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“română pentru şcolele secundare. - 

NO STA 

PREFAŢĂ. 

Continuăm anul âcesta” cu publicarea cursului de limba 

Lucrarea de faţă e făcută tot după pr incipiile urmate î în 

cărțile precedente. Ea urmăresce 'reducerea numtrului 

de chestiuni din sintaxă şi tracteză numai ceca-ce se . 

chemă: de obiceiii sintaxa generală. Precum aii înţeles 

și autorii programului din 1899, socotir că partea cea-: 

- l-altă.sintaza specială, se -pote mai cu folos studia cu 

Ă ocasia. cilirii. - . Mi 

Spre acest scop, în cartea de citire pentru clasa JI | 

sînt însemnate în note particularităile mai importante 

"de acest fel. 

„Negreşit că nu pretindem . a fi făcut o lucrare originală 

„din “punct de vedere al materiei ; dar am dorit să facem 

"o luerâre bună din „punctul de vedere al pr ocedării. 

Am socotit că vom reuşi mai bine într'acâsta, basând 

“întrega sintaxă pe fr asă ; de aceea am. întrodus pe şcolar 

începând cu studiul. frasei. “Tote exemplele, le-am luat 

din autori spre a întări. convingerea şcolarului că regu- | 

- lele de sintaxă sint intemeicie pe studiul amănunţit al 

ajunsurile ce vor afla. 

autorilor.  - - ă NE 

Da-va lucrarea mostră. resultatele ce speitim? Jată ce 

dorim a experimenta şi: spre acest scop cerem bună- 

vointa colegilor noştri, rugându-i a ne semnala tote ne- 

x



  

LECŢIUNI INTRODUCTIVE 

L î- 

Ezprimarea gândirilor prin frase şi prin 
proposiţiuni . 

| $ 1. Ca să se = înelegă între dinșii, Gmenii vorbesc. 

_ Vorbirea dar trebue să aibă înțeles. Acest înțeles, se 

arată prin: gândiri întregi exprimate prin vii gratii sau 

prin, scris... po e 

Să luăm un exemplu: | 

- Copilul, încălecat pe bţul sti, gândesce- că se află călară - 

pe un cal de cei mai strașnici, pe care alergă cu voe bună 

și-l bate cu biciul și-l strunesce cu tot dinadinsul și răcnesce | 

la cl din tâtă inima de-ţi ia audul; și de cade jos, crede că 

“La trântit, calul, și pe băț își descarcă mânia. în totă puterea 

cuvîntului. (Crângă). 

În acestă vorbire. aflăm 0 gândire. deplină, pentr 

că aflăm un înțeles: copilul își închipuesce că E deful et - 

care se jocă; este în adever cal. | 

„ Observând. de :aprope acestă gândire, vedem că ea 

se pâte desface! într'o sumă. de alte gândiri=. 
,



 Droposițiuni. 

„în.porţile de stejar şi r&su 
chideai ţipând, ca și cum 

9 

  

1. Copilul, încălecat pe b&ţ, giândesce .. . îi 
2... că se'află călare pe: un cal de cei mai strașnici .,. 
3... pe care alergă: cu voe bună... 
4... şi-l bate cu biciul... 
5... și-l strunesce cu tot dinadinsul . .. 
6... şi răcnesce la el din: tote inima... 
7... de-ți ia audul... i Ei 

„.8-.- și de-cade jos... | 
9... crede... ii 
"10... că l-a trântit calul... 

O 

"11... şi pe băț îşi descarcă mânia în tâtă” puterea cu- 
vîntului. - 

„Sint aci z-sfre-dece gândiri, pentru-că fie-care rând. 
luat deosebit, are înțeles. Tâte aceste. un-spre-dece 
gândiri, adică un-spre-dece, înțelesuri, se unesc ca să 
dea tot o gândire, mai desvoltată, — un înțeles singur. 

O gândire alcătuită din mai multe gândiri cari 
„aă înţeles fie-care în :parte și câri şe întrunesc ca 
să dea un înţeles singur se numesce frasă.. 
„Gândirile din care se alcătuesce frasa se numesc. 

1. Exerciţii oral. Să se spună câte frase sînt în rândurile următâre : 
„Departe, departe, era odâtă „un: palat de marmoră lângă un lac adânc, limpede și liniştit; și în lac tremura răsturnat palatul și grădina 'lui de naramzi și portocali. 

_ Şi nici-o lebădă nu se lăsa pe: lac, şi nici-o privighetâre nu cânta în portocali. Nimic nu se audia în curte, nimic în palat; uşile nu se deschideau ; porţile curţii în totdeauna încuiate. Vântul - nu bătea pe aici, oprit de cine scie cine, departe de aceste locuri în vecinică odihnă. - ca 
Numai, hei, câte odată, şi la miez de nâpte se audia bătând 

netul se ducea departe; porţile se des- 
ar fi fost vii şi le-ar fi bătut cineva, 

, : Ei (Delarraucea).



o tă 3 ” 

Notă. Se. va spune care este ideia principală care se găsesce în totă 

Ducaţa. “De ce sînt trei alineate ? Prin ce se despart frasele ? - 

3. Exerciţii oral. să se deosebăscă frasele din povestirea următore : 

Hogea se' apucă odată să-și facă un cuptor, pe nevastă- sa împre- 
Juru-i. avend-o de ajutor „după ce-l i isprăvi însă, dnpă cum lui i-a : 

plăcut, veni un .vecin şi-i qise că nu e bine. făcut, pentru-că. l-a 
întors cu gura către vântul de apus, ci era să fie bine spre mâză-di 
să-l fi pus altul venind dise iară : Hoge, ce bine făceai către răsărit 
cuptorul cu gura de-l întorceai altul iară îi dise: Hoge, ei .în 

locu-ţi de eram, cuptorul spre mâză- nSpte cu gura lui îl puneam 

vădând Hogea că la nimeni lucrul lui nu i-a plăcut, îl strică şi, 
- apucând iarăşi, pe rotile.l-a făcut după accea din prieteni în vre-un 

fel de -i dicea, el se apuca îndată şi întracolo. îl întorcea și așa 

Nastratin Hogea, cu cuptorul învârtit, al fie-căruia gustul şi plă- i 

cerea i-a împlinit dicând câtă ostenâiă pentru un coptor avuiii ei 

ca să-l fac pe gustul lumii, iar nu după placul meil.. 

x, . 

3. Exerciţii scris. Să se. copieze” rândurile următore, despărţiudu-se Ă 
- rasele „prin punct. -- - 

Un ţigan furase doitd g gâsce grase şi, să le: ascundă, în desagi , 
le băgase, gândind întru sine ce minciuni să gică de-l va întâlni - 
în cale .vre-un românică merse dar cât merse și-l întâlni în grabă 

un român cu bâtă și stând îl întrâbă, qieând: spune. ce ai în 
| desagă, țigane ei răspunse : icea am nisce ciolane dar dincolo ce 

ai el întâii: minţise, dar greşindu-i gura altă gâscă, dise. 
. x ! 

„- .Ş 2. Să. observăm cele un-spre-dece proposiţiuni. din “ 

cari se compune frasa din-$ 1. Vedem că tote verbele . 

sînt-la modul indicativ timpul present. Indicativul scim 
că. este în mod personal; afară de indicativ, măi avem 

ca :moduri personale: conjunctivul, optativu ul și i impera- 

_tivul !), Prin urmare tâte verbele din cele un-spre-dece 

proposițiuni sînt la mod personal și în fie-care propo- 

sițiune se află numai un verb la mod personal. 

  

   
„Așa dar. cunoscem - câte proposițiuni sînt într?o 

  

1) In exerciţiul 4 se află exemple pentru tâte celelulte moduri personale, , 

  

ta.



„vorbire după num&rul verbelor la mod personal 
“ce întâlnim întriînsa. * o 

4 Exerciţii oral. — Să se spună câte „proposiţiuni sînt în frasele 
următore: -- a 

=: Acum, luminate crăișor, ca să vegi cât pâte să-ți ajute milo- 
„stenia, stai 'liniștit, uită-te drept în ochii mei şi ascultă cu luare 
-a-minte ce -ţi-oiii. spune. (Crengă). — Du-te Ja tată-tăii şi cere să-ți 

„dee calul, armele şi hainele cu care a fost el mire şi atunci ai să 
--te poţi duce unde n'aii putut merge. fraţii tăi, pentru că ție ţi-a 
fost scris de. sus să-ţi fie dată acâstă cinste. (Crengă). — Până acum 
toţi rîdeaii de Prepeleac, dar acum a ajuns să rîdă și el de 
“dracu. (Crengă). — Eraii odată întrun sat doi îraţi şi amândoi erait 
-însuraţi. (Creugă). — Cel mai mare era harnic, grijuliv şi: chiabur, 
“pentru-că unde punea el mâna, punea şi Dumnedeii mila, dar mavea 
copii. (Creugă).— O răzeșie destul de mare, casa bătrânâscă cu tâtă 
„Pojijia ei, o vie cu livadă frumâsă, vite şi multe paşări alcătuiaii 
gospodăria babei. (Crengă.. — Mare de inimă, iar de gură și mai 
mare, părintele Duhu nu se învrednicise deo viţă mai bună; dar . 
se. vede că nici poftia el una așa, de vreme ce nu-și astâmpăra gura - 

- către mai marii s&i, măcar să-l fi picat cu lumînarea. (Creuga). — 
Drag îmi era satul nostru cu Ozana cea frumos curgătăre şi lim- 
pede ca cristalul, în care se: oglindesce cu:mâhnire Cetatea Nâm- 
țului. (Crângă). — Irinuca avea o coci6bă veche de bârne cu ferestrele 

„cât palma, acoperită cu scânduri, îngrădită cu răslogi de brad şi : aședată chiar sub munte pe malul stâng al Bistriţei aprope de 
pod. (Crengă). ! - i i A . 

5. Exerciţiu scris, —- Să se al€gă şi să se scrie deosebit proposiţiu- 
nile din frasele următâre, subliniindu-se verbele la mod personal : 

Când am audit noi 'una ca asta, 
“rânduri de lacrimi şia ne ruga de to 
(Crâng). — Pe &rnă mama s'a pus pe e 
la şcolă ; dar tata spunea că num 
(Crenga). — Abia despre diiiă sa îndu 

”. nostru, de s'a dus în Humulesci, 
Şi a însciinţat pe tața de a venit cu: 

am început a plânge cu dece 
ți Dumnedeii să nu ne slutâscă. 
apul tatei, ca să mă dee unde-va 

ai are bani de dat pentru mine. 
rat Vasile Bordeianu, strungarul 

cale de doiă ceasuri cu piciorul, 
căruţa şi ma luat acasă. (Crângă). 

„+: 6. Exerelţiu scris. — Să se; caute ȘI cartea de citire mai multe frase : eu 2 proposiţiuni, cu 3, cu 4, cu 5, cu. i Sa Da x PR iata |



pn 

„- 1: $.8. Întro vorbire aflăm, gândiri mal desvoltate sait 

gândiri “mai simple. Une-oră ne exprimăm prin frase; 

_alte-Qră- numai prin simple proposițiuni. a - 

7. Exerciţiui. oral.— Să se spună câte frase sînt în vorbirile următâre: 

a). Când-mama-nu mai putea de obosită şi se lăsa câte o'leacă 

'diiia să se odihnâscă, noi băeţii toemai atunci ridicam casa în slavă, 

când venia tata n6ptea de la pădure îngheţat de frig şi: plin de 

promorcă, noi îl speriam sărindu-i în spate pe întuneric. (Creugă). . 

