să-i arăte ce-a lucrat. Incet. incet nora 

„s-a dat la-“brazdă si baba era mulțămită cu alegere: ce 

a făcut. Peste cite-va zile cirăuşii sosesc, și tinăra ne- 

vasiă văzîndu-să bărbățelul, mai uită din cele năcazurit 

- Nu trece mult și baba pune la cale și pe feciorul cel 

„mijlocii ; și-și ia un -sullet de noră întocmai după chi- 

pul și asemănarea celei dintii : cu. deosebire numai că 

aceasta era mai în vristă și ceva incrucișată ; dar foe 
de harnică. “ 

După nuntă, feckorii să due iarăși la cărăusie și nu-
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rorile rămin iar cu soacra au casă, “După obiceii, ea le 
dă de lucru cu măsură, și cum înserează. să culeă „ 5pu- 
ind nurorilor să fie harnice și d ndu-le. de grijă ca nu 
cumva să adoarmă, că le vede ochiul ecl neadormit. 

Nora cea mai mare tălmăci apoi celeialalte despre 
ochiul soacră-sa cel a tvate văzător, și usa una pe alla. 
să îndemnaii la treabă si lucrul eşia girlă din minele lor. 
Iară soacra huzurea de bine. Dar binele— cite-odată — 
așteaptă și răi, Nu trece tocmai mult si vine vremea 
de insurat și feciorului celui mie. Baba însă voia cu ori 
ce chip să aibă o troiță nedespărtită de nurori... de a- 
ceea și chitise una de mal înainte. Dar nu-i totdeauna 
cum să chiteste, co-i și cum să nimereşte. Intr-o bună. 
dimineaţă, feciorul mamei îi și aduce o noră .pe cuptor. 
Baba să scarmănă de e cap, dă la deal, dă la vale, dar 

„n-are ce face; şi de voe, de nevoe, nunta s-a lăcut, 
pace bună. 

După nuntă binrbaţii din noii să duc în treaba lor și 
nurcrile rămin iar cu soacra acasă, Haba iarăși le dă 
de lucru cu măsură, și cum vine sara, si culcă după o- 
biceiii. Cele două nurori văzind pe cea mai tinără co- 
dindu-să la treabă, îi zic: da nu te tot codi, că mă- 
"muca ne vede. 

— Cum ? ei o văd că doarme, Ce le de treabă e 
aceasta ? Noi să lucrăm și ca să doarmă ? 

— Nu căuta că horăcște, zise cea mijlocie, mămuca. 
are la ceafă un ochii neadormit, cu care vede tot ce 
facem, Şi apol tu nu ştii cine-i mămuca, n-ai mincat 
NicI' o dată moarea ei. 

— La ceafă ?... vede toate? n-am mincat moarea ei,



— 140 — 

Bine că mi-am adus aminte.. dar ce mincăim noi, fe- 

telor—hăr ? 

— Ea răbdări prăjite, dragă cumnăţică... lar dacă ești 

flămîndă, ia şi tu o bucată de mămăligă din colțarii și 

cu niște. ceapă zi mînincă. 

>— Ceapă cu mămăligă ? D-apoi neam de neamul mei 

n-a mincat așa bucate. Da slănină nui în pod? unt: 

nu-i ? ouă nu-s? 

— Pa sint de toate, ziseră cele două, dar sint ale 

mămucăi. “ ; 

— Fii cred că tot ce-i a mămuzii e și al nostru, și 

ce-i al nostru e și al el. — Fetelor, hii ! s-a trecut de 

şagă. Voi lucraţi, că ei mă duc să pregătesc ceva de-a 

mîncării ; ştii, colea, ceva mai omenește : și acuși vă 

" Chem și pe voi, 

— Doamne ce vorbă ţi-a eșit din gură! ziseră cele 

„două. Vrei să ne-aprindem pae în cap? Să ne zvirlă 

baba p& drum ? 
— Las, dacă va durea capul. Cind v-a întreba pe voi 

să daţi vina pe mine și să lăsaţi să vorbese eii pentru 

toate. 

— Apoi dar... dit. fă cum ştii ş numai să nu'ne 

bagi și pe noi în belea, 

„— Hai, fetelor, tăceţă gura vă meargă ; că nu-i bună 

pacea și 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 cuptioriit de 

plăcinte, ciți-va pui pirpiliți în frigare și prăjită în .unt, 

o străchinoae de brinză cu smintină şi mămăliguța erai. 
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gata. Apoi iute chiamă și pe celelalte două în bordei 
și să pun la masă cu toatele. 
— Hai fetelor, mîncaţi bine şi pe Domnul liudaţi, că 

eă mă răpăd în cramă s-aduc şi un cofăel de vin ca 
să meargă plăcintele acestea mai bine pe git. 

După ce-ait mincat şi-aii biut bine, le-a venit a cinta, 
ca rusului din gura girliciului. 

„Soacră soacră, poamiă acră | „Esi afară 
„De te-ai coace cit te-ar coace, „Cao pară; 
„Dulce tot nu te-r mai face...  „Intri-n casă 
„De te-ă coace-un an ş-o varii „Ca o coasă 
„Tot eşti acră și amară „Sezi în unghiu 

„Ca un junghiuă. 

Și-aii mincat și-au băut i-ai cîntat pină aă adormit 
cu toatele pe loc. Cind să scoală baba in zori de ziuă, 
ia nurori dacă ai de unde. Esec afară spăriată, dă încolo, 
dă pe dincolo și cind întră în bordei, ce să vadă: Pen O 
împrăstiete pe jos, fărmături, blide aruncate în toate . - 
părtile, cufăelul de vin răsturnat, ticălozie mare |... 

— Da ce-i acolo ? strigă baba inspăimintată ! | 
Nurorile atunci sar arse în picioare ; și cele mari 

încep a tremura ca varga de frică, și lasi capul de 
rușine. Iar cea cu pricina răspunde : 

— Da bine, mămucă, nu ştii c-ai venit-tătuca și cu 
mămuca și le-am. scos un cofăel de vin; de aceea 
ne-am chefăluit și noi o leacă. la chiar mai dinioarear 
S-aii dus. 

— Și m-aii văzut cuserii cum dormeam ? 
— D-apoi cum să nu te vază, mămucă? 
„— Și-apoi de ce nu m-aţi sculat ? minca-v-ar ciuma, 

să vă minince !
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— D-apoi dă, măumucă, fetele aceste ati spus că d-ta 

vezi tot: si de aceea am gindit că d-ta ești minioasă 

pe tătuca și pe miunuca, de nu te scoli, Și ei eraii așa 

de măhniţi în cit nu le-a ticnit mincarea. 

— lei lasă, ticăloaselor, că v-oiii dobzălu cii de acu 

înainte, ” 

Si de atunci nurorile n-ai nai avut zi bună în casă 

cu baba. Cind isă aducea ea aminte de puieile cele nu- 

dolence si hoghete, de vinişorul din cramă, de risipu 

ce s-u făcut cu munca ei, și c-aii văzul-o cuscrii dor- 

mind asa Tăfatută, cum era, crăpa de ciudă și rodeu în 

nurori, cum roade cardul în lemn. - 

Si lehiimetesiseră pină şi cele două de guru cea rea 

a babei ; și cea mai tinără găsi acum prilej să-i facă pe 

obraz și să orinducască tot o dată si moștenirea babei 

prin o dieată ne mai pomenită pînă atunci şi iată cum: 

Cumnateler, zize ea într-o zi, cind să aflaii sin- 

gure în vie. Nu putem trăi în casa, aceasta, de n-on 

„face toate chipurile să scăpăm de hirea de babă. 

— Ei cum? | 

— Să faceţi cum v-oiit învăţa eii și habar să n-aveţi. . 

— Ce să facem ? întrebă cea mai mare. 

— la dăm busta în casă la babă, și tu s-o ei de 

cinepa dracului și s-o trăsneşti cu capul de păretele cel 

despre răsărit, cit îi putea ; tot așa să. faci si tu cu ca- 

“pul babei de păretele cel despre apus, și apoi ce i-oiti 

mal face ei veţi vedea voi. 

— D-apoi cind or veni ai noștri ? 

_— Atunăă voi să vă faceli moarte-n popuşoi, să nu 

spuneţi nici lae nici bălae. Oli vorbi ei și cu dinş și și 

“las dacă va fi ceva 
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Să induplecară şi cele două, intrară cu toatele în casă, 
luară pe babă de păr şi-o izbiră cu capul de păreți pină 
i-l dogiră. Apor cea mai tinără fiind mai sugubată de 
cit cele două, trintezte buba în mijlocul casei, xi-o [ră- 
inintă cu pictoarele, și-o ghigosezte ca pe dinsa ; apoi îl 
scoate limba afară. i-o străpunge cu acul - și i-o pre- 
sură cu sure și cu piper asa că limba indată să umilă 
si biata soacră nu mai putu zice. nici circ! şi slabă și 
stileită cum cra. căzu la pat bolnavă de moarte. Apoi 
nurorile, după sfătuirea celei cu pricina, aşozară baba 
intr-un asternut curat, ca să-şi mai aducă ' aminte de 

- Cind cra mireasă; si după aceea incepură a scoate din 
lada babei valuri de pinză, a-si: da ghiont una alteia şi 
a vorbi despre stirlici, toiau, năsălii, poduri, paraua din 
nina mortului, despre găinele ori oaca de dat peste. 
groapă, «espre strigol şi cite alte năzilrăvănii înfiorătoare c; 
în cit numai aceste eraii de ajuns, ba și de întrecut, s-o 
vire in groază pe biata baba. | 
lată fericirea visată de mai înainte, cum s-a împlinit! 

- Pe cind să petreceau acestea. iacă s-aud scirțiind . 
niște cară : bărbaţii veniaii. Nevestele lor le es întru iu- 
timpinare și după sfătuirea celei mai tinere, de la poartă 
5-aruncă în gitul bărbaților și încep a-i lua cu vorba și 

„a-i dezmierda cure de care 'ma: măgulitor. 
— Da ce face: mămuca 2 intrebară cu țoţii de- o Gală, 

cind dejugaii boii. n 
-— Mămuca, le luâ cea mai tinără vorba din gură, 
“mămuca nu face bine, ce face :.are de gind s să ne lee 
sănătate, sărmana. 

— Cum ? ziseră bărbații înspăimintaţi, scăpind răste- 
ele din mină. . IER
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— Cum ? la sint vre-o cinci șese zile, de cind a fost 

să ducă viței la suhat și un vint răii pesemne a dat 

peste dinsa, sermana !... Elele i-ati luat gura și picăoarele- 

Fiil să răpăd atunci cu toţii in casă la patul mine-sa;. 

dar biata babă era umflată cit o bute și nici nu putea 

plezti macar din gură ; simțirea înse nu si-o pierduse 

de tot. Si văzindu-i își mişcă puţin mina si arătă la 

nora cea mare și la păretele despre văsăril, 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 si îndată căzu 

intr-un lesin grozav. | 

Poti plingeaii si nu să puteaii dumeri despre semnele 

ce face mama lor. Atunci nora cea tinără zise, prefă- 

_cindu-să că plinge sea: - 

"— Da nu înţelegeți ce vrea mămuca ? 

— Nu, ziseră ci. | 

_— Biata mămvea lasă cu limbă de moarte: că ira- 

tele cel mare să fa locul și casa cea despre răsărit ; cel” 

mijlocii cea despre apus : iar noi ca mezini ce sintem 

să răminem aică în casa bătrinească. 

— Că bine mat zică tu, nevastă, răspunse bărbatu-său:. 

Atuncă ceilalți ne mai avind încotro sovăi, diata remase 

ună făcută. | 

Baba muri. chiar în acea zi și nurorile despletite, o: 

boceaii de vuea satul. Apoi peste dou zile o îngropară 

cu cinste mare si toate femeile din sat și de prin me- 

leagurile vecine vorbeaii despre soacra cu trecă nurori şi 

ziceau : terice de dinza c-a murit, că ştiii că are cine-o 

boci ! ae



    

POVESTE "ȚĂRĂNEASCĂ 

(Din Legende şi Vasmele Romînilor de'P. Ispirescu). 

A fost o dată ca nici o dată, ete. . 

A tost o dală un împărat. El avea trei feciori. Cind 

fu la ceasul morţii, îşi chemă feciorii şi le zise: 

Feţii mel sint cu sufletul la gură, precum mă vedeţi, 

un lucru numai vă ceiă: în cele trei nopţi după în- 

-mormintarea mea, să-mi păziți mormintul cite unul din 

voi, | 

Cum auzi lăgăduiala din gura -feciorilor săi, căscă 

gura și-și dete sufletul. 

Gătire să făcu de ingropăclune, mă rog, ca.la moar- 

tea unui împărat, şi cu mare alaiă și jale fu pus la 

odihna de veci. 

Fecloril, cari știnii ce glăsuise tatăl lor, cind îi eşi-su- 

fletul, să puse de pază, în noaptea dintii i feclorul cel 

__mai mare a împăratului. 

Pindi el ce pîndi, și în puterea noptii, pe cînd şi a- 

„pele dormeau, să pomeni fiul de împărat cu un oare cine 

că vine și vrea să dezgroape pe mort. Nici că e de 

gindit a-l fi lăsat feciozul de împărat să facă o așa n6- 
legiuire, fără de cit să luă cu dinsul la luptă. Și lupte- 

„se, şi lupte-se, pină cînd începu să cînte Cucoșii, acel 

"cineva peri ca o nălucă. a. 

“A doua noapte, feclorul de împărat cel 1 mijlocii păti 

ca şi cel mare. 

Cina să întilniră ei, să vorbiră să spue fratelui lor 

celui mie păţenia .lor și să-l îmbie a-primi ca unul din 
.. Da . a. i 

10



că, pe care îl va alege cl, să-l insoțască în noaptea, cind 

va avea să păzască dinsul, de teamă, să nu să răpue, 

ca unul ce era mai tinăr. 

Dară feciorul cel mic al împăratului nici nu voi să 

asculte de unele ca acestea, ci zise; 

Duce-mi-voiii singur, căci trebue să fi stiut tata ce 

zice, cind ne-a poroncit să păzim cite unul singur. ; 

Și ast-lel, cum veni sara, să duse la locul de pindă. 

Și de oare-ce ştia ce-l aşteaptă, cl își luă cu dinsul 
armele și să găti bine de luptă. Pe la miezul nopței să 

pomeni şi cl cu cineva că vine. Vru el să intrebuinteze 

armele, dar unde îi dădu ăla pas; căcă el să arătă ca 

o vedenie eșind ca din pămint, și să luară la trintă. 

Lupta fu crincenă, căci duhul necurat,—duh necurat era 

cel ce venea să dezgroape pe împărat—iîși pusese toate 

puterile ca să dovedească pe fiul cel mai mic al împă- | 

ratului. Vezi că duhul știa că de nu va putea niă a 

treia oară să izbutească, apoi trebuia să-şi mute gindul; 

nu mai putea adecă să-l dezgroape, nici la amin. Fie. 

însă că și băiatul nu să lăsa mai pe jos. Si cum spu- 

sejii să luptară pe capete ; dară luptă nu glumă. Curgea 

sudorile de pe fiul împăratului șiroae, și nu să da ne- 

tezalui nică cit, Lupta ținu—și o luptă de moarte-—pină 

despre cîntători, Cum să auzi cocoșul, duhul peri ca o 

nălucă, dară şi biiatul căzu jos de ostenit. De mai ți- 

nea lupta numai cit al aţița un foc s-ar fi muiat și cine 

ştie ce să intimpla. Cum căzu fiul de impărat pe mor- 

miîntul tătine-săii, acolo și adormi. Atit era, de rupt de 
oboseală. e SR Aa 

„Cînd să deşteptă, ce să vedeți d-voastră ? Soarele ră- 

siirise de mult și să urease ca de trei sulițe, Ce să facă
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e] ? Să să intoarcă acasă, ziua-n amiaza mare, să trea- 
că prin oraș așa înarmat de sus pină jos, îi era rusine; 
să rămie acolo, nu să putea. 

Ce-i veni lui în gind, că numa! o luă rara, rara, că- 
tră o pădure ce era pe-acolo pe-aproape, ca să-si pe- 
treacă ziua cu vinatul, si mai cătră sară să să întoarcă 
a casă. Și așa mergind el prin pădurea aceca, îl apucă 
gindurile. EL cugetă, ca ce să fie pricina de le-a zis 
tată-săii să-i păzască morimintul în cele irei seri de-a 
rindul. 

Și mergind asa, fără să ştie nică el unde merge, și 
cu gindurile duse să pomeni că pierde poteca şi nu mai 
știe unde merge. Dă în sus, dă în jos, drumul nu-l mai 
găsea. Mal să întoarse în dreapta, mai la stinga ; aşi! 
în loc să iasă la lumină, el să rătăcea și-mai mult, 
Dibuind prin codru, şi cercetind să dea peste potecă, 
eși la un luminiș, și acolo in mijlocul luminişului ză- 
reşte : un foc mare şi pe foc o cracatiță, din care eşia 
«un felii de glas, dar făra să ştie el ca ce să fie. 