5) La Crăciun când tăia tata porcul şi-l pârlia şi-l opăria şi-l 

învălia iute cu paie de-l. înăduşia ca să se pâtă rade maj rumos, 

eii încălecam pe pore deasupra paielor şi făceam un clief de mii 

de lei, sciind că mie are să-mi dea c6da poreului. s'o frig, odată, 

“ “Ja un Sfintul Vasile, ne prindem noi câţi-va băeţi din sat să ne 

„ducem cu plugul, căci eram şi eii mărişor acum. (Crângă. a 

e) Era diminâţa, în giăa de tăcerea capului sfintuluii Ion Bote- . 

zătorul, când eşiafpdin Humulesci şi fetele şi flăcăii gătiţi frumos, 

„ca în gi de s&bătâre, foiaii prin sat în tâte părţile cu. bucuria 

p zugrăvită pe feţe, numai pi cu Zaharia şedeam ghemuiţi în căruţa 

lui Moş Luca şi ne duceam surgun, rogu-te mână mai. tare, Moş - 

Lucă, gic eii, să nu se uite satul-ca la urs la noi, Luca Moșnâgul 

însă. mâna cum soia e], căci mărţâgele lui de cai erai vlăguiţi 

- din cale afară şi slabi ca nisce mâţi de cele leșinate. (Cringă. 

> 
-, + . RR , 5 . „2 , , , AR . 

+ 8, Exerciţii scris. Să se :.caute o-vorbire : compusă din doit frase : 

“şi una compusă din trei frase. XX * E 

Frasa şi proposiţiunea - 

"$ 4. Am vădut că. o frasă se compune din.gândiri 

întregi cari tâte aii înțeles luate în.parte și tote se. 

unesc întrun înțeles singur. - e 

Să luăm exemple: | 

--- Atunci feciorul craiului își ia cele trebuitore; sărulă mâna 

tătâne-stii, dice rămas bun fraţilor sti și apoi încalecă și por- . 

nesce cu. bucurie spre. împărăție. (Crengă, : 

a



- Aci este o rasă, pentru că e o > gândire, un bere: 
                                                                
înţeles luate în parte. 

“Atunci “feciorul” craiului își i ia cele trebuitore.... 
. sărută mâna tătâne-săti . . 
„-dice - r&mas bun fraților săi . 
. Şi apoi încalecă .... - -: 

- i . și pornesce cu bucurie “spre împărăție, 

Tâte proposiţiile sînt legate între ele și noi simțim. 
acestă legătură, căci fie-care proposițiune duce mai de- 

- „parte gândirea exprimată de proposițiunea din nainte, 
pentru ca, să ajungă să se întrunescă în „înţelesul singur 

- de: care. am vorbit... 

Altă rasă: 

Îndată ce sosise, Lăpușnenu porunci să umple” cu lemne 
tâte. "cetăţile ] Moldovei, afară de "Hotin, și le arse ca să strice 
prin acesta asilul nemulțurniţilor. (c. Negruzzi). 

. Acesta ce-o frasă, pentru că e o gândire | cu înţele es: 
LL Apusudnu a a7s cetăile ȘI e alcătuită din gândiri ce 
au înțeles și i luate în parte: 

„Îndată ce sosise... 
. Lăpuşnânu porunci.. : 

Ste „să umple « cu lemne tote cetățile Moldovei, afară de . Hotin. - 
. şi '1e arse... i 
„ca să strice prin acesta asilul. “nemulțurmiţitor. 

| -Tâte proposițiuriile sint. legat 
țim. acestă legătură; dar, 

„cea din. nainte, vedem. o 
care , Proposițiune ducea 

e între ele și noi sim- 
- comparând frasa acesta cu 
deosebire. În acea fiasă fie- 

mai departe g gândirea expri- 
=



i 

mată prin. proposițiunca de mai. nainte. “În acestă frasă, 

numai doi& duc gândirea, mai departe. 

A. Lăpușnenu porunci 

DB... și le arse, 

Cele- l-alte trei întregesc înţelesul celor doăă 

_C. Îndată ce sosise . 
D. să umple cu lemne tate cetăţile Moldovei afară de Hotin... . 

E. “ca să strice prin acesta asilul nemulțumiților.. E - 

Adică sint legate de cele doii& d'intâiă,, ast-fel: 

    - Lăpușnenu porunci şi le arse 

  

- îndată ce sosise să umple cu lemne ca Să strice asi- - 
tâte cetăţile Moldo-: Iul nemulţuniţi- - 
vel, afară de Hotin - - br a, 

“Însemnând proposiţiunile « cu litere, ar ar fin 

A —— B. 

PC DE. 

În frasa acesta „avem doit feluri de proposiţiună:.. 

| acele cari merg una după! alta” ducând - „gândirea. mai - 

departe; altele cari se. găsesc sub dependența celor .. 

 d'intâiă, lămurind sai intregind înțelesul lor.- 

„Mat avem şi-al: treileă fel de frase: 

| “Dacă te biz uesci cei pule răsbate până. acolo și  cregi că 

eşti în stare a cârmui și pe alții, alege-ţi un cal din herghelie, 

care-&i. vre tu, ia-ţi bani cât p- -or trebui şi mergi < cu bine, î 

fetul măi: (Oreugă): | pi E



  

“ Aci este. o: - frasă, pentru că eo “gândise cu un În- 
4cles: Dacă-ţi vine dă socoteli, du-te, — alcătuită „din 
gândiri cară, aia înțeles luate în parte.. 

Dacă te Dizuesci . 
... C&I pute răsbate: până acolo. 
-.. şi (dacă) credi . 
+. că ești în stare a cârmui şi pe. alții. . 

IERI alegeti un cal din herghelie 
-. "care-ci vre tu. 
„.. daţi bani. 
2. cât ţi-or trebui: 
..... Şi. mergi cu bine, fătul meii. 

„: Tâte: proposiţiile: sînt legate între ele și noi simțim 
- acestă legătură; dar, comparând frasa acesta cu cele 
din nainte, observăm - o deosebire. În prima frasă fie- 
care proposiţiune ducea mai „departe gândirea . expri- 

: mată prin. proposițiunea dia nainte. În a doua, pe. 
! lângă proposiţiunile de acest fel, am aflat și altele cari 

| lămuriaii înțelesul "celor-l-alte. - “În acâstă. frasă. numai . 
„trei. sînt proposițiunile cară duc gândirea mai departe 
Și Carl ar pute să stea singure, să alcătucscă singure 

o frasă: e | : A 

- - A. ălege-ţi un cal: din herghelie, 
By Ja-ţi bani 
-C. şi mergi cu 1 bine, fatul 1 mei. 

Cele-l-alte nu duc mai departe gândirea exprimată 
prin proposițiunea din nainte, „nică nu ar pute să stea - i Singure, alcătuind « o frasă:. | - Aa 
-D. dacă. te bizuescă - 
E. că pute răsbate până acolo,



F. şi (dacă) credi . 
G. că eşti în starc.a cârmui şi pe alţii, 

II. care-ti vre tu, 
Î. cât ți-or trebui. 

Aceste proposițiuni, luate deosebit, ai. înțeles; . dar 
nu se pot întruni întrun înţeles singur numai. ele,. ci 

împreună cu celelalte trei din nainte, căcă ele nu ser- 

vesc a duce gândirea mail departe, - ci a lămuri -gân- 

dirile exprimate prin cele trei. proposițiuni din nainte, 

Proposițiunea A (alegeți mr cal) este lămurită pe. - 
de o.parte prin proposițiunile D (dacă: Ze bizuesci) şi 

F (si dacă cred); iar pe. de alta prin ZI (care-a ore . 

„îi adică: î De o 

A. alege-ți.un cal din herghelic a 

  

- D. dacă te ..  F.şidacă H.care-ti 
bizuesci a credi Dă „vre tu. 

“ Proposiţiunca B (aa-ri baut) este lămiurită „prin Ț 
(eat fi-or trebui) ; adică: Sa 

B. a-ţi bani -- 

  

1 cât pe or trebui | 

“Mai r&mân. n. proposiţiunile - E (e ci pată măcdale până 

îzolo) şi C- (că gt în stare a“cârmui și ze alții). 7



0 

„Prima lămuresce înțelesul proposiţiei D, care și ca lă-: 
muresce pe A; iar. a doia lămuresce înțelesul pro- . 

.-. posiției /”, care şi ea lămuresce pe 1; adică: 

D. dacă te bizuesci 

„E. că. pute străbate până acolo 

F. şi dacă credi. 

  

6 că eşti în stare a cârmnui și pe ali. 

“Împreunând. tote aceste proposiţiuni; “vedem că le- 

gătura dintre propesiţiile frasci n6stre este următorea:. 

- - Alege- -i un'cal din herghelie — ia- i bani — şi mergi cu bin, _ 

„ [fetul + mei. 

   
  

"" dacă te bizuesci -- şi dacă credi : care-8l vr6 tu „cât ţI-or trebui 

pute străbate că eşti stare “ 
_- până acolo Me i pe, ! 

alţi 

“Aci « avem tre. feluri de proposițiant: a) proposiţiini. 

cari duc: gândirea mai departe, 4) proposițiuni cari în--: 
_tregese înțelesul acestora, c) proposițiuni cari sînt de- 

pendente de cele de al douilea rând - şi i întregesc, înţe- a 

- lesul acestora. 
>. . . . _-
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Dacă am pună în loc literele cu cari le-am insemnat, 

am ave: . - Ma | Da 
A ——-B—C 
LN ] . 

PN | 
DE HI 

_. Aşa dar într'o frasă sînt unele proposițiuni cari at. 
înțeles. fără a fi, nevoe de altele. cari să le lămurescă; -- 

Jar alte proposițiuni nu pot sta de cât lămurind pe-unele - 

din cele-l-alte. Aa | | - 

* Proposiţiunile cari due gândirea. mai departe 
și pot avâ înţeles fără a a nevoie de altele cari . 
să le lămurescă se nuinesc.proposițiuni principale ; | 

proposiţiunile cari. stai în frasă numai sprea 
“lămuri ori spre a întregi pe alte proposiţiuni se | 

numesc proposițiuni secundare. Ea d    
-9. Exerciţii oral. Să se spună cari. sînt: proposiţiunile. principale și 

cari proposiţiunile secundare din frasele înşirate la No. E - 

10. Exerciţii scris. Să se afle în Cartea de citire trei frase: “una cu | 

o proposiţiune principală şi cu “doiiă sceundare; — alta numai cu.o. 

proposiţiune principală ; a treia cu: doiiă proposițiuni principale: cari 

“să fie întregite. fie-care prin câte una secundară; — alta care. că aibă o... 

„principală întregită de o secundară, care la rîndu-i să aibă o secundară, 
2 

ş 5. Precum am vedut că e: intocmirea frașel, tot 

asemenea e ȘI întocmirea proposițiunii. 

„Exemplu: a 

“Prin dumbrăvi sec. arată armia lut “Rareş. (Bolintin). 

i "Aci elementele principale sint: aria —' se arată. Pe 

- acestea le întregesc cele-l-alte părți secundare și legătura -



E între ele o vedem, punend întrebări; Care armie?... a 
lui Rareș. “Pe unde se arată 2... prin dumbrăvi. “Legă- 

“tura acesta sar pute figura în următorul mod: 

, -armia — se arată Ă | 

| ] - 
lui Rareş .. prin dumbrăvi. 