Stete locului și mai ascultă. Auzi ca și întiiti. Să mai 
uită o dată dară nu văzu pe nimeni. Ce să facă? Să 

să ducă acolo, nu-i da meșii, căci nu ştia. ca, ce dra- 

.covenie să fie aia. Atunci întinse şi-el arciil, dete dru- 

“mul săgeţii, și „trance! lovi în capacul crăcătiţei, și îl 

dete jos. * 

Intr'aceeași clipeală, toată pădurea începu a hiăui, 

de-ţi lua auzul, şi de-o dată să arată înaintea lui şapte 
zmei, îl înconjoară, pune mina pe el, cum să-l -pedep- 

2 sască, pentru ce să dea el drumul Agerului pămîntului, 

„pe care ci l-a fost închis în .crăcătița aceea. 

Unul zicea să-l tae, Altul să-l spînzure. :Altul să-l ju-
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poae de viii. Alţii în fel de fel de chipuri să-l chinu- 

iască pînă l-o omori. Iară cel mai bătrin dintre dinșii 

zise să-l lase cu viață, căci cine ştie la ce le-o îi şi el 

bun, poate că'va izbuti el să le fure pe fata unui îm- 

pirat, după care umblait ei să o răpească, și nu puteai. 

Fata aceasta să alla inchisă de tată-săii intr-o casă, 

ale cărci uşi erati închise. Tată-săă o dată pe ano lăsa 

descuiată, şi atunci, la o uşă sta de pază un cucoș, și 

la ceealaltă era un clopotel; şi nu pulea nimeni să să. 

apropie, căci, cum punea cineva piciorul pe prag, ori. 

clopoțelul să trăgea. ori cocoşul cinta. 

Fiul. de împărat să făgădui că va cerea şi el, și aşa. 
îl lăsară zmeii vii. El să duse binișor, și pină a nu 

“pune piciorul pe prag, întinse mina fără să-l simtă nici 

măiestrele, apucă cocoşul de git şi i-l răsuci, de nu mat: 

zise: nici pis ! apol deschise ușa încetişor, trecu la ceca- 

„altă. ușă, fură clopotelul, și să intoarse de spuse zmeilor, 

să între unul cite unul, că el îi așteaptă la ușă, pe din. 

năuntru. Ă 

Zeii îl ascultară orbiţi .de lăcomia ce aveaii el să. 

pue mina pe fată. Și apoi, de! de zmei, zmei; de voi-. 

nică, voinici, dară să vede câ erai cam nătăfleţi, de 

ascultară & gura băiatului să între după dinsul cite unul, 

cițe unul; căci fiul cel mie al împăratului sta acolo . : 

înăuntru cu palozul în mină fără să știe zmvcii, și cum. 

întrai, el, harşt ! le lua capul și îl trăgea. cu totul în 

cămară. :Fiăcu:unnia, făcu la doi,, pănă la al șeselea.. 

-Dracul de zmăii cel de-al şeptelea, 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 nu: L 

-veni:;să între și fugi: 
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Băiatul așa de încet și usor lucrase, - în cît fata nu. 
simţi nimic. Ea dormea dusă în pat, fără să albă vr-un 
habar. Atunci și el să apropie de iată, şi — dreptul lui 
dumnezeii ! nici că mal văzuse pănă atunci așa frumu- 
sețe—ii luă inelul ce avea în degetul cel mie și mara- 
ma de pe față: Cu aceste două Incruri să intoarse el 
acasă la fraţii săi, fără să le spue ceva, din cele cei 
s-aă intimplat, 

Tatăl fetei, împăratul, carele știa că umblă nişte zmei 
să-i răpească copila, nu mai putu de bucurie, cind îi 
văzu măcelăriți. Și cu socoteală că de-acum înainte fata 
Si va fi scăpată, puse să să strige prin toate răspintiile 
cetăților din lume că, cine va fi acel viteaz care a răpus 
pe zmei, să să înfăţizeze ca să-I dea fata după dinsul, 

"Si jumătate împărăţia. 

Nu trecu mult și fată că vine la împăratul un ţigan 
urit. și buzat, și negru, ciuma nu alt ceva, și spune că 
el a omorit pe zmei. Și ca să incredințeze pe impăratul 
de spusele lui, îşi arătă cu mindrie satirul plin de singe 
și hainele stropite El iși umplusese satirul si hainele cu 
singe de la un cal al săi, stătut. de bătrin și plin de 
tecnefes, cu care nu mai avea ce face, şi-l ucisese ca 
să-i ia pielea, | 

Împăratului nu-i prea venea la socoteală să aibă gi- 
nere pe un ţigan, dară fiind că apucase de-și dedese 
cuvintul, voia acum ca să și-l ţie. Si pină să să facă 
togodna, pofti pe țigan la o masă pe care o dădu îm- 
păratul pentru mintuirea fie-sei de zmei. 'Țiganul şedea. 

a “masă pe șepte perne şi de-a dreapta împăratului. 
” “Pe cind mineaii ei acolo și st chefulaii fată că vine şi



feciorul impăratului cel cu izbinda, şi de-abia, de-abica. 

isbuti să intre ca să vorbească împăratului. 

Intrînd în masa împărătească, fiul împăratului începu 

să laude pe cel ce făcu izbinda, şi: si heretisască pe 

împiratul de scăparea fie-sei de la rele. 

— Ei am omorit pe zmei, zise ţiganul fudul, fudul.. 

Ce socoți tu băete, cit m-am mai luptat! 

— Aşa o fi, verişcane; dar mie pare că tot nu-mi 

vine a crede ca tu să fi făcut o așa isprată, 

— Ce staţi de mai ascultați la birfelele mojicului ăsta? 

slujitori ! daţi-l afară ! 

—. 01 o! voinicule, mai încet, mai încet, te-ai prea: 

grăbit ; nu e de nasul tăă o asemenea bucătică ! Ca să 

te credem că tu ai făcut o așa vitejie arată-ne vre-un 

semn care să ne scoată din bănuială, 

— Dar mai semn ca satirul şi hainele mele cele stro- 

pite cu singe, ce mai polteşti ? 

— Celtce a făcut o asemenea vitejie nu crez să îi 

fost așa. de uşurel, în cît să nu fi luat vr-un semn, cu 

“care să-şi dovedească fapta. 

— Ce mai așteptați, slujitori ? Daţi afară pe smintitul 

ăsta, carele vine să ne strice chetul. - 

— Ia mai stăi o lecuţă, voinice, îi zise atunci și îm- 

păratul, carele ascultase cum nu să înțelegeaii ei la cu- 

vinte. Cum cam dai tu să să înțeleagă, par-că ar veni 

la prochimen. 

— Ei socotesc mărite împărate, că cel ce a făcut o: 

asemenea vitejie, nu crez să să fi culcat pe urechea aia . 

și să fi stat numal aşa cu degetul în gură, după cea 

ucis pe zmei şi s-a văzut stăpin pe cămara unde dor-



    

u mea împărăteasa, trebue să fi luat el vr'un semn cu 
care să dea la iveală vitejia lui. 

be cind vorbea feciorul: împăratului, pernele săreaiă 
una cite una de sub ţigan. Pe semne tot siciia pe scaun 
de neastimpăr și de frică pentru mișelia ce făcu. 

Iară fiul de împărat, incă vorbind, scoase marama și 
inelul ce luase fetei din deget. 

— Aoleo ! astea sint ale mele, zise și fata, și mi-a 
perit în învălmășala cu omorul zmeilor. 
— N-a perit, domniţă, în răspunse fiul de împărat ; 

ei ţi le-am luat, după ce am ucis șase zmei, şi-mi pare 
răi că mi-a scăpat și cel de-al șaptelea. 

Atunci impiratul resuflă de bucurie că a scăpat cu 
față curată pe fie sa de o însoţire, ce nu-i veaca de loc 
la socoteală. | 

Şi înfruntind pe ligan după cum i să şi cădea, po- 
ronci de aduse doi armasari neînvățaţi, legă pe țigan de 
coada cailor şi împreună cu dinsul și un sac de nui. 
Apoi dete drumul armăsarilor de se duseră în lume, şi 

unde cădea nuca, cădea și bucăţica din țigan, pină 'ce 
nu să mai alese nici praful de el. 

Apoi să ficu gătire de nuntă pentru feciorul de îm- 
părat cel viteaz cu fala cea frumoasă ca o zină. Și gă- 
tindu-să, și ziua de mult sosind, porniră cu toţii la bi-. 
serică. Lumea după lume să luaseră după dinşii să-i 
„petreacă la biserică. Impăratul și împirăteasa, mirii, și. . 
rudele lor erai în căruţe ferecate numal în aur. - 

Cind fură aproape și mai aveati numai ciți-va pași 
să facă pînă la biserică o dată să auzi. o vijiitură groz- 
nică, și numai iată că zmăul de-al saptelea dă năvală 
peste dinşii. O dată plesni dintr-un biciii, şi toate că-
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ruțele să făcură stane de piatră, fără numai împăratul” 

și mirii scăpară. Pe mireasă o înhăță smeul de mijloc, 

o răpi dintre ai săi, să înălță în aer și să făcu nevăzut 

cu fată cu tot. , : 
Toţi rămaseră buimiăciţi de spaimă. fară ginerele să” 

supără mai cu asupra de cit toţi. Isi mușca minele de 

supărare cum de n-a putut el să pue mina și pe acest 

blăstămat de zmăit să-l omoare, căci iată acum ce ne- 

ajuns îi făcu. 

„Ce să facă acum ? fiiră logodnica lui nu putea să ră- 

mie ; să să ducă să o caute; dară unde ? Si frăminta,! 

bietul și nu scia cum s-o nimerească mai bine. In cele 
din urmă să hotări, ca ori ce o fi, să fie, el să să ducă 
să-şi caute scrisa. 

Si cercă hietul tatăl fetei să-l oprească, ca să nu să 
răpue și dinsul în deșert; dară giaba, nu fu cu putință 
a-l opri ; și-o pusese el în cap, şi căta să să ducă, Iși 
luă deci niţele merinde cu dinsul și plecă. - - 

"Eșind la cîmpie, luă drumul de-a lungul şi aide, aide, 
trecu păduri și văi, trecu pustiuri, dumbrăvi, munti și 
ălcele pînă ce ajunse la un codru mare, mare, fără: 

căpătilit. Orbăcăind el p-acolo prin desiș, dete de o po- 
iană. Acolo în poiană 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 începu 

„să-i mulțumească că l-a scos din ghiarele zmăului. Pasă-* 
mi-te era Agerul pămîntului, Acolo trăea el. 

- Stătură ei ce stătură de vorbă, să întrebară de ale 
sănătăţii, își spuseră păsurile, și apoi feciorul de împă= 
rai. zise : ia 

_— Acum mă duc să-mi caut logodnica pe care mi-a 

     



răpit-o zmăul. Nu stii tu, vericule, în cotro să i șăzind 
spurcatul : ? 

— Cam greă lucru este ce vrei tu. Şi ei te- -ași sfă- 
tui mai bine să-ţi cauţi de treabă, și să lași în naiba şi 
zmăăi și tot, că poate să- ți răpue viața. 
— Să vede că și tu nu înţelegi, îi riispunse voinicul, 

că fără de logodnica mea nu mai pot 'trăi, sint hotărit 
a mă duce după dinsa și dincolo de lumea asta, și ori 
voiă izbuti să-mi iait soția, oră iml vor fringe și ei 
junghetura. umblind după dinsa. 

Atunci Agerul pămîntului văzind așa, îi spuse că zmăul 
nu este tocmai, tocmai de temut, dară mumă-sa, că e 
0 vrăjitoare de n-are căpătilii, si pe ea trebue s-o o- 
moare mai intii. Apoi îl îndreptă pe unde să meargă 
ca să ajungă la casele zmăoaicei și ce să facă ca să 
pue mina pe odorul ce căuta el, 

Atita voi să ştie feciorul de împărat, și după ca ce primi 
de la Agerul pămintului cite cova de ale gurii, porni, 
si să duse, și să duse, pină la hotarele zmeilor. ȘI ca 
să nu ne pierdem vremea de geaba inșirind greutăţile 
ce întimpină bietul fecior de împărat în cale, s să vă spuiăi 
cum a ajuns și cum și-a izbindit. | 

Aci dacă ajunse făcu tocmai pe tocmai cum îl invă- 
tase Agerul pămîntului. 

Drăcoaica de mumă a zmăului dormea numai la nă- 
miezi, cînd soarele stă în crud. Și cind veni fiul împă= 
ratului, şi stătu la poartă, ca tocmai adormise, cătindu-i 
în cap slujnica sa. Această slujnică, și ea tot răpită era | 
viță de boeriti. - 

Stind el acolo și uitindu-ză la cotoroanţa de babă cum 
îi căuta în cap, fata aceasta il zări. El îi făcu semn.
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Fata puse binișor capul babei pe o pernă, şi veni numai 

de cit la feciorul de împărat să vadă ce voeste. 

Şi după ce să înțeleseseră lu cuvinte, fata îl băgă 

într-o cămară și acolo îl învătă cum să facă, după ce 

el îi făgădui că o va scăpa şi pe dinsa de robia zmioateei. 

Baba eloania, mama zmăului, zise ea, are darul să 

nu moară cit va fi cada (tocitoarea) ce stă ici după ușă. 

In ea sint o mulţime de suflete, și cînd s-ar întimpla. 

să o răpue cineva, ea dă fuga și soarbe din sufletele 

închise în cadă, și cîștigă putere și viată din noi. 

Fiul împăratului pină să să scoale baba. ză apucă de 

îngropă cada în pivniţă, | 

După ce să deșteptă baba și auzi că nescine a venit 

și vrea să să inlilnească cu dinsa, să dusă numai de cit 

în cămara, unde aştepta fiul împăratului ; vezi că acolo 

voea să vorbească ea cu cei ce veneaii la dinsa. 

Aolco ! era să uit a vă spune că în curtea zmăoaicer 

era de jur imprejur pari înfipți în pămînt, și în fie-care 

par cite un cap de om din cei ce ii trăgea aţa la moar- 

te și îi impingea păcatele să-i calce hotarele. Numai 

unul mai rămăsese fără de cap, și acela striga babei: 

cap! cap! 

Nu e vorbă, fiul împăratului o cam Digase pe mineră 

de îrică, dară îmbărbătat de fata, slujnica babei, își 

luă inima în dinţi zicînd: vei mai căpăta și tu cap la 

moșii ăi verzi, ori la paștele cailor. 

Viind baba la dinsul, începu să-i vorbească cu niste 

graiuri mieroase şi ademenitoare, de ar fi supus nu Șt 

pe ce voinic de ar fi fost. Fiul impăratului ştia la ce 
să să aștepte, și sta și el gata de luptă. Incă vorbind 

baba să făcea că nu știu ce căuta prin casă, şi luînd
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nişte ițe ce eraii agălate într-un cuiii. O dată să schimbi 

într-o catană (oștean), cu sabia goală în mină. Atunci 
"si fiul împăratului, fără a mai zăbovi nici o clipă și mai 

iute de cit ai gindi, scoase paloșul și ii tăe capul, ră- 

tezindu-l de nouă ori. Vezi că asa îl invăţase fata. 

Afurisita de babă asa cu capul rătezat sărea prin casă 

de colo pină colo căntind cada cu sufletele, ca să le 

soarhă, şi dacă n-o găsi, căzu jos si erăpă. 

După aceca fata din casă a babei arălă voinicului 

fiii de împărat calea ce ducea la casele zmeului, și il 

învăță ce să facă .şi acolo. 

Și ajungind la locuinţa zmăului, merse fără frică drept 

la cămara unde sedea logodnica sa, căci ziua zmăul să 

ducea Ja vinat, de unde să întorcea tocmai sara. 

Fata de împărat cum îl văzu, nu mai putu de bucurie 

Pină una alla, el o rugă să întrebe pe zmăit în ce îi 

stă puterea, iară fiul de impărat să intoarse la curtea 

babei și mase acolo peste noapte, 

Venind zmăul acasă, fata îl întrebă unde îi stă pu- 

terea ? EL ii trase o palmă ca la urlaţi. Ea, prefăcindu- 

să a plinge și a fi bolnavă, zmăul să căi că s-a Iuţit 

Și îi spuse o minciună, Puterea mea, zise el, stă în 

stilpul portii. 

A doua zi spuse lui Făt-frumos, și el nu crezu. Fata 
prefiicindu-să măhnită că nu ştie în ce ii stă puterea, 
păţi însă ca și de rindul trecut, apoi zmăul îi spuse 
încă o minciună.. | 

Dacă văzu fata că fiul de împărat nu crede,—vezi că 
știa el ce ştia—ea să făcu bolnavă. Cind veni zmăul 
a-treia zi de la vinat, găsi pe fată în pat. Si duse el 
s- întrebe ce are, și ea ii respunse: am căzut la pat
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de întristare, pentru că tu tăinueşti de mine în ce stă 

puterea ta. Zmeul trase fetei şi de astă dată o calcavură , 

de auzi cinii în Giurgiii. Atunci ea să prefăcu aşa de 

bolnavă, în cît zmăul crezu că o să dea mina cu moar- 

tea. Și căindu-să de ceea ce făcuse, și voind s-o min- 

gie, îi spuse drept. | 
Puterea mea, zise el, stă intr-o seroafă, care să tăvă- 

lezte cit e ziuliea într-o lăcoviște de lapte dulce. Acea 

lăcoviște nu este tocmai departe de aci. In scroafă este 

un epure, în epure o prepeliţă, şi în prepeliță sînt trei 

vermi. Aceasta este puterea mea. - 

Atita voi și tata să ştie, 
Cum să făcu ziuă şi zmăul să duse la vinat, iată că 

vine și fiul de împărat să cerceteze despre cele ce aflase 

„fata de la zmiăii, căci dorul de a-și vedea cu un ceas 

mai înainte logoduica a casă, nu-i da răgaz să zăbovea= 

scă mai mult. Fata ii spuse tot ce află, din fir pină în - 

aţă ; iară el plecă numai de cit, De milă, de silă, luă 

el şi nişte merinde ce-i dase fata ; dară lui nu-i ardea 

de mincare. a 

__Merse, merse și ară merse. Merindele să sfirşi. EL 

Tnorse voiniceşte pină ce îndescară ajunse lihnit de foa- 

me, și setos, de să ferească Dumnezei, într-un codru, 

unde dete de o colibă. Intră înăuntru și giisi un om orb 

ce-și minca mămăliguța cu lapte dulce. Să apropie și 

el binişor, fără să prindă de veste orbul, și mîncă pină 

ce-și momi foamea oare-cum. Orbul băgă de samă că 

prea să sfirșeşte curind leguma de pe masă. Să miră. 