    

      

O proposiţiune 'se compune din părți princi- 
„pale. şi din părți secundare, cari întregesc pe cele 

d'intâiu: | 

ii. Exerciţii oral, "sa se spună cari sînt părţile principale şi cari: 

sînt cele secundare în „proposiţiunile următore : - 

| Fetele împtratului aii mulţumit, spânului și pentru atâta. — La 
- unul fără suflet, trebue unul fără-de-lege. — Mai rămâne îndoâlă 
„despre asta ? — Tot: omul are un dar şi un amar. — Atunci, Harap 

„Alb iar se înfăţișâză împăratului. — Aii fost pottiţi la nuntă Crăsa | 
furnicilor, Crăâsa albinelor și Crăâsa zînelor, minunea minunilor 
din ostrovul florilor. — Fata moșnâgului_ era frumâsă, harnică, 
ascultătâre şi bună la inimă. — Dumnegeii o împodobise cu tote 
darurile bune şi. îrumâse. — Asa era pe vremea aceea. (Crângd). 

X 12, Exerciţiă scris. Să. se caute doiiă 'proposiţiuni. numai cu părți 

principale şi trei cu părți principale şi secundare. - i



, PROPOSIȚIUNEA 
——n_— 

ELEMENTELE PROPOSIȚIUNIL. 

II 

Subiectul şi predicatul 

„$6.. Am vădut că o proposiţiune se compune din 

păr principale -ș și din părți secundare. Miezul gândirii.” - 

în. orl-ce proposiţie îl alcătuesc părţile principale, adică - 

„două elemente despre cară. întrebăm mai întâi şi în 

jurul cărora se grupeză. celelalte. | 

7 Elementul despre care se vorbesce intro Pro-. 

“posiţiune se numesce subiect: elementul care spune. 

„; ceva despre subiect se numesce predicat. 

Ca exemplu, să. luăm frasa următâre: 

  

   

“Fiul craiului îi mai frage și: atunci un fra î în cap cât ce 

pdte' și apoi lar începe a purta, cail de colo până colo, să 

vadă nu cum-va a veni alt cal să mănânce jăratic. 'tOrengă)., 

Adi avem șese proposițiuni: 1) «Fiul craiilui îi mai 

trage, Și - atunci. un frâu în cap». 2). «cât ce pote»; 

E 3) «Și “apoi “Iar începe a purta caii de colo până colo»;
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- 4) «să vadă»; 5) «nu cum-va a. “veni alt cal»; E) «să 
mănânce. jăratic>. 

Raportul dintre. aceste > proposţiuni + este următorul: 
9 4 

Fiul craiului îi mai trage - și apoi iar incepe a purta cail de- 
şi atunci un frâă în cap colo până .colo 

  

cât ce. pâte E să vadă 

- nu cum-va a veni alt cal “ 

să mănânce jăratic 
. 

Prima! proposiţiine și a treia. sint principale; cea. 
de a doia întregesce înțeleşul celei dintâiu; cea “de 

"a patra întregesce pe cea de a treia - şi celelalte se 
întregesc rînd pe rind una. după alta. | 

Să luăm în : deosebi „Prima proposițiune: «Fiul craiu- 
luă îi mai trâge Şi atuncă un frâu în cap».. , 
- Aci miezul gândirii îl formeză vorbele / ud și Irage,. 
Ele sint părțile piincipale, pentru 'că în jurul acestor 

- două. elemente se! grupeză cele-l-alte și despre ele în- 
„-trebăm mai întâiu. Despre ce se vorbesce, aci? despre 
„fii. Ce se spune despre el? /rage. Aşa dar fiul este . 

subiectul ;. Trage. este predicatul. o 
|  Cele-t-alte cuvinte se grupeză în jurul cestor. doită Și 
“le întregesc înțelesul. e



  

Ri - 
„18, Exerciţii oral, Să se spună câte proposițiuni sînt în frasele ur- 

„mătore. şi să se arate subiectul ş şi predicatul în proposiţiunile subliniate. .. 

Fântâna. .era adâncă și nu avea nici r6tă nică cumpănă. - — Spâ- 
nul atunci zîmbesce puțin şi, coborîndu-se' în fântână, umple 

întâi plosea și o pune la șold.-. Mai şede cl acolo puţin şi apoi 

„ese afară. — Dacă vrei şi vrei numai de cât să te duci, ei nu te i 
opresc, dar mici ca nu cum-va să te întâlnesci cu scârba în drum. 
și să dai și tu cinstea pe ruşine, e'apoi atunci curat îţi spun că 

--nu mai ai ce căuta în casa mea. + Alții mai fricoşi îşi stupiai în 

sîn, menind-o, ca să se întârcă pe capul aceluia care a trimis-0.— :- 
“În sfîrşit unii-spuneat întrun fel alţii într'alt fel şi multe se-: 

- diceaii pe s6ma fetei împăratului Roș, dar nu se scia care din tote - 

acele vorbe este cea adeverată. — Cine scie ce mi s'a mai întâmpla! 

— Ochilă atunci se ia și el după Harap Alb şi pornesc tus- -cînci 

înainte. (Crâng) — Să nu se înţelâgă iar căi a fi liber va să dgică  - 

a nu face nimic, de t&mă să nu aducem supărare semenului nostru, | 

ci din contră a fi liber însernuneză a munci, a îi singurul săi arbi- - 

„tru de ceea- ce. face şi de ceea-ce nu face. (a. Ghica). : 

RR 

x “Subiectul LX 

   
   

„ŞI. “Subiectul arată elementul care “ faptuesce lu=..: 

crarea arătată prin verb; el răspunde la. întrebarea: 

cine? sai ce. o e N a 

Exemple: - A e 

Spânul zâmbesce.... Cine zâmbesce?... Spânul. * 

-. . Fântâna era adâncă... Ce era adâncă?... Fântâna. 

Alţii stupiai ... Cine stupia?... Alții. -. 
Cine scic.:. Cine scie?... Cine. 

„Ş „ Subiectul arată despre ce se vorbesce în pro- 

daune. Despre el. ne spune ceva predicatul; . adică. 

subiectul /ăz/zesce ceva: face o acțiune ori suferă el 

acțiunea. Scim!). că numai lucrurile de sine stătătore. 

sait cele închipuite de mintea nostră ca, lucruri de sine : 

  

1) Lecţiuni de gramatică p. cl.. Il Ş17 i
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stătătâre: pot: făgtui și făptuirea lor .ne o arată verbul. 
Numele -lucrurile de sine stătătâre sînt substantivele! 

“Subiectăl unei proposiţiuni . trebue să fie un 
substantiv în nominativ.. Ori-ce vorbă pote fi 

- “luată ca substantiv şi pote sluji .ca subiecl. 
_ În. exemplele următâre: | | 

„fântâna cra adâncă 
| spănul zâmbesce 

„„eii”nu te opresc - De 
alții stupiaă  * Ea 

a: “care este adevărată 
“cine scie - 

e tuscinci pornesc 
a fi liber vâ să dică a nu face nimic 

- d i: liber însemneză a munci, 

Subiectele sint. diferite părți: de cuvint, însă socotite - 
„ca și cum ar fi ca vorba fântâna, adică substantive. | 
„Chiar o literă pâte fi luată ca substantiv și” pote fi 
subiect: «DD se pronunță ca Z în cuvintele ce derivă 
„din latină». (C. Negruzzd, a . - | a 

14. Exerciţii oral. Să se spună prin ce părţi de cuvînt s'a exprimat... 
subiectul în propositiunile subliniate, . . ,. ” 

- . 7 

“În acâstă Grnă puterea răsboiului fiind în Ţara Românâscă și Moldavia, Ungaria răsuflă puţin de mişcările trupelor. (N. Bălcescia). -» — Sub. pricinuire că sar fi “prins nisce scrisori scrise de mâna lui. - „Aron, care dovediaii că el.se afla în înţelegere cu Turcă şi cu - . cardinalul Andrei Batori, un trup de oştire din Ardâl intră fără - veste în Iaşi și, împreună cu Răsvan, ridică pe Aron cu soţia şi feciorii lui şi-i duse sub pază în Ard6l. (N. Bălcescu), — Şese-spre- „dece mii Secui, cari remâneaii Gin numărul de patru-deci-de-. mii ce se învoise a da, trebuia. să stea în ArdEl spre a apăra . țara de vre-o năvălire ce o ar Pute amenința din: partea Polo- nilor cari pe atunci se aflasi în Moldova. (N. Bălcescu).
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X 15. Exerciţii scris. Să se caute ştse exemple de subiecte exprimate” | 

prin : substantiv, pronume personal, numeral, pronume . demonstrativ, - 

adiectiv, pronume nehotărit. Exemplele vor consta din frase întregi şi 

subiectele va fi subliniate, - 

$ 9. Mai des se pune în locul substantivului ca su- 

biect pronume; mai rar, numerăle; forte rar, infinitive, 
Întro frasă în care avem mai multe proposițiuni, 1 nu 

se exprimă subiectul în tâte proposiţiunile. 

Exemplu: | Ma 

Harap-Alb, luând aripa cu bucurie, o strânge cu îngrijire; 

apoi, mulțumind crăesci pentru ajutorul făgăduit, pornesce, 

urmându-și calea tot înainte. (Crângă). 

_Aci sînt doi€ proposițiuni: 1 «Harap-Alb, luând 

aripa cu. bucurie, o strânge cu îngrijire». Șubiectul este - 
Harap-Alb ; 2) <apoi, mulțumind crăesei -pentru aju- 

"torul făgăduit, forzesce, urmându-și calea tot înainte»... 

- Întrebând cu predicatul: Cize „fornesce ? răspundem: 
/larap-Alb. Substantivul din prima proposiţiune nu se 

repetă, pentru-că îl avem present în mintea nâstră. 
Frasa care urmeză după “cea de -mai nainte este 

-, următârea: 

Mal merge cl cât merge și, când: la pâlele „unui codrii, 
numai lată ce vede o dihanie de. om, care se părpălia pe. - 
lângă un foc de doită-deci- -şi-patru de stânjeni de lemne și 

tot atunci striga cât î i lua gura că more de frig, 
p 

Aci prima propoșiţiune este: «Mai merge el»; su-.. 

biectul este: exprimat: prin! :pronume ca să nu se. mat 

repete vorba Harap-Alb. din frasa precedentă. Propo-: 

- sițiunea a doiia: «cât merge» n'are subiect. exprimat, 
căci pronumele: el este aprâpe; ne este -present în 

minte. În a treia același lucru: și când la  plele unui 

G. Adamescu. Gramatica p. cl, III sec. 

    

    
   

DAL AOTECA 
CENTRALĂ E 

U:AVERSIEABĂ „ CAROL [4 
N BUCULEŞEI 
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"codru, numai iată ce vede (el) o dihanie de om». A 
patra proposiţie are subiect, este pronumele care: «care | 
se zărpălia pe lângă un foc de doui&-deci-şi-patri de 
stânjeni de lemne». Întrebând cu verbul: Cine se păr 
fâba» r&spundem: dihania -de o, înlocuit cu pronu- 
mele relativ care. Proposiţiunea a cincia are același 

"subiect ca cea de a patra. care, dar nu. sa mai re- 
petat: «și tot atunci striga». A șesea: «cât îl /ua gura» 
are ca subiect gura, căci întrebând cu verbul: Cine 
lua ? r&spundem gura. Ultima proposițiune «că more .- 

„de frig» are ca subiect tot subiectul proposițiunii pe 
care o întregesce. Întrebăm: Ce striga 2 că more de 
frig. Cine strigă? care (omul. de care sa vorbit, di- 
hania) și Cine more de frig? tot omul acela, exprimat 

„prin care. | ei i Da 

* Când subiectul proposiţiunii este present în 
mintea nostră de la o proposiţiune anteridră, el 
nu se exprimă; când e nevoe numai să-l amintim, 
se exprimă “prin. pronume... 