El ştia că de altă dată îi era de ajuns mincarea; de 

astii dată însă nu să săturase. Inţelese el că trebue să 
să joace vr-o drăcie la mijloc. Atunci întrebă :, 
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— Cine este de-mi ajută la mîncare ? De este om bun 
fie bine venit, iar de este om ră, să să depărteze, că 
nu va fi bine de el. - 
— Om bun, moșicule; sînt călător, și pină una alta, 

aş voi să găsesc ce-va de lucru. a 
„ Unchiaşul cel orb primi bucuros să intre la dinsul în 
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 licoviştea 
de lapte dulce, că va (i val de capul lui, şi va pierde şi 
oile. o 

Fiul împăratului să făgădui că va asculta de cuvintul 
orbului ; dară chiar în ziua dintăi trecu, si oile păsen 
Xarba cea mare și moale ca mătasa ce să. afla pe moșia 
scroalei cu nesaț. Cind veni sara a casă, laptele ce de- - 
teră oile fu de ajuns pentru amindoi, și încă și rămase. 
Orbul să. minună și zise fie-sci să să iu după dinsul a 

, doua zi şi să vază d-: -a minune ce face argatul. 
"Cum plecă cu oile argatul în dimineața următoare, 
fata făcu precum îi zisese tată-săă. EI se duse drept ca. 
pe ciripie, tocmai pe moşia scroafei cu oile la pășune, 
Fata să sperie, dar. să piti şi tăcu din sură, să vază ce 
să va întimpla. | 
Ce să. vedeți. d-voastră ?. “Unde veni seroafa cu: o fală 

în cer şi cu una în pămint, şi năvală la argatul. orbu- 
lui să- -. sfășie, și mai multe nu. Fiul împăratului. sta. 
ţanţoș cu paloşul în mină, Și să luară la luptă ȘI 
lupte-se, şi lupțe- -se, .pină ce amindoi obosiră de abia să. 
„mişcat. 
„Atunei zisă, “scroafa : | 
— Dac-ar îi cineva să -mi dea niţel tistar de trestie
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si un ciob de lapte din lăcoviştea mea de lapte dulce, 

(iasi arăta eii cum să cutezi tu a-mi călea hotarele. 

— Dac-ar îi cineva să-mi dea si mie un colac să 

îmbuc, și o bărdacă de apă de izvor să beau, ți-asi a- 

răta și eii tie cine sint eu, zise și fiul împăratului, 

Cind, iaca fata mosneasului eclui orb, care privea la 

lupta lor, că vine și dă fiului de împărat să îmbuce co- 

lacul, ce și-l luase cu ea, ca să aibă ce mincala pindă, 

și fuga să răpezi de-i aduse şi o bardacă de apă de la 

izbor. Flăcăul miîncă și bău, si prinzind putere, răstur- . 

nă pe scroafă, să puse călare pe dinsa, şi-l tăe capul. 

Apoi o spintecă şi îngriji să nu scape epurele. Puse 

mîna pe dinsul și spintecind și epurele, prinse prepelita, 

și scoţind din rărunchii prepelitei cci trei vermi, îi băgă 

în sin după ce le suci niţel giturile. 

Intorcindu-să la unchiaş își luă ziua bună de la orb 

și de la fată, spuindu-le că în curind va afla despre 

dinsul, și într-un suflet să întoarse la curtea zmăului, 

Aci dacă ajunse iși schimbă vestmintele, să făcu dof- 

tor, şi începu a striga: 

Leacuri de vinzare, leacuri! | 

“Zmeul ciim auzi, trimise de-l chemă, că lui nu-i prea 

era bine. De cite-va zile, găinea așa lincezind. Nu-X era 

toți boii acasă, vezi bine, că puterea lui să aflu acum 

in sînul fiului de împărat. Să îmbolnăvise. 
Dacă veni fiul împăratului și îl întrebă zmăul de poate 

să-l facă sănătos, prefăcutul doftor îl'spuse că să va 

însănătoşa, dacă să va scălda în lapte de epe.  Zmeul 

poronci numal de cit şi i să făcu o bae din laptele epe- 
ior lui, pe care le pusese dinsul de le-mulse. Cind în- 

«
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tră în bae zmăul, fiul impăratului răsuci puţin siturile 
vermilor, iar zmăul o dată sări in sus, zicind : 

Acuma mi-i bine ca și cînd eram la sinul mamei. 
Și dind doftorului daruri scumpe, îl pofti la masă. 

Vezi că zmeul nu cunoştea cine era doftorul. Ospătindu- 
să și stind er la taifas, fiul împăratului întrebă pe zmăii: 
De ce treabă sint bicele alea ce le ţii atirnate fic- -care 
în cuiul său pe păretele din fund ? 

— Gu unul răspunse, zmăul, dacă voiit 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 biciii cînd plesnesc la spetele ori cărui lucru, 
îl schimb în stincă de piatră, si cind plesnese cu el in 
față, să destace ficutul, și vine la adeviirata lui fiinţă. 
lucrul impetrit. 

Cum află despre asta fiul impăratului eşi afară și suci 
“de tot giturile vermilor, iară zmeul crăpă îndată. 

1 ApoL luă bicele, plesni cu unul și toate turmele și 
cirezile zinăului să făcu o nucă, pe care o „băgă în sin; 
şi plesnind cu altul toate coprinsurile zmăului să schim 
bară într-un măr, pe care farăși îl băgă în sin. Și lu- 
îndu-și logodnica, să 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 mergind în faţa carălor și cailor. care rămăseseră 
stane de piatră, de cînd răpise: zmitul pe fata împăratu- 
luă, plesni de trei ori în taţa lor şi să făcură la loc cum 

„erai în ziua cind mergind la cununie ei S toți cei de 
prin căruţe,
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Cele două fete ce le adusese cu sine fiul de impărat, 

le dete de neveste fraţilor lui. 
Și să fiicu o nuntă înfricosată, d-alea împărătescile, 

cum samăn nu mai avu pe faţa pămîntului, și să făcu 

o veselie de o ţinură minte cit trăiră locuitorii acelei 

împărăţii. Aa 

Am fost și eit acolo și am văzut toate cheturile, căci 

de n-ași fi fost, de unde ași. fi știut eu să vă povestesc. 

O lingură scurtă pe la nasul cui n-ascultă, 

DI IN 1
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SCHIȚĂ LITERARA: 

despre 

Alfabetul greco-slav (cirilice). 

$ 1. "Toate cărţile romineşti pină la 1860 s-a scris 
cu un alfabet deosebi! de acesta cu care scriem azi, 
Părinții nostri îl numea seri<nure Moldovenească ; [i- 
teratii i-ai zis d/a? ririlie,  seriitorit mar nol îl nu- 
mese alfabetul reeo-slar, numire mat corectă, 

$ 2. Alfabetul preco-slae a fost făcut mar întăi 
pentru popoarele Slave “din Moravia, și tirzie vreme 
după aceea l-ai întrebuințat și Rominii în scrierea căr- 
ilor si actelor oficiale. De aceca dinsul ne prezintă o - 

„bogăție de slove, care nu erai tocmai necesare cărtura- 
rului romin în scrisul limbii. sale, dar conveneaii tre- 
buinţelor limbii slave pentru care a fost făcut, 

Ş 3: Intregul alfabet cuprindea aceste 42 de slove: 
ȘI (az), li (buchi, fi (ide), (glagole), A, (dobru), 
S (iest), A Givile), S (dzelo),. 3 (zemle), II (ii), 1 d), 
h (caca), A] (liude), A (imeslite), II (nașu), O (on), 
II (pocoi), P-(riţi), GC (slovă), 'T (tferdu), Oy (ucu), . 
(p (ler), X (hier), 6) (o), IL (şte), IL (i), 1 (cervu), - 
JI tşa), “Ia (îor), 10 (iu), Ii (ia),- A (ea), “li (eacu), 
h (în), ll Gori), TI (ius), 3 (esi), Y" (psi), % (tita), 
Y (ijita), Ul (era), .Q). e 

U
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$ 4. Cea mai mare parte din aceste slove sint rece, 

și anume 24 la număr: A, BTA ES M, 

9 1, pi cs To (5,V), dh, va, Y, 3, w. Caracterele 

nu crai cele cursive de mină, ci cele uuciule, cu care 

să scria pe piatră în inscripțiuni. 