„16. Exerciţiu oral, Să se spună cari sunt subiectele diferitelor pro- " -posițiuni din frasele următâre : 

Îmbracă-te iute în pielea cea de urs, care o ai de la tatăl tăi, apucă pe ici tot înainte şi cum îi ajunge în răscrucile drumului, „ai să și dai de grădină ursului. — Atunci sai repede înlăuntru ».. de-ţi ia salăţi întrales 'şi câte-ăi vră de multe, căci pe urs l-am 

„deschidea conferința de pace la Weitzen 

pus eii Ja cale. — Dar la tâtă: întâmplarea, de-zi veds și-Gi. vedâ , 
svârle-i pielea cea de urs şi apoi : 

„că s'a trezit şi năvălesce la tine, 
îugi încâce spre mine cât &i putâ. (Crângă). — În vremea acâsta, Mihaiii-Vodă, văgâna că Sigismund de temerea Turcilor umbla să-şi dea ţara împăratului, că împăratul” însuși, desperat de o' 

2 ţăranilor, umbla a se împăciui cu . 
nouă și îngrozitâre revoltă: 
Turcii, speriaţi şi ci de revolta Ienicerilor, şi puţin după aceea 

+ gândi și el a căuta să 

s
p
.
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închee “o pace hotăritâre cu Turcii, pace ce-l va lăsa liber a lucra 
- la. planul ce-şi închipuise în mintea lui. (ă Fălcescu). 

17, Exerciţii scris. Să se caute în Cartea de citire trei frasc: a) una 

să aibă patru proposițiuni şi subiectul exprimat numai în doit: propo- 

-sițiuni ; b) alta să aibă cinci proposițiuni şi subiectul exprimat numai 

în trei; c/ a treia să aibă, ori-câte proposiţiuni şi subiectul exprimat 

numai în una. 

E " Predicatul 

$ 10. Am vedut că sub numele de. predicat. înţe-'. 

egem acel element. al proposițiunii, care Spune ce-va . 

despre subiect. 

Exemple: | 

Ornenii vremilor acelora - eraii nalţi ca bradil. (6 Negruzzi. 

Moş Nichifor era forte vesel. „(Crengă). 

Erau trişti celățenii. (a. Pann). | 

Despre dmeni ni se spune că erai ualți; „despre : 

Moș Nichifor că „era vesel; „despre celățeni că erai 

Zriști. | 

    

   
Predicatul se compună din doit: părți : legătura, 

„exprimată prin verbul auxiliar a [i şi numele pre- 

„dicativ care este un adiectiv. 

Verbul auxiliar legă numele predicativ cu subiectul: 

$ 11. Nu totdeauna predicatul este alcătuit astfel. 

Să luăm . frasa: următore: | i 

: Pe când eram malroz, îreceaii adesea “luni “întregi fără ” 

„ca să vedem pămîntul,” dat eram veseli.și lucr am cu mul-: 

, fumire.. (Odobesea). . , ENI ' 

- Aci avem cinci proposiţiuni. Predicatele 'sînt:. cra: 

natroz,. treceaii, să. vedem, eram. veselă, lucrăm. 

În prima proposiţiune « era; “matroz, avem “ferma de
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. predicat 'cu legătură și cu nume. predicativ. În propo: 
„sițiunea Zucraz cu muWumire, predicatul se compune 
dintrun singur. cuvint: un verb la mod personal. În 
asemenea proposițiuni, legătura exprimată prin verbul 
auxiliar se află cuprinsă în verbul predicativ: că /u- 

- crawz este pentru cugetarea nâstră ca și cum am dice: 
că eram lucrând, eram în stare de lucrare, adică pre- 

„dicatul e compus tot :din legătură și din nume predi- 
"cativ, însă unite într'un singur cuvint: un verb pre- 

“- dicativ. Aa | . 
Avem deci două feluri de predicat: predicat 

nominal saii adiectival compus din legătură şi din 
nume predicativ şi predicat; verbal exprimat nu- 
mai prialr'un verb la mod personal. 

18. Exerciţii oral. Să. se spună cari predicate sînt verbale şi cari. , - 
N . . N 

nominale 'din frasele următâre. Să se spună cari sînt numele predicative. 

Astfel e atunci omorul, când ostașul încetâză obosit şi Riga singur cu puţini scapă fugind; „Strălucitele-i veștminte le aruncă el de grâză, plânge şi în a sa țară se întârce blestemând. (Gr. * + Alezandreseu)— Când augiam noi pe moș Luca pomenind cu drag „-de casă şi când mai vedeam 6um rămân satele şi locurile frumâse în urmă și tot altele necunoscute se înfăţiş6ză înainte-ne, supărarea nOstră crescea la culme, (Crengă). — Amicul meii este un negustor din partea locului, om f6rte considerat, (Odobescu. — T6te sînt așa, dar încă tot nu sîntem lipsiţi de simţul audului şi prin urmare ne place a asculta poveşti: îrumâse şi aşi pune rămăşag că istoria vieţii d-tale o să ne facă să adormim. (0. Negruzzi). —.Trebue să dai „lie-căruia ce este al săi, căci şi mrtea are socotâla ci, nu-i lăsată . numai aşa de 'geaba, cum credi tu. (Crengă). — Fii simplu, Măria Ta, -- "il bun, fii Domn cetăţen. (Cogăriiceanu). — Isbânda nu fu de o cam! dată aşa de repede și strălucită ca în “Țara-Român&scă. (Bălcescu). 
- x 19. Exerciţiu scris. Să se caute trei frase: într'una să fie numai predicate verbale, în cele-l-alte să fie predicațe verbale şi nominale. Să - se sublinieze cu o linie cele verbale, cu două cele nominale.
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Predicatul nominal 

Ş 12. Predicatul nominal am v&dut. că este format - 
dintrun verb ajutător și dintrun nume predicativ: 
Precum: subiectul este exprimat printr'un substantiv 

“sau printrun alt cuvînt: luat ca substantiv, tot - astfel 
numele predicativ este adjectiv şi oră ce alt cuvint 
care slujesce ca nume predicativ este /uaf ca adiectio: 

a]  Acela-i copilul mei cel mai. mic. 1) 
b] Care dintre noi va lua &pa ta în spate şi va înconjura 

€zul de trei ori fără so pue jos. Și să. r&sufle, ai aceluia să, 
fie banii. 

c)' De nu cum-va sar răsgândi; dar parcă nu era țigan să 
sc.întorcă, - i 

- d] Ce să faci? Să te învăţ eii: boii tăi sint mari şi fru- 
moşi ; ja-ă și-i du la €rmaroc, vinde-i şi. cumpără alții mai: 
“mici şi mai efteni: iar cu banii remași, , Cumperă- fa un. car și 
iaca te-ai făcut. gospodar. - 

e) Yaca- -ți mai dai « o dată carul, dar. asta i- a fi cea de ) pe 
“urmă. | 

f! A... ulcă strigă dracul... și, cu ochii legaţi, cum era, 
văicărindu-se grozav și svârcolindu- -se ca ștrpele, sc aruncă 
în €z, spunend 'lui Scaraoski cele întâmplate și că nu-i de Şu 
guit cu vrăjitorul acesta... 

9] M& supun cu tâtă inima la slujba Mărici Vostee, stă- 
până; de-şi este forte cu anevoe de mers până acolo, „(ilrengă). 

Proposiţiunile cu predicat nominal sînt:« Boil. tEi sut 
mari şi frumoşi», aci- sînt. doit adiective; ;- «Copilul 
“mei e acela», aci numele predicativ e un: pronume 
demonstrativ Și scim că pronumele acesta este” adiec- 
tival; :<Banii să fie ai aceluia“, aci este tot un pro-, 

  

" 1) Elevii vor. spune câte proposițiuni sînt în fic-care exemplu. -: 

7
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nume "demonstrativ; « (EI) nu era ţigan», aci este un 

substantiv; «Asta ţi-o £ cea de-pe urmă», aci o ex- 
presie cu înțeles de numeral; «(El) era cum», aci un 

adverbii; «Nu este de şuguit»,!) aci e un supin; «(Lu- 
crul) este î6rte cu anevoe», aci un adverbii.: 

Se vede din exemplele acestea că numele pre-. 
dicativ se exprimă prin adiecliv sati prin alte părți . 
de cuvint (subslantiv, adiectiv, pronume, numeral, 

verb la. un mod. nepersonal şi adverbiu) luate 
ca adieclive: 

  

"20, Exerciţiă oral. Să se spună prin ce s'a exprimat numele predi- 

cativ în predicatele nominale ce se vor găsi în frasele următore : 

Aveţi noroc că-mi sînt mai dragi banii de cât pustnicia, că Wași |. 
arăta eii volt. (Crengă). —— Eii îs bun cât îs bun, dar şi când m'o 
scOte cine-va din răbdare, apoi nu-i trebue nici ţigan de lae împo- 
triva mea. (Crângă. — Măi, măi, măt! Acești-s curat sărăcie trimisă 
de la Dumnedeii pe capul mei, -(Crângă). — Trofeele acestei . cam-. 

"panii fură doi&-deci-și-șâpte stâgu:ă, ca la o sută tunuri, din cari: 
”. unele de o mărime însemnată. (N, găteesew). — El cra atunci de patru 

sute opt-deci şi trei de ani. (0. Negruzz. — Datoria şi gloria lui Batori 
"era'a nu lăsa nici un picior de Ture să 6să din ţară și ar fiputut 

s'o facă, de. nu: umbla așa mâle și cu sfiâlă. (ar, Pălcescu), — El 
căută dar cari sînt elementele de putere ale patriei” lui şi nică 
nu-i fu cu anevoe „a le găsi. (x. Bălceseie). 

. . 
7S 21. Exerciţii scris; Să .se. caute în Cartea de citire patru .frase în - 
„cari să se găsescă unul saii mai multe predicate nominale. Să se spună 

- în Parentesă prin ce s'a exprimat. numele predicativ. 

22. Exerciţiă oral. Să se spună ce fel de predicate sînt cele subliniate 

Deschid sfinta carte unde se află înscrisă “ploria României, ca 
să pun din naintea. ochilor fiilor ei câte-va pagini din viţa eroică - 
a părinţilor lor. «x. Bălcescu). —, Robi tremurâna în mijlocul desfă- 
tărilor, pe un. tron cumpărat cu bani, ei stai ocrotiți în potriva 
dreptei r&sbunări a poporului de paznici streini, prădaii, chinuiair. . 

„Şi îngroziail .o „fară ce nu .0 sciau iubi. (N. Bălceser. — Mihaii le: 

  

1) Subiect nu se. subiielege aci, căci e expresie: unipersonală.
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dgise că la întâmplare când solul bănuitor s'ar teme să vină, ci să 

renână la Satmar zălog până la întOrcerea . sa. (N. Bălcescu).  — 

Maximilian “arehiducelg, care era numit generalisim al împăra- 

tului, și prinţul Sigismund al Transilvaniei, sosiră prea târdii. - 

UN, ălcescu): — El gicea lui Sigismund și solului sâi a spune 

împăratului Rudolf II că el va sta mijlocitor, de va voi să facă 

pace cu Pârta şi-l-va ajuta de va voi răsboiil. (N. Băleeseu). =- Leul 

de multă vreme ridicase” oştire să se” bată cu riga ce se numia 

Pardos. (Gr. Alerandreseu). — Cel mai tînăr în sfat sta rezemat pe 

scutul s&ii. (Carmen Sylva). -- Puterea armată a ţării se desorganisâză 

în vremea Brâncovânuilui şi ostaşii se fac clăcași pe la moșii. 

(N. Edlcescte). — Acolo, lângă isvâre, Grba pare de omăt. (Eminescu). — 

Românul e născut poet. (Alexandri). | 

Observare: Se găsesc şi predicate nominale avend 

însă ca verb auxiliar nu e f, ci “alte diferite verbe, 

precum: 2 sf, a fâre,.. “a eși, a deveni, a se alege, 
. 

a se face, a se nasce, etc, 

, = 23. Exerciţii scris. Să se găsescă trei exemple în cari să se afle verbe - 

_“ întrebuințate în locul auxiliarului a fi pentru formarea predicatului. 

24. Exerciţiu oral. Să se spună cari sint predicatele în frasele. ur- 

 mătâre şi să se explice predicatele subliniate. : 

Ast-fel, mergând în cale, Domnul și cu soţii lui întâlniră doi 

Turci: pe cari îi prinseră şi aflară de la dînșii că fac parte dintro. 

„bandă de 500 "Turci cari bântuiaii satele acelui: judeţ, ardând şi jă- . 

fuind şi că acâstă câtă nu e departe. (X. Balcescu). — Copilaşul nos-": 

tru nu mai este. — În Divanul ad-hoc din Moldova eraă boeri de 

„tâtă mâna: şi mai mari şi mai mici ; şi mai b&trâni și mai tineri; 

"şi mai învăţaţi şi mai .neînvâţaţi, cum îi apucase timpul. (Crennă).— 

Pe. vremea aceea nu era spiţerie în Târgul-Nâmţului şi jupân Ştrul 

aducea, pentru hatârul călugărilor şi al călugăriţelor, tot ce le tre- 

buia. (Crâugă). — După vi6ţă, este şi morte. (Creangă) — Stefan nu mai 

este; însă o să vie alţi Stefani cu viţă şi cu bărbăţie. (Bolintiudiiu). — 

„Unde e înţelepciune multă, e şi nebunie multă. (4. Pann). 

î Odservare.- În unele proposițiuni verbul 2 A formeză 

„singur predicatul; dar atunci are înțeles de a exista 

"sati a se a/la şi se pote înlocui cu aceste verbe fără 

să se schimbe. înțelesul. |
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pd 25, Exerciţii scris. Să se caute trei exemple în cari verbul a fi să 
se întrebuinţeze ca predicativ. î- IN ! 

26. Exerciţii oral, Să se transforme proposiţiunile active subliniate 
în proposiţiuni pasive şi vice-versa. i 

Vremea desavărşasce ori-ce înventă omul, ori-ce spiritul nasce. 
(Gr. Alexandrescu). Ale valurilor mândre generaţii spumegate zidul vechiit al mănăstirii în cadență îl isbese. (or. Alexandrescu). NO cilim luptele vâstre cum privim vechia armură. ce un uriaș odată în „T&sbâie a purtat. (1dem). Sacul în iaz nu Sa tras, ci tot pe loc a - Xâmas. (Doniar. Nu mă mai putu(ră) ține în frică nică cânii de la: stână; (eliade, Ei te cunose pe tine: ești leii năprasnic; însă şi! fu mă sciă pe mine. Mlezandri). Un drum îngust şi mldştinos stră- bate acea luncă înveselită şi duce până la Vadul Motrului, din colo de care se vedea curtea lui Socol. (Odsbeseu). Pe când pe sub șure * şi la vatra bordeiului ospăţul și paturile se gătesc, limbile se des- „morţesc şi, prin glume, prin rîsuri cu hohote, ele răscumpără lun- gile ore de tăcere ale gilei, (Odobesci). * = , : Daia e ui 

 Observare. Proposițiunea. activă” are același subiect 
și după înțeles și după grainatică; proposițiunea pasivă - 
are -un subiect după. gramatică și altul după. înțeles: 
«Nebunul învață bărbierie la capul tăi» caregruzz), pro- 
posiție activă; — «Mitropolia Moldovei fu proclamată 

„liberă și : independentă printrun act al Împăratului 
Bizanţiei». (Negruzzi). 

| | 

” Ca să transforinăm o. proposiţie activă în pro- posiţie pasivă, punem verbul în formă reflexivă 
sau perifrastică, punem subiectul în acusaliv cu - preposiţia de, de călre,. etc.; iar complementul. proposiţiei active devine subiect în nominativ, 

IX o7, Exerciţiă scris. Să se caute în Cartea proposițiuni_active cari să se-pâtă transform 

de citire patru exemple de 
a în proposițiuni pasive, 

m
a
 ) > Da Proposi jună 'cliptice- Ca "oposij Ju 

-$ 13. Am vedut că elementele principale “ale. pro- 

N 

- -
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posițiunii sint subiectul și predicatul. Am vădut: că 
forte des subiectul lipsesce, fie-că este present în minte, 
fie-că este subînțeles. În proposiţiunile cu verb uniper- 
sonal nu este de loc subiect din pricina naturii verbului, 

Întâlnim însă proposițiuni în cară lipsesce și predi- 

catul; | 

Exemple: 

„Cine-i cu pagubă, și cu păcat. . Ei 
Mânia lui Dumnedeii, ce era afară: să nu scoţi câne din 

casă, dar încă om. “ 

„Gata, stăpâne; faca pornesc. 
„Ce garduri streșinite cu spini, de maj nici vântul nu putea 

răsbate printre. ele! | | . ” 

erescă Dumnedeii, cucâne; cruce „de aur cu noi în casă 

Fie-care pentru sine croitor de pâne. (Crângă)» “ 

În primul exemplu. avem 'un singur verb la mod. - 
personal (5), dar înțelegem că gândirea aceea nu e 

simplă pioposiţiune, ci e o frasă și se deosebesc doiiă 

gândiri: Cine-i cu pagubă este și cu păcat. 

“În- al doilea exemplu vedem că până la: doii€ puncte 

avem un singur 'verb la mod personal, dar sînt doit 

proposițiuni, cea dintâiă fără verb: Era, mânia lui 

Dumnedeik ce cra afară. Asemenea în partea : a doia 

a frasei sint iar doit proposițiuni, lipsind verbul din- 

“cea din urmă: Să za scoță câue din casă, dar îucă 

om să scoţi. . 

În al treilea exemplu este o  proposiţiune până la 

punct şi virgulă, „dar. lipsesce verbul: sînt “gafa, 

stăpâne. -- a 

Exemplul al patrulea este o frasă exclamativă. Prima 

proposiţiune până : la virgulă nare verb: Ce garduri 

. 
7
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Streșinite. cu. spină făcea, de 7uaă nici oeutul nau putea 
resbate printre ele! Mi 
„Exemplul al cincilea e o rugăciune pe scurt și se 

înțelege lesne verbul care lipsesce: cruce de « aur să fie 
cu noi în: casă. 

Ultimul exemplu e un proverb. Verbul lipsesce: 
Fie care. este fentru sine croitor de pâne. 
Din aceste exemple se vede că: 

Verbul predicatului se lașă afară în vorbirea 
nostră : 1) când în doi& proposiţiuni ce se! ur- 
m6ză -ar fi să se repete acelaşi verb, 2) în pro- 
posiţiunile exclamative şi interogative, 3) în pro- 
verbe. 

"“De asemenea în  convorbiti se lasă. adesea verbul: 
afară, înțelegendu-se cel din frasa spusă mai nainte: 

În povestea Sâcrei cu trei nurori: 
— Da nu înțelegeţi „ce vrea mămuca? 
— Nu, diseră ci.: 

„Aci pap formeză o proposiţiune, căci este în loc de: 
ua înţelegem. aa . | 

În povestea Caprei cu trei "cdi. 
— Valeă, cumătră, talpele mele!..: Mă rog, scote-mă că-mi 

arde inima în mine! ! 
— Ba nu, cumetre; cașa mi-a ars și mic inima după cdi- 

șorii mei, 

- Aci avem mai: întâi o proposițiune: fără verb în. 
frasa. exclamativă: îmi ard falpele. mele. Apoi în r&s-.. , 
punsul caprei, da zz formeză :0 proposițiune: da za .. 

“te scot, adică se înțelege verbul din vorbele dise de 
lup mai nainte. IS i



  

| Proposiţiunile în cari lipsesce predicatul se nu- 

mesc proposiliuni eliptice. 

  

. 

28. Exerciţii oral. Să se spună - ce verb al predicatului lipscsce din 

fic-care din exemplele urmâtore şi să se explice : 

a) - — Acum să ne întrecem din fugă, gise el. . 

— Mar Michiduţă, da cu mine ţi-ai găsit că poţi tu să te întreci 

din fugă ? | | | | | 

— D'apoi cu cine? - 

— Vino încoace să-ţi arăt eii cu cine... 

b) — Ba mai pune- ţi polta în cui! Mai bine să ne întrecem 

din trântă. 
- 

- Din trântă ? 

, 7) Atunci dracul ia: puzduganul de c6âă şi, când îl svârle,. se 

sue așa de tare de nu se mai: vede... i 

— Ta svârle-l și tu acum, dise dracul, îmgâmtat. 

— L-oii asvârli eă, nu te îngriji; ; dar scâte-l mai întă tâiu Ja fața | 

pămîntului, cum a fost şi la tine. 

Dracul ascultă și-l scâte. - 

— Mai repede, mai răpede, că n'am timp de așteptat. 

d) Baba avea o găină şi moșnâgul un cocoș. 

e) Slavă ţie, Dâmne! dise nioşnegul, că pot să duc și babei, 

mele o mângâere. 
.. 

[) — De eşti om bun, aprâpe de chiliGra mea ; iară de ești om 

răi, departe de pe locurile aceste, că am o căţea cu dinţii de oţel 

şi, de i-oiii .da drumul, te face mii și fărîme. 

— Om bun, măicuţă. 
. 

d) Da ce vânt te-a adus şi cum al putut răsbate prin aceste! 

locuri ; că pastre măâstră nu vine pe aici, necum om pămîntân. , 

k) Atunci feciorul cel mijlocii îşi ia diua bună şi merge și | 

merge până ce. înoptâză bine şi când prin dreptul podului, numai î 

iaca și ursul: mor! mor! mor! mor! i E Sa 

î). “La plăcinte înainte şi la r&sboiil înapoi. ra 

3) DE cu A! se ajunge, dar încă om cu.0m. 

1) Ori oi putâ isbuti ozi nu, dar. îţi făgăduose: din nainte. că, „ 

odată pornit din casa d- tale, înapoi nu m soli, mai între, (Crângă). 

z.. 

X 29, Exerciţii scris, Să se pună predicatele cari lipsesc. 

1. De acum înainte ori-cu capul de piâtră ori cu piâtra de cap, . 

tot atâta. , 

„ Cine. pâte, 6se rdde; cine nu, nici carne mâle. 