La aceste 21 litere s-a mai adăouat restul de slove, 

cari eraii cunoscute slavilor supt numele de rune, zi 

„care crai R, îi, 9, Ul, pc MA RA hi 

la acestea cărturarii noștri ati adaus și ci aceste «love: 

4, JP, Și s-a suit numărul la 42 de slove.. 

Asa dar alfabetul greco-slar e o amestecălură de ca- 

râciere grece (21 :), rune slave (15) si semne născocite 

de Romini (2). 

"& 5, Numele ce poartă slovele din allabetul grecu- 

slav sînt cuvinte întregi, cu înţăles în limba slavă, toc- 

mai după cum literele grecești poartă nume cu înțăles 

- în limba feniciană si ebraică. Așa: az=eii, buchi=lag, 

zeli=a vedea. lagol=vorbire, obru=bun, iestu=esle, 

jurete==traiii, zemli==pămint, îjez=care, caco=cum, lite 

di=—oameni, mislete= ginditi-vă, nuș=al nostru, ou=din- 

_sul, pocoisorăposat, riță=rit, sloră==cuvint, te “Tu=stare, 

ucu==doctrină, cervu==verme. "Lot așa literele grecesti 

însamnă :- adpu==boit, Bura=casă, eeuua=jug, 0elre== 

"usi, evulov=fereastră, Era=armă, reztufiş, Yyra= 

serpe, twra=mină, 407 iree=palmă, au 30u==ac, u==ape, 

„v=peşte, orpua==stilp, outzgor==ochiu, au=fată, 0v= 

Caps ete. etc. 

“$ 6. Slovele cirilice s-aii compilat în suta a IX după 

Crist, cînd cu propagarea creştinismului la Moravi de 

cătră fraţii Metodiu și Kiril (863). Imprejurările politice 

“ale acelei vremi ati făcut ca Justice, regele Moraviei, să
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ceară misionari de la Constantinopol. Metodiu și Ciril 
merg în Moravia, fundează biserici de rit oriental și 
capătă învoirea de a celebra serviciul leturgiei în lim- 
ba slavă, de şi pînă atunci nu să recunoșteait ca limbi 
sfinte de cit Ebraica, Cireaca și Latina, ” 

Cărţile - traduse pentru Aloravi s-ait întrebuințat si 
pentru Slavii de la Nord și de la Sud, cari să crezti- 
nară tot pe atunci (ușii la 888 și Bulgarii la 865). 

$ 7. Pominii fiind în comunitate politică cu Bulgarii, 
cu cari formară cele două împărăţii, primiră influenta 
culturală bulgărească, și să slujiră în biserică tot de limba 
slavonă, lucru care a durat şepte secule. Mar mult încă 
fură influențați și politicește asa că cancelaria din cele 
mai vechi - timpuri întrebuința limba sluvonă ea limbă 
oficială, 

Noi Rominii am primit influintele culturale şi politice 
de la Sud, căci acolo erau Viza ntinii, de la cari luînd 
Inlgarii modelul, am luat și noi de la Bulgari. 

$ 8. Dar aacă noi am avul limba slavonă în stat si 
în visoriea nu însamnă că am primit şi creştinismul de 
la Bulgari. Rominii erati creștini încă de pe vremea co- 
lonizării Daciei, de .oare ce printre legionari erai o su- 
mă de creștini. Probă e limba, care ne dă o sumă de 
cuvinte bisoriseşti latineşti, ce nu le-am fi avut, dacă: 
Bulgarii ar fi tost-cet dintii, care să ne fi creştinat. 
Așa avem cuvintele : creștin „ D-zeii, biserică, cruce, altar, 
lege, păgîn, păcat, drac, popă, păreasemi, sînt, morm?tnt, 
toacă, seplâmină, ajun, crăciun, Sîmbătă, Rusalii. 
„Cestiunea vechimii bisericir creştine la Romini e una .. 

din cele mal grele și mai puţin cunoscută, din cauza: 
lipsurilor de izvoare.



— 166 — 

$ 9. Sînt false părerile unor istorică ca ID). Cantemir, 

care zic că noi Rominii am scris cu litere latine pină 

la 1438, si numai după Sinodul de la Florenţa am în- 

ceput a scrie în limba slavonă şi cu slove cirilice. A- 

semenea e falsă și notița unei Cronici bulgărezti, care 

zice că întroducerea slavonismului la noi ar fi din 1189 

supt Petru și Asan. Inriurirea s-a făcut pe încetul și s-a 

estins numai asupra păturii de sus, a boerilor și a cle- 

“ vului superior. Țăranul romin n-a -invăţat nică o dată 

slavoneste ; a primit cuvinte multe slavone, dar nici o 

dată n-a vorbit slavonezte. Chiar cărturarii erai răi 

slaviști, dovadă avem scrierile lor pline de rominisme 

mai la fie-care pas. 

Miinăstirile noastre întemeindu-să de călugării veniți 

de la vestita mănăstire Pila, ai împrumutat serviciul bul- 

gărese, cu limbă şi cu cărți bulgăresti. Voevozii nostri 

organizind statul după modelul bulgăresc: și bizantin aii 

întrodus în cancelarie limba bulgară. Poerii, cari erait 

oamenii politică ai timpului erai siliţi să invete limba 

slavonă, ca limbi diplomatică, de și erait mulţi poate 

cari nu ştiau de cit Romineșie. Poporul rominese insă 

lipsit de toate aceste bunuri păminteşti n-avea nici un 

motiv de a-si uita limba strămoșască; de aceca el a 

păstrat limba latină neştirbit,: cu schimbările fonetice 

fatale. | 
Nu e lipsită de iemeiii părerea, care susține că ele- 

mentul domnitor din țară de la noi (Vodă şi 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. | 

_$ 10. Cele mai vechi documente interne date din
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cancelaria gospod sint în slavonește ; cele mai vechi 
manuscriple și cărți bisericeşti, cu care să sluja in bise- 
rica noastră, sint scrise în slavoneşte. A trebuit să trea- 
că sute de ani ca sărmana limbă romină să înceapă a 
Îi scrisă de unii cărturari slabi în slavoneşte. 

In tot limpul de la 1350—1660 cancelaria” domnea- 
scă a dat acte numai în slavonește; cele rominești apar 
rare călră stiri « numai citeva zapise de vinzare, scrise 
de cărturiuri săteni, le găsim scrise în romineste, 

Cel mai vechiă text tipărit romineşte e Tetraeraughe- * 
lul lut Coressi (1560), pină atunci toate cărțile erait 
slavone, și at continuat a fi unele pină la 1730, de la 
care dată nu mal găsim nici o carte tipărită în slavo- 
neste. 

11.  Cărturarii nostri chiar cînd seriai documente 
slavone aveai nevoe de a scrie cuvinte rominești, ca : 
nume de persoane, de tirguri, de sate, de hotărnicii ; 
erait dar siliti a nota sunete romineşti cu slove cirilice. 
Dar limba romînă poseda unele sunete proprii ei, pen- 
tru care nu să găsiaii slove corespunzătoare slavone. De 

„aici nevoea de a schimba la unele valoarea fonetică, iar 
pentru alte sunete a combina semne nouă. 

$ 12. lată pe scurt cite-va schimbi și combinări 
nouă. Pentru unele sunete alfabetul cirilic oferea cile 
două semne; asa: 

Pentru î erai n (ije) i (i); pentru o erait o toni w (ot); 
pentru & Craii-9, €,' y apoi veneait o sumă de diltongi, 
cari îngreuiait scrierea : “k, a, 13, ia. Cărturarii noștri 
n-av caii fiici o normă în scrisul acestor sunete ; ; să pă- 
zeaii cite-va regule în mod practic, luîndu-să și în acea- 
sta după Slavi și după Greci..
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Pentru sunetul 2, care sună în două chipuri în gura 
Hominului, cărturarii nostri — nu toți, ci mai mult cei 
din Moldova—aă luat semnul 3, ce cra ca cifră la Slavi 
si l-ai întrebuințat pentru notarea sunetului dur moldo- 
venesc dz din zi, zice, D-zcă, ce sună ca «si, dzice ete. 