.
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3, Era frumosă de mama tocului ; ; la sore te puteai uita, iar la dînsa ba. 
“ 4. Acum să vedem care pe care ? Ori el.pe draci, ori dracii 

pe dînsul. 
5. Călătorie sprâncenată, dise boerul; de râmâneai, îmi erai ca un îrate; iar de nu, îi eşti ca doi. (Crâiga). 

30. Exerciţii scris. Să se caute în cartea de lectură cinci exemple _de proposițiuni în cari 'se lipsescă verbul predicatului. 

SI E „* Acordul predicatului cu subiectul | 

e S14. Am vedut că subiectul și predicatul sînt 
- părţile principale ale proposițiunii. Predicatul ne arată 

ce face, ce este. sati cum este subiectul. De aci urmeză 
că între subiect şi predicat trebue să fie acord, 

Eu cred că tot ce ce al mămucăi e şi al nostru și ce-i al .. „nostru e și al ci. (Crenga). 

Aci verbul predicatului stă în numărul singular, | per- 
s6na I, pentru că i subiectul - “este pronume singular. de 

_persâna |. 

Voi lucraţi, că ei m& duc să pregătesc ceva de a mân- „ Cării, (Crengă); i | 

Aci verbul predicatului este la plural, pers6na 1, 
pentru-că subiectul este un pronume de - pers6na L: plurală. 

| 
Da ce-i acolo? strigă baba înspăimîntată. (Crengă). 
Aci. verbul este: la persâna III, pentru că subiectul este substantiv -și este la singular, pentru-că subiectul e la singular, . 

i N urorile atunci sar arse în picire.. (Crenaa). | 
"Aci verbul. este la plural, pentru că sibiectul este la plural.
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Din aceste exemple se vede că: 

Verbul predicatului se potrivesce, adică se acordă 
în numer și în persănă cu subiectul. 

Scim încă că, pe lângă predicatul verbal, mai avem . 
și predicatul nominal. 

1 Fuga-i ruşin6să, da-i sănătâsă. (Orengă). 
Eraă odată într'un sat doi frați și amândoi erai însuraţi. 

(Crengă). 

Cel mai mare era harnic; ; lar cel mai-mic era sărac. 
(Creugă). 

Pâtc-i dice că și rațele de pe apă sînt ale vostre și 

toporul mei din fundul €zului. (Crenga). 
x 

Când numele predicativ este o vorbă care se pâte 

schimba după gen și număr, atunci ea se potrivesce .. 

cu subiectul. Adiectivul _7zșsizăsă este la feminin sin- 

- gular, pentru-că subiectul fuga este la feminin singular. 
Participiul îzsarafi „este la masculin plural, pentru-că 

subiectul amândoi este la masculin plural. Adiectivele. 

harnic și sărac la singular masculin, pentru-că subiec- . 

- tele ce/ pai mare și cel mai mic sint la singular mas- : 

“ culin. Pronumele a/e văstre este la feminin plural, 

pentru-că și subiectul safele este la feminin plural. 

“Aşa dar numele predicativ când e adiectiv se. - 

acordă cu subiectul in gen şi numer. 

3, Exerciţlă oral. Să 'se explice acordurile între predicat şi subicet 

în exemplele următore: 

Taci, ca să-ţi fie casa casă şi masa masă. (4. Pann). — Fă-ţi 

crucea mare, că e dracul bătrân. (4. Pann). — Nică un meșteșug - 

« nu e r&iă, ci Gmenii sînt răi. (4. Panu). — Procopsâla nu e cârpă, 

să o.mototolesci şi să o bagă în sîn. (4. Pann), — Ce spui, domnule, 

strigară bătrânii ! va să qică, fârte râu pusesem în gând. Dar apoi 

ce ne sfătuesci d-ta să facem cu copii noştri 2 (c. Negriuzz), — Oră-
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$6nul trăesce de'agi pe mâne. (C. Negruzzi, — Fă tot sînt un bă 
trân singur “un picior în grâpă. ce. Negruzzi), — Vedeni acum că 
bine trăim noi 'la ţară; de ar trăi şi copiii noştri cum am trăit 

"NOI! (C, Negruzzi. — Ce vreţi voi ? Noi, bună pace ! (fimineseu). . 

DS aa, Exerciţii scris. Să se îndrepteze greşelile de acord din rândurile 
următâre: - . . A o 

"Să ascultăm! Ce se aude? Ce noi glas r&suni .6re? A-dum- 
„* brăvii cântărâţă, gingaşa privighetâre, prin accente iscusite rediul ” 

tot aţi încântat. -Ascultând-o, simţi că'n sînu-mi un noii ce s'a 
deșteptat. Cât iubesc să-mi opresci paşii sub umbra de desfâtare 

„ uhde cad în suspine a ei jalnică cântare! Gânditor şi dat cu totul 
„S'aud dulcele ei glas, sub copacul acest mândru în uimire ait 

„ rămas, nu bag, sâmă că de asupră-mi vijelie se stârnesc sai că E 
-s6rele apuneţi, ori că tunetul vuim şi. că a gilei luminare de pe 
cer acum s'a stins. Simt a ci -durere numai, ascult numai al ci : 
plâns. Dar tăcură, nu mai r&sunăm tângui6sa-i melodie, eii stăm - 
încă, ascultați, încă cuprins de melancolie. | 

$ 15. De obiceii în vorbire întrebuințăm pluralul 
sau singularul, după cum avem să exprimăm că e 
vorba de mai multe persâne sai numai de una, - 
„Ed me duc să gătesc tot pentru purcederea nâstră cu noul 

„Nostru domn. (C. Negruzzi), i. | . 
"Voi să daţi semă înaintea lui Dnmnedeiă. (C. Negruz=p. 

„Dacă subiectul este un substantiv, un adiectiv sai 
un pronume la plural, verbul predicatului 'se pune la , 
plural. : Dacă subiectul se compune din două părți, 

„dou cuvinte la singular, verbul predicatului stă la plural: . 
„"Dâmna şi Mitropolitul eşird. La ușă îi infânipinard Stroici 

„. Şi Spancioc: (0. Xegruzz;). i ! | 
„. Acordul între predicat și subiect se face în exem- 
„„Plele „de aci, și după formă și. după înțeles. Dacă - 

Subiectul e un cuvint care sub forma „de. singular. - 
„_Cuprinde- un înțeles de „Pluralitate (zorod, . mulfimă, 

î câtă, elită, etc.) acordul se face după formă:.
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2 , 

 Norodul pretutindeni îl întâmpina cu bucurie și nădejde. 

Ă , 
(C. "Negruza Di 

Boerii sciau că norodul îi urâsce. (C. Negruzzi). 

Ostea totă se va supune, cum i seva făgădui mai mare 

simbrie: (C. Negruzzi). . . 

în exemplul următor însă vedem că altfel stă lucrul: 

O gvardie numer6să de Jefegii. Albaneză, „Sârbi, Unguri, 

isgoniți pentru relele lor fapte, îşi afară: scăpare lângă Li 

pușnenu, care, plătindu-i i binc, k- avea hărăziţi. (C Negruzzi). 

Subiectul este | vorba goardie, care are forma de. 

singular, dar 'cuprinde în sine un. înțeles de pluralitate.” 

După formă, -ar fi trebuit .-ca verbul să fie a/ă, dar 

aci sa acordat cu înțelesul, căci cuvîntul este întregit 

„de părți secundare cari fac să €să la ivelă. înțelesul 

„.. de pluralitate: de /efegii Albanezi, “Sârbi, Unguri... | 

Asemenea construcții sint rare în limba românescă; de: 

obiceiii se pune la singular verbul. - 

33, Exerciţiă oral. Să se spună la cară din predicatele subliniate Sa - 

făcut acord, după înțeles şi unde după formă. : 

Aci îi eşi înainte o dste. de 7000 Turci, alcătuită de garnis6na 

cetăţii şi de alţi Turci din Bulgaria. (Băloeseiu. — În drumuri, el se 

întâlnise cu o câtă de. Poloni ce năvălise în ţară și ținea a-l zăbovi 

în:cale ; dar el, tăind-o şi spărgend- -o fârte răi, îşi urmă drumul și . 

pătrunse în Ard6l. (Bătcescu). — Ba şi pe la casele Gmenilor se ospătaii 

o mulţime de str&ini. (Cr eng). — Jar după acâsta, stea românâscă 

plâcă şi învinge horda tătăr&scă. (Bolintinenu). 

34. Exerciţiă scris. Să se caute în Cartea de citire doiiă exemple în 

cari să se afle o vorbă cu: formă de singular şi un înțeles de pluralitate 

şi să se arate dacă acordul s'a făcut după înțeles saii după formă. : 

Ş 16: Să observăm exemplele următore:" 

Citim în «Monitorul Oficial»: 

“ Noi Carol 1, Regele României, am decrelat şi  decretăm. . 

Aci , după înțeles trebue să fie verbul “la - singular, : 
-
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căci vorbesce o singură -pers6nă, dâr e un obiceiă al capetelor încoronate și al autorităţilor (Miniștri, Primari, - Prefecți, Președinți de Tribunal, etc.) să întrebuin- țeze pluralul. a a 
Se numesce 4/ura/u/ maiestiăţii. 

- Alex. Odobescu, în prefața scrierilor lui Bălcescu, dice: Să-l ldsăm să-și descrie însuși starea lui fisică și sufletescă „ŞI să ne mărginim a copia aci o notă pe care am aflat-o "Printre hârtiile lui. | 

Verbul din urmă pote să fie ori la plural oră la sin- „gular; cele-l-alte vedem că sînt la plural. De ce? Ele arată o persână singură, Odobescu, cel care: serie pre- faţa. Este însă un obiceiti al. scriitorilor să vorbescă la Plural când vorbesc despre sine. Ea 
Acesta se numesce Pluralul scriitorilor. 

%, IL | 
* Atributul 

Ş 17. Am vedut că o Proposițiune se compune din : Părţi ' principale Și din Părți secundare cari întregesc . „Pe cele d'intâii, precum. O: frasă se compune din pro- __Posițiuni principale... și secundare. Astfel în frasa ur- mătore: 

„ŞI acum, pentru a treia Sră, feciorul de împărat ertă vicța risului, precum ertase pe a vulturului, precum. ertase pe a dihorului; cl strinse praştia pe mână; jar ficra, scăpără din ochii ei O pictră de rubin, mare Și frumâsă CAL. Odobescu), 
„avem trei proposițiuni principale și doi& proposi- - huni secundare: SE
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  Și acum pentru a el strânse ——— far ficra scăpără din -- 

„treia 6ră feciorul praştia pe .. ochii ci o pistră de 
de împărat ertă mână rubin, mare şi fru- 

vicţa risului e „2 mOsă, a 

    

precum erlase precum eriase 
pe a vulturului pe « dihorului 

“Tot asemenea în ori-care .. din proposiţiunile. acestea 

“vom. afla părți principale. ş Și secundare, | 

„ Exemple:. 

Tr isulut, - 

proposițiunile frasei: - E 
  feciorul. .ertă 

   “de împărat / | 

şi acum “pentru a. vicța 
treia Gră 

i 

risului,.. 

Vom lua. deosebit pe “una din aceste: părți secun= 

dare: de. îuperat. Cum vedem, se faportă „la cuvîntul 

fctoril, care este. un. substantiv. Vorba 7isului e tot. | 

G. Adamescu. , Gramatica p. cl. III sec. Ia aa "3 

Şi acum pentru a „treta oră fectorul' de împărat. ertă vicța „i 

- Subiectul: feciorul “predicatul: eriă. Cele-l-alte cu-! 

vinte sint părți secundare, aflându-se. în raport ca şi. .



„+ bute; apoi se va formula definiția, - 

34 

o. parte secundară “ce se raportă la | cuvintul vic/ă, 
care e tot substantiv. 1), . - a 
„ Partea sâcundară ce întregesce înţelesul. unui 
substantiv, ori-care ar fi rolul lui în proposiţiune,. 

  

care? ce fel de? cât? 
35. Exerciţii oral. Să se spună cari sînt atributele în diferitele pro- 

- positiuni ce se 'deosibese în frasele următâre şi. la ce întrebare răspunde 
- fie-care. _: Ia 

—. Unde este timpul cel de vitejie ? (Bolintinsu). — Când un 
. “suflet mare se va arăta, hârburile cupei le va aduna. (Bolinlinenu). —- 

” Istoria, de pe dicerea autorilor celor mai vestiți, este advărata po- 
„vestire şi înfăţişare a întâmplărilor nâmului omenesc. (Cogăluicânu).—— 
Trebuinţa istoriei patriei ne este neapărată chiar pentru ocrotirea 
drepturilor nâstre în potriva naţiilor străine. (Cogătnicenii.— Pe când în acea învălmăşâlă, tărăbonţele încăreate cu marfă trepădaii în tote - 

“părţile, purtate în îuga mare de matrozi, se întâmplă, ca: doiiă să 
“se cioenâscă şi butele de zahăr se . răsturnară pe jos rostogolin- du-se 'care în cotro apuca. (Odobescu). — Atunci sergentul. TOder Hristea se aruncă de odată spre stâg şi, chibzuind că nici mo să-l - pâtă smulge aşa:de iute din mâna tureului, nici să-l apuce îna- intea lui, s'a trântit, cât era de lung, peste stâg, acoperindu-l cu trupul. (Coșue. —După ce trecu Dunărea, marele vizii dete comanda avant-gardei armatei lui Satârgi-Mehemet-Pașa și la arier-gardă : orîndui . pe Hasan-Paşa, Xar pe beii Salonicului şi Nicopolei îi " însăreină. cu paza şi apărarea podului. (Bălcescu). — Fiul craiului, - 

de aceste, se potrivesce spânului și 
„ boboe în felul săi la trebi 
se.bagă în fântână, fără să-i trăsnâscă prin minte ce'i se pâte întâmpla. (Crengă) -— Gura omului e iad; cât să-i dai, tot dice: - ad”. ca: Pann). Casă sece influenţa boerilor şi să stârpâscă cui- " burile “feudalităţii, Lăpuşnânu îi despoiă de averi, 'lipsindu-i cu "chipul acesta de singurul mijloc cu'care puteai âdemeni şi 'co- rupe pe Popor. (C. Negruzzi). . Ip i SEI Se -. IE N36. Exerciţii scris. Să se caute doiiă frase. în cari să fie atribute „. Tăspundend la întrebarea car 

  

1) Se va urma analisa mai departe sp 

N 

se. numesce atribut. El. r&spunde la “întrebările : - 

e ? Doiiă frase în cari să se afle atribute 

re a se arăta. și cele-l-alte atri-



să! aibă atribut : 

35 

-* ră&spungend la întrebarea! ce fel de? o frasă în care să se afle un atri- 
but re&spundend la întrebarea cât ?. 

Observare.. Pronumele ține locul substantivelor; prin 
urmare, un pronume pte, făcând funcţiune de substantiv, 

Eu, sărmanul, : a: sârtei jucărie, ajuns, iubit de un înger, 
aprope de domnie, iată-mă acum . aice din raul mcti - cădut.. 

(Alexandri). . 

Tu, cu opl- -deci- de-mi de fălci de. moşie, și el, un ghiorlan, . 

cu un pelec de pâmint, şi uite ce gură face alăturea cu mine, * 

| puternic (Greu, 

întregesce înțelesul unui substantiv, de aceea este prin 
“firea lui aZiecțiv. Ca 'adiective pot. figura: și alte părți 
"de! cuvint, de 6re-ce  Indeplinse. fanciunea seca, | 

| 1 (Crengă). 

Ss 18. Fiind- că atributul e o, parte. secundară, care, 

În exemplul următor: | 

Unde-i cetatea mai tare, “acolo bate dracul răsboiti mai. 

. | , N IE PI 

avem.un adiectiv atribut pe lângă ă substantittul zăsdoiă; 
dar în frasa următâre: * 

Găsise- sat fără câni și se preumbla ; fără băț (Orângă, 

substantivul însoțit de. _preposiție fără cână are 10. 

exact de adiectiv, c ca şi cum S'ar dice: zzepăzit, părăsit. 

În unele frase se “pâte chiar înlocui substantivul: care 

„servă de: atribut, prin adiectiv sau „chiar vice-versa, , 

„Exemplu: 5 i E ac 

Numai în dotă trei săritură de“ pisică, + risul ajunse c-, 
i priora. (Odobescu) 

"Sar put€ prea bine dice: săvitură pisicesci. bn 
frasa., următore :s'ar pute face contrariul: Ă 

” 

, N 

    

4



86. 

În bătătura casei arendişesci ardea un- foc mare. (Odobescu), 

“în loc. de arendășesc S'ar pute dice: arendașuluă, adică , 
DS: ar. exprima atributul prin substantiv. ” 

    
". Atributul se exprimă deci. prin. adiective sati 

„prin alte părți de cuvint cari iai rol de adiective. 

În exemplele. următâre aflăm diferite părți. de cuvint 
avend funcțiunea. de atribut: 

Pentru babă, fata moșnegului cra pistră de moră în „casă; 
Yar fata ei, busuioc de pus la icâne. (Crâigă). 
În bătătura casei arendăşesci ardea un foc mare ; ; descă- 
Jecai la - flăcăraea trosnilâre a bradilor și domnul Sterie,. 
arendaşul, ne cşi cu plin înainte. (4. Odobescu). | 

” Într'o. mână: „purta o cușcă cu epuraşi de casă, plocone 
trămise de starețul unui schit Decin. (A. Odobescu). E 

Opt. voinici cu spate late: și cu mâneci suflecate” stai cu -- 
puscile încărcate. catexanari), 

„ „Pentru a doia oră, Turcii isbutiră - în: stator nica lor do-. 
rință de a preface țara în pașalic. (AY. Bălcescu). 
"Ah! unde mai sînt, stăpâna. mea dorită, . căci: nu. mai sint 

chiar. şi viscolele de odinidră. (Odobeses. | | 
Numai: riul acuma, numai apele. când se. „Clătese rtspund 

"cu vuct. la 'gemetele mele. (Odobescu). 
„Feciorul de împerat destrună arcul, “minunat + de aşa cu- 

vinte. (Odobescu). | : | . 

- Cuvintele: subliriate; sint atribute, pentru: că întregesc | 
înţelesul unul substantiv. Dacă cercetăm. ce părți de i 
“cuvînt sînt, putem forma următorele grupe: 

Adiective : arendășesci, mare, trosnitore, vecin, statornică, . 
minunat, late, suflecate, încărcate; . 

Substantive : moșnegului, de moră, casci, bradilor, domnul, 
„arendașul, cu: cpurași, de. casă, plocâne, unui schit, 'de pisică, 
de; “Împărat, “cu spete, cu mâneci; 

-
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Pronume : ei, lor, mele, mca; 

Numerale : opt; Na 
Participi : trămisc, dorită; 
Infinitive şi supine : de pus, de-a preface; 

„Adver bii : „chiar, și, de. odinicră, așa, numai. 

- Tâte aceste părți de cutirit pot. figura în proposi-. 

țiune cu rol de atribut, adică cu rol de adiectiv. 
Pentru a le studia mai de aprâpe, se împart în patru 

grupe: ! atribut! adiectival, 'atribut verbal (enfaice şi ă 
supin) și atribut adverbial. E | 

_Deosebim deci. patru specii de atribute : „iii 

- adiectival, substantival, verbal şi adverbial. 

37, Exerciţiă oral. Să se spună “Ia fie-dare atribut ce se va întâlni a 

"în rândurile următore, "de care specie din cele patru este: 

— Aşa este obiceiul norodului nostru să facă din țânţar armăsar 
(C. Negruz:0. — Românul are şâpte vieţi în pieptu-i de aramă. 

(Alexandri) —- Patria .n6stră, prin o sârtă vrednică. de t6tă jalea,. - 

“a fost menită din cea mai bâtrână vechime să „fie teatrul năvăli- 

-xilor şi răsboelor streinilor. (Cogătuiesisu. — Acolo fu întrebată, ca 

“şi fata. unchiaşului, și primită în slujbă. (P. Ispireseu — Banul 
- muncit nu se prăpădesce. (4. Pann). — Stegul, „asvârlit.de puterea 

obuzului, a sburat departe și a.cădut pe. câma şanţului turcesc. - 

"4Coșbue). — Pe câmpia "verde de lângă Focşani Mohamet în cortu-i 
stă încărcat de ani. (Bolintincun). — Din porunca lui Mihaiu, spătarul 
„Udrea luă cetatea Nicopolei și aga Fărcaș se îndrepta spre Vidin: 

(Bălcescu). — | se aduse împotrivă lipsa mijlGcelor de a trece Du- : - 

nărea, căci podul nu putea sluji îndată. (A. Baătcesen) — Un popor ce : 

- “singur vrea a se robi, nu mai are dreptul liber de a fi. (Bolintinenu 

— Nică o armă nu avea alta de cât un mic junghiii cu plăselele 
ae aur ; iar -printre bumbii dulămii se zăria o za de sârmă (C, 

Xegruzzi), — Sunetul. înăbuşit se apropie şi, legate de dînsul, ne-" 

v&dute, misteri6se cete. (Carmen Syla). — Cum s'ar putâ ca în acest 

secol de lumină, Europa civilisată să voâscă a se opune voinţei 

unui popor care nu 'cere alt de. cât: a trăi conform cu drepturile 

sale ? (VW. Boeresew. — Papa cua lui trei corGne, puse una.peste - 

alta, fulgerele adunat-ai contra fulger ului care, în turbarea-i -i fur-:
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e 

"tunsă, a cuprins pămînt şi mare. (Eminescu). — Acest împărat avea 
trei fete. (spiresew. —-Ion Vodă, marel6 strănepot al acelui mare Stefan, se. adresa acum către nisce 6meni deprinși a celebra în tâte gilele suvenirul strălucitelor victorii de la Racova, de la Cos- . -. min, de la Baia, (Hasdei). — Fii de pescar din Creta, purtat în sborul meii prin Spania, Lehia, Germania şi Franţa, cu a mea soţie, - spada, cu sora mea speranța, adi vii şi pun piciorul pe acest pământ, A român, (Alexandri) . 

38. Exerciţii scris. Să 'se caute în Cartea de citire doăă frase în cari. să fie câte un atribut adiectival ; doiit în cari să fie câte un atribut substantival ; una în care să fie un: atribut verbal, | io ii , Ar pin are 

Atributul adăcetival SK 

.$ 19. Sub numele de aâzibuz aaicclival se înțelege ori 
“ce atribut exprimat prin adiectiv, pronume, participii și 

numeral, pentru-că aceste părţi de cuvînt sînt deter- 
minără- ale. lucrurilor .de sine stătătore. . 