Pentru sunetul p (g*) iar nu să găsia semn în alfa- 
betul greco-slav ; pină cind acest semn u să între în 
întrebuințare obștească, cărturarii noștri (dieciă, piseril, 
logofeţii si gramaticii) a întrebuințat pe Pr ȘIR 
(zlrpniu, ZSpaa). 

In fine pentru sunetul 4 și (si î) Jar nu era semn 
anumit ; în lipsă de semn cărturarii noştrii at luat slo= 
vele cirilice 4 și ăi, care sunati în slavoneste una ca u, 
alta ca ou, și după multe dibueli ati ajuns cătră 1688— 
1688 a să hotări în parte scrierea lui 4 pentru d, jar 
a lui ăi pentru î, din care au format pe | pentru î ini- 
tial, și medial "Timp de sute de ani sunetele 4 și î s-au 
seris unul pentru altul cu aceste slove : 8 he by bl 

13. Nu putem dar vorbi de ortografie fixă în seri 
erea veche cu slove, Scriitorii de acte private scrieat 
cum puteaii, de aceea ci ne dai adesa cuvintele supt 
forma cum să rosteati. Mulţi aveai în vedere ortografia 
slavonă, alţii pe cea greacă ; asa unii luindu-să după, 
Slavi seriai cuvintul fulee XBAAYE, Ca și XBAAA, care a 
dat 7ală ; ali scrieau doftor M050p, luindu-să după 
sIYanacie scris și sl Oanacie. 

Totusi în mod practic piistraii urmitoarele regule : 
a). Ori ce o inițial era scris cu WM, WEP, WApA 3 

scriiat însă “oara si TWATA ; MAPTA și DWApra. 
b). Cind veneaii doi i unul după altul, scriau în nu ui, 

luindu-să după Creci și Slavi.



  

      

€). Ori ce £ inițial îl scria cu a nu cu a (ius), năs- 
cocind pentru aceasta semn deosebit. .p reprezenta pe' 
în în si în, - 

$ 14. Scrisoareu veche avea accente și spirite luindu- 
să după greci: wm, Wpi SVuac; ovpua'wii. Ele crai 
mai mult ca podoabă căpătată prin imitație. 

$ 15. Slovele mai aveati și valoare numerică. Asa: 
a=l i = 20 c = 200 
= 9 A= “pa 800 
= m= 10 o == 400 
A= ft 1 = 50 (| = 500 
E= 5 3 = 60 y = 600 
s= 6 9 = 170 V == 700 
5s= 7 n == 80 w == 800 
n= 8 4 = 90 1 = 900 
= 9 p == 100 za == 1000 
i = 10 

De la 10—20 să seria ai, ei, ri, ai. tar dela 20— 
ÎUU asa na, FB, ET, BA ele, - 
„În sirul slovelor ca cifre să urmează norma grecească; 
și numai slovele Inate de la greci ati și valoarea nu- 
merică, afară de 3, v, 44 pentru cari grecii aveai semne 
deosebite Lui (6), Coppa (90) si sampi (900). 

$ 17. Insemnarea cifrelor cu slove a mers pînă cătră 
1750, cind incep a să întrebuința pe o scară întinsă 
cifrele arabe, “Toate manuscriptele de la finele veacu- 
lui trecut cuprind file întregi de tabla lui Pitagora am- 
plificată, ceea ce arată că era o nevoe simțită pentru ori 
ce cărturar de atunci a cunoaște însemnarea numerelor. cu 
cifre. Greşeli găsim o sumă prin documente, Aşa gă- 
sim scris 181 drept 1801, 1841 drept. î814; 91 drept 

"19 ete., intrebuinţarea exactă a lui O (zero) cra lucru 
nu tocmai utor,
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Cifrele arabe erai însă cunoscute ică pe colea mult 
mai înainte. Asa pe pecetea lui Vasile Lupul găsim. scris 
în cifre î633 alăturea de anul vechiti 7142 (ape). 

$ 17. Bătrinii noștri socoteat anii de la Adam, nu de 
la Crist. Aşa în cronicarii noștri și în toate documen- 
tele găsim anii vechi de la Adam. De pildă Vasile Lu- 
pul. să sui pe tron în 7442 April şi domneste pină în 
7161 April. De la Adam pină la Crist aă trecut 5508 
ani ; scăzind din anii de mai sus ne vine 1631—1655, 
timpul domnici lui Vasile vodă, 

Calculul cu anul noi civil de la Crist s-a început de 
pe la 1760; mai inainte vreme să punea alăturea a- 
mindoi anii, de pildă: «de la zidirea lumei 7165, iar 
de la Crist 1660». | | 

$ 13. In scrierea veche să intrebuințaii des prescur- 
tările și azvirliturile pe deasupra; eraă anumite litere, 
care să scriaii. pururea deasupra ; aceasta să numea 
scriere cu cerdace: De pildă : j 
Ku, Iu A 8 “rp v îlae uw  "TogEpa kw JIuPsaru cra Pun d Au 
U n n H cr e pa Bi Alsaa puf av! Guauuu Aaa ve de eu 

Nk 1, CTE Fu CPV po REA eu” nenoll AD Tv e o poPu capi 
A CIV ca c Mu tu mape ES ME SAM A o rp RS wi 

Apoi cuvintele să 'scriaă muite unite la un loc, tinind 
mai mult socoteală de unitatea logică a frazei . de cit 
de cea gramaticală a cuvîntului, De pildă : 

KOȚAISIACTETPBOȚAbspcoț|aerroy Moperă.Auratn:pe ră 
(PzpzaSkpoy Moap'ratacire (Codicele Voronetian). 
$ 19. Dupăo prăctică de vr-o 300 de ani a scrierii 

limbii noastre cu slove, cărturarii ai ajuns la o simpli-
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ficare a alfabetului prin înpuținarea slovelor. Așa în scris 
de unde în textele vechi găsim mai des pe u (ije)in loc 

“de i (i), s-a ajuns prin veacul al XVIII a să înlocui pe o scară întinsă cu i, reducindu-să, în scris la i; apol din 
dou senine s și s cărturari aă început a părăsi slova 
3, mai ales că era în întrebuințare mai mult la Moldo- 
veni. Din cei doi a (o și w) wnuera un semn necesar, 
de oare ce în limba romină vocalele n-a cantitate pro- 
sodică, ci de accent, şi cărturarii nostri întrebuințati a- 
desa unul pentru altul. Mai lisind și diftongi, cari îu- 
greuiaii scrierea, s-a ajuns a să simplifica alfabetut de la 42 slove la 33 și apoi la 29. 

Așa banul Lnăchiță Văcărescu în Gramatica sa. tipă- 
rită la Rimnie în 1757, dă 33 de slove: ABBA, 
E SORA, A, Opera, d VAD, 
Mu pă Vu, Y, lăsînd la o parte următoarele 
love: n, ni, AER, ms, W, oț. Badu Golescu și 
Fliade Rădulescu reduce apoi la 29 slove, lăsind afară 
pe n, 4.4, Y, care reprezentat sunete prisoselnice : n 
să putea scrie cui pretutindenea, iar celelalte 3 repre- 
zentaă sunete duple ; apr; ae, Ve. 

Eliade Rădulescu a admis aceste 29 de slove, cari mai 
“apoi au trecut și în Gramaticele nouă scrise cu litere: 
ABBA Ei, Sa, mo, pr, Sb, 
NM i 4 | 
_$ 20. - Alfabetul redus de Eliade Rădulescu la 29 de 

slove cra foarte îndeminatec şi să pulea serie cu-el cit 
să poate de fonetic limba. Pentru fie-care sunct era o: 
slovă deosebită si fie care putea scrie lene, mai ales că 
n-avea. a-și bate capul cu sisteme de ortografie, modul 
de a scrie limba fiind atunci unul, nu mal multe ca azi.
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lată care este transcrierea exactă a slovelor. din alfa- 
betul redus de. Eliade: A=a, 5), tv, r=gi, A, 
E=e, 1i=j, i=i, S=>z, BCR, Al, M=m,u=n, 90, 
N=p, p=r, cs, Ti, s=u, bf, =, pt, ves, 
W=$, Mist, A=ă, ăi pi, uge, 

$ 21. Alfabetal mixt. Cu miscările sociale săvirşite mai 
intiiit peste munţi (revoluţia lui Iloria) si apoi în țară 
la noi (revolutia lui i Tudor), si cu nouele curente literare 
iscate mai întiiii tot peste munţi prin scolile create pe 
la 1753, a venit ideca întrebuinţări pe 0 scară mai în- 
tinsă a literelor latine. Multi din cercetătorii limbir noa- 
stre iși tipărise scrierile lor cu litere, și cu o ortogralie 
cit să poate de etimologică pentru a proba latinitatea 
limbii noastre,  Dincoace de munţi cu 1820 a început 
a să simţi o nouă miscare. Curentul de peste munţi să 

“însădise și la noi prin profesorii veniţi de acolo; far 
prin influența occidentului multora le-a venit dorul de 
a scrie limba romină cu litere. Lupta a fost grea, căci 
erai prejudiții literare și trecerea nu s-a putut face de 
o dată. Răposatul Neolit -Scriban a suferii surgunul 
la Mănăstirea Neamtului (1810) pentu că a îndrăznit să 
Wpiveaseiă pe la 1837 un «<Catehizm» cu litere latine, 

$ 22. Buchile cele mat multe erai urite ; să prea sătu- 
rase lumea cu ele ; inlocuirea partială cu litere era ne- 
„cesară, De aici a urmat că în curs de vre-o 20 de ani s-a 
întrebuințat un alfabet amestecat, impestrițat cu slove și 
litere, și mai toate tipăriturile de prin deceniul al IV-lea 
și V-lea al secul. actual sînt scrise cu acest alfabet. In 
școală tot acest alfabet să preda, si numai biserica si 
cancelaria mai păstrase obiceiul de a scrie cu alfabet 
cirilic pur, făcindu-să din ce în ce nepotriveală între
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scoală, zise, 

ficăut. 

Să luăm cite-va exemple de prin cărţile tipărite pe atunci, supliniind literele latine, 

vreiste-—ca scriere—- și între Liserică si 0- 

«8, de, d, r, MR RA. d 0, 1 pc Ta 5, BG, 4, 4,0, ul. apr ete. “Arh. Bom, 1860. Ed. 11). 
dB de, d, 

? 

DN a Ba, MR 0,0, p, s ES E Su ama. (Mag. ist. 1845. vol, I). 
EN de, br,y, NR Ra or, p, 

GOT 5 Be Sa AU Ul, 4. storia Moldovei de Post, Manolaki Drăghici, 1857. la). 
De si cele mai multe remăsese, dar li se votunzise forma, devenind mai ronde, că mai-mal nu să cunoșteaii. 

Asa p (titi) nu mai avea forma aceasta ci era p latin 
cu valoare de »; e (slovă) semina perfect cu e latin, 
păstrind însă valoarea de s. 

Dar cu asemenea rotunzini în formă şi înlocuiri de 
slove cu litare ajungem la alfabetul latin. 

"$ 28. Trecerea de la alfabetul civilic la cel latiu. 
Urme de scriere cu litere latine să găsose de mult la 
xomini. Cu inceputul seculului al XIX-lea practica 
scrierii cu litere latine s-a lăţit mai tare, mai ales de la 1850 în coace, pină cind în 1860 Domnul Al LL 
Cuza, prin ministrul său 1, Ghica dă ordin de a să 
scrie numai cu litere, alungindu-să din cancelarie slova 
cirilică, Cărţile bisericeşti abia “acum au inceput a să 
tipări cu litere latine, crezîndu-să mult timp aceasta a fi o erezie. 

$ 24. Dar această trecere de și făcută prin ordin dom- 
nesc, in urma curentului din societate, totuși a dat na- 
ștere la o mulţime de greutăţi, cari ai ridicat discutiuni



— 172 — 

amarnice, și a împărțit si împărțezte lumea noastră 

cultă în două tabere opuse. 

$ 25. Voind a să scrie limba romină cu litere latine, 

alfabetul latin nu dădea atitea semne, cite sunete pro- 

nunțate și clare avea limba romină. De aici fel de fel de 

sisteme de a scrie aceste sunete speciale rominești, sis- 

teme care și astă-zi sint în luptă. De la etimologismul 

exagerat al lui Laurian și pină la fonetismul par a lui 

Pumnul, scriitorii noștri s-aă învirtit într-un cere vicios 

în care conluziunea și eclectismul cel mai mare domină. 

si din această incurcală nu să prevede un viitor trainic 

de cit fonetismului litevar buzat pe tradițiunea literară. 

$ 26. Bedactoril revistei «Magazinul Istorie> în 18483 

după multă trudă și năduf «cu ajutorul lui Dumnezeit și 

cu înțelegerea Rominilor ajung a curăți scriptura de cîrli- 

ele cele urite cirilice, și a reminea la literele cele curat 

“rominesti» scriind : ge, si, ce, ci (4, 4), ghe, ghi, che, chi 

(re, ke); ă, 4 lung; ă, 4 scurt: sce, ji: $, ui; alăturea 

cu schimbări „lesne de făcut, ca a lui 5, ba, d:p.f 

Vhs, msn. p;ete, De sigur că modul lor dea 

scrie aceste sunete n-a fost primit de toți, dar era un 

pas tăcut. Sunetele originale şi clare nu le-a discutat 

nimenea, ci toată cearta s-a mărginit asupra sunetelor 

reprezentate prin slovele 4, ăi, ui, 5, pup. 

$ 27. Practica de pină acum a scrierii cu litere a admis 

scrierea lui w, u, u, W, cus,t, o, ct, răminind în dis- 

cuțiune numai sunetele 4, 7, ă, 1. 3, fără a uita și pe 

paraziticul S final mut. RE 

Incă de pe la 1855 redactorii revistei e Rominia lite- 

rară» în frunte cu V, Alexandri ai început a între- 

buinţa pentru A și ăi pe î în toate locurile. După aceea, 

d
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mulți alți scriitori aă intrebuințat în scrierile lor pe î, 
Și dacă ceea ce să incepuse în mod liniștit nu s-ar fi 
conturbat de etimologiști, și s-ar fi admis de toți scrii- 
torii, am fi fost scutiţi de o mulţime pe discutiuni sto- 
rile și pedantice, 

Mai indărătnie a fost 4, care a rămas cel din urmă» 
ca reprezentant al sunetelor obscure & și î, 

In cit despre & final, cestiunea lui supusă si astă-zi 
discuțiunii Academiei, priveşte mar mult ortografia ca 
sistemă, de ci grafiia limbii:  U final e pentru noi un. 
străioș tenerabil, cea murit, și oră cît îl vom îmbalsama 
nu Să ve mu mișca, căci a pierdut viaţa în riul grai 
al poporului (T. Maiorescu), 

$ 25. Sistemele ortografice : Etimologismul, fone- 
tismul. Cu primirea literelor latine în scrierea limbii 
romine s-a născut şi ideea de a să serie sunetele limbii 
noastre neschimbat cu semnele, ce ni le dădeu alfabetul 
latin. Dar limba romină în decurs de 1800 de ani su- 
ferise schimbări mari ; pierduse unele suncte, dezvoltase: 
altele nouă, și nu să găsea pentru toate sunetele sernne 
corezpunzătoare in 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 Bomini, de cind 
iși serii ei limba. Nu s-a tinut samă de evoluțiunea 
limbii, si s-a văzut de-o . dată scrisă limba romină cu 
qutave, ue, quell, pane, mana, sciu, fontana, oret, Jacia, 
etc. forme de care e plin «Tentamen Criticum» a lui 
A. Treb. Laurian, unde nu e de cil o limbă imaginară 
romincască, Dar acesta cra sistemul etimologic pur, care 
exageral în Laurian, s-a temperat: în Cipar prin cer- 
cetarea științifică a vechilor texte rominesști, iar mai în
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urmă Academia l-a părăsit în totul restringindu-să, îi 

marginile etimologismului romîn, principiu pe care să 

bazează toată ortografia stabilită în 1881. 

$ 29. Paralel cu aceste sisteme s-a născut și sistesuul 

„fonetic, care nu este de cit continuarea modului de a scrie 

cu slove al străbunilor noştri. Exagerat în Pumnul, (=Lep- 

turariul rominesc») ce scrica : =, sul, Ce, cs; 

răciune, “sitar, cip, cine, etc. întărit cu vechile texte 

rominesti de «Junimea: de la la, sustinut stiințilic de 

răposatul Lambrior şi de adepţii scoalei lui, astă-zi e 

pe cale de a triumfa, formînd sistema grafică a limbii 

noastre literare. La aceast sistem ai: conluerat foarte 

mult scriitorii moldoveni, cari tără pretentiune de sis- 

1emă, ci asa neformind scoală, cum zice h.-Sion, aii 

avut bunul simţ de a nu tortura biata limbă rominească 

după cine ştie ce sistem, ci a scrie așa, cum și bătrinii 

nostri ai scris-o, păstrind tradițiunea literară a scrierii 

la omâni, „ceea ce e fondul fonetizmului literar. 

$ 80. Iată echivalența literelor faţă de slovele, ce re- 

prezentati sunete derivate: 4, 7, %, 1, 5 si 5: 

2=ă, alară de moldovenisme. 

Ip, ă=—i în toate locurile, fără a să avea în vedere 

derivarea, . 
4, U=f, ș, 

o p=șt în toate locurile, fără a , lua în samă derivarea, 

de e se sai și. . 
3, 5=—z, lăsindu-să 4 și s între 2 vocale. 
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