Acest târg a fost odată reşedinţă domnscă. (0. Negruzzi). 
„Natura a lăsat omeni meniți a trece necunoscuţi pe calea 

vieţii. (C. Negruzz)), | i N - „7 ..Jcona acâsta se. puse în bisericuța mai.sus arătată. | pi ' e . | (C. Negruzzi), „+ Prevădându-și sfărșitul, cucernicul- Platon sa rugat să nu-l: * îngrâpe cu paradă, ci numai “un preot să-l întovărășescă la 
sgrâpă. (C. Negruzzi), ” | . | . î i | : _” Când aă intrat, după a patra ndvală, vânătorii şi doro- banții în Griviţa, acel steg era în redută. (0. Coșbuc), - _: Ţinteş era -dibaciă tunar, căci tâte „a lui ghiulele loviat turcescul furnicar, ducend: mârtea cu ele. (Atezanar)). | RE Matrozik corăbiei 'umblaii în sus și în jos, scoţend din ma- găziile adânci ale pântecosului vas baloturi. și. butoe cu. marfă. (Odobescu). - ÎN a i | , 

Mai tare de cât toți ridea. amicul mei Stancu Poloboc. . , IE pa : (Odobescu), . .. Se: răsfață "n. haine lungi ca un bân în doi& pungi. (a. Pan. 
*
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ş "20. Atributul: adiectival se > acordă cu substantivul 
în gen, număr şi cas. 

„in frasele precedente: 

acest singular masc. nom. - acordat cu târg 
domnescă sing. fem. nom. > . > reşedinţă. 

"-meniţi plur.. masc. acus. a >. omeni _ 

"- acâsta -sing. fem. nom. : >, > icona 
„_cucernicul sing. masc. nom. * 3, .> Platon 

a patra sing. .fem. acus. + > ': > nâvală 
„tote.plur. fem. nom. .. > ai ghiulele 

adânci plur. fem.'acus. . - 3 > magaziile 2 
"mei sing. masc. nom. .î î > > amicul 

E „det plur. fem. acus. . 3 a. pungi. | 

| 21. În exemplele acestea “cuvintul al cărui înțeles | 

E ură intregesce atributul este 272 siugur substantiv, Se pote: - 

îi întâmpla însă 'ca atributul! adiectival să determine pe | 
| mai multe substantive de odată.. 

Exemplu:! 

„Din afară împărăția era “pustiită de „Români, Bulgari, 
| “Seri, Ung guri, răsculați, al căror. exemplu tâte cele: I“alte 
: Popâre. din “Lurcia: stai gata a-l urma. (Băleeseu), 

. Aci atributul adiectival determină pe mal: multe sub- 

stantive. Tâte sînt la plural, tâte sînt de genul mas- - 
„ culiri; stă deci ȘI atributul - la masculin plural. . 

“Apoi înconjură | oraşul! cu un zid de. pietre şi de gringi 
i pie cu humă şi cu-pămint cleios, (Băleesen). | ii 

ll 

„ Aci atributul adiectival întregesce înțelesul! a, doăă 

substantive, aniândotit: la. num&rul plural și amândoită -- 
“de genul feminin; se pune la feminin plural. - - Pa 

Dacă atributul adrectival. întregesce înțelesul « a doit 

substantive feminine. singulare, se:va pune la: singular : E J



d a 

Nici poliţia” nici justiţia. domnâscă, nu indrăsntă să trecă 
„pragul unui “ban saii unui vornic. (a. Ghica). 

- Când substantivele sînt de. genuri diferite, şi de nu- . 
măr singular, atributul se acordă cu cel mai apropiat: 

“In aceste încăperi se aflati „hasnaua sai: comora şi patul 
domnesc. (Odobescu). 

"Dacă: substantivele sunt la „plural, se. „pune şi- atri= 
butul la plural, acordându-se ” cu cel” mai apropiat: 

Sucâva. se. umplea 'de numerse glâte de bărbaţi, Jemet, 
„copil, veniţi” în “peregrinăgiii de prin tote unghiurile țării 

(Iăsdău). 
Preovgheiiicoilor boeri și cocsne, dicea cl, am avut cinste 

„a înfățișa. d-vâstră proborisirile ucenicilor maci în istorie, citire, 
> scriere, aritmetică. (C. Negruzai). Ni E Dc 

Dacă: obiectul era ; aşedat altfel, se . dicea: boext Și 
. cucâne precogheiicăse, -. | 

* Când sînt multe - Substantive . de! genură diferite: și 
acordul ar fi grei de făcut, se resumă tâte printr un 
singur. cuvint Și acordul atributului se face cu: acela : 

Galbeni, stupi, '0i, cai, boi. și alle. bagateluri de - aceste 
prefăcute în parale, trebuiaă să” ducă dascălii plocon catihe- 

tului de la. fabrica de- popi din Yolticeni.: „(Crângă). _ ÎN 

"39, Exerciţiă' oral. — Să se'spună ce atribute adreztivale întâlniza î în 
 frasele următore şi să se indice la fie- -care. ce parte, de cuvînt este. * 

PIE 
Tot sub acel coș am învăţat să serii şi numerele arabice, cum. | 

şi să scrii slovele românesci ca de tipar. (areliade- Rădulescu). — Albert 

„morţi mai bine d€ câto vi6ţă lungă și ile cu rușine. (Alexandr a = 
Când se sfârși Dumnedeâsca slujbă, Mihnea eși din biserică, îm- - 
„brăcă în tinâă caftanul alb cu guler de samur, încinse paloşul și 
încălecă:. pe. un armăsar cu' zăbale suflate cu aur. (Odobescu). — Mai 
pre sus de armii semiluna sboră;: dece mii de cete ai venit să 

. . * 

  

.. ” craiul Lehiei; trufaş, semeţ, uşor,, ademenit, se crede stăpân: pe 
- viitor și-aruncă ochi de pradă pe țările vecine. dAlexandri). — Dece
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- mâră pentru Padişah. Caolintineno, - — Cele cinci regimente de cava- 

_terie se aruncară asupra aripei drepte a 'Turcilor. (Hasdeii): —MOş- 

nâgul,. pofticios : şi. hapsin, se ia după gura babei Și, de ciudă, . 

prinde iute: cucoșul. și-i dă o bătae bună. (Crengă). | 

DK40. Exerciţii scris. Să se caute patru frase în cari să se afle câte. 

un atribut adicctival : adicctiv, participii, pronume, numeral, - - 

X, 1. Exerciţii scris. Să se formeze doiiă frase în cari să se afle atri- 

bute ce se raportă la mai multe substantive de odată. ” - 

2. Exerciţiă oral. Să se spună! cum sa făcut scorăul atributelor 

din “exerciţiul 39. 

Ş 22. Atributul adiectivă 1 am vedut că însoțesc 

substantivul. El pote sta inaintea sai în urma sub- 

stantivului. 

„- Câte spune sînt.o fe umosă i poveste, dr. mare minciună, 

căci minciuna, boerescă trece în ţara ungurescă. (C. Negruzzi). 

În primele doit casură stă înainte “adiectivul; în cele 

din urmă doi& stă înainte substantivul. În: privința - 

acesta nu e nică 0. regulă, ci atârnă .numai de la în- 

   

țelesul general. ce. vrem. să: dăm frască,- De. obicei 

când nu vrem să scâtem mai la iv6lă pe nici una din 

„cele doiiă părți, stă “înainte substantiv ul. ” 

3, Exerciţii oral. sa se observe unde stă. atributul adiectival îna- 

intea substantivului şi unde în urmă; să se spună ce schimbări de 

"formă sar petrece dacă am “schimba ordinea. 

Flăcăul acela din copilăria. lui se trezise prin: streini, fără să 

cunâscă tată şi mamă şi fără nici-o rudă care să-l ocrotâscă şi să-l. 

ajute. (Crengă). — Şi lupta, draga luptă - nu mai e pentru noi. - 

Alexandri) — Când deschise mica ușă de brad, el zări pe bătrâ- 

nul Armaş, uscat şi galben, cu fruntea pleșuvă, cu“ barba albă, 

zăcând lungit pe spate în căpătâiul unui pat: ce ținea: deoparte 

__+6tă, întinderea odăii. (Odobescu). — Munţii vechi scutură ema lor. 

" (Bolintineniu. — Mahomet sub cortu-i: duleea pace cată, (Bolintinenu). - 

„Vegislaţiunea, nâstră cea veche: era basată, în acâsta, pe 0 :pro-. 

funaă cunoscinţă a naturii umane. (Zasdeii), — 'Fâte dâlurile ce îm- 

” prejură « orăşelul sînt încununate de grădini şi de vii. (C. Negruzzi



2 ————————— 

„_—: Omul nemulţumit fuge de bine şi dă peste mărăcine. (4. Pann. . "—' Ast-fel vorbi Mihaii, neînspăimântatul Voevod, şi soldaţii ini- - „maţi fârte împotriva Turcilor, învăpăâţi şi de aceste cuvinte, dar “geloşi încă mai mult de a eclipsa printr'o biruință strălucită tote - glori6sele biruinţe ale vecinilor, răspund învârtind în mâni pa:o- şele şi lăncile şi, prin strigări mari de o răsboinică veselie, cer. de ia domnul lor ca să-i ducă îndată către dușmani. (Betceseu). 
St, Exerciţiă scris, Să se schimbe locul adicctivelor. sublinia te 'din '. frasele următore :.: o 
N Poporul înnâcă curțile dommnesci, (Eolintincnau). — La aceste vorbe |. » ccta ostăşescă strigă cu poporul: "Ţepeş să trăâscă ! (14). — Dom. nul stă pe tronu-i cu mândreţe mare ; dar pe frunte-ă luce palida . întristare.- (a. — Sâra r&spândesce umbrele-i uşdre şi melancolia „trece gânditâre. «a.. — Indată ce prinţul sfârşi cuvîntul Săi, comi- sarii împărătesei scOseră scrisorile. (Bălcescu). — Calul betrân nu: . „se învaţă în buestru.: (4 Pann). — Copilul nepedepsit ajunge nepro- copsit. (a: Ta - . Ia 
JS 45. Exerciţii scris. Să se formeze trei exemple în cari adiectivul „să fie înaintea substantivului şi trei în cari să fie în urmă, , 

Odservare. Pronumele- posesiv întrebuințat ca atribut „se pâte “înlocui: prin formele scurtate -de pronume personal. de. casul: dativ, i 
- Exemple: . 

In cartea-ţă plină de regule, tu vorbesci, amice, cu un dis- . preț superb despre tote acele petreceri în cari vânătorul n'are - nevoe să umble pe jos. (Odobescu. ! a "Când mi-am. deschis cit ochij, vai, cerul sa închis şi-acum „nu vEd în juru-mi de cât deșertăciune. (Alexandri)... | | - Murim mat binc în luptă cu glorie deplină de cât să fim „» Sclavi Yarăși în vechiu-n6: pimint. (anureşianu)- i „În tăcerea nopții armăsaru-ă sboră! ca o închipuire albă și UșOră. (Bolintinenu), a a . ! | E 
_ Cartea-ţi = cartea ta ; juru-mi = jurul mei; vechiu-ne „ Pămînt = vechiul nostru Pămint ; armăsaru-i = armă- -. Sarul lui, Me a Da - „ - . >



€ 

Ă 1 | 

A46. Exerciţia scris. Să se formeze! cinci Trâse î în cară să se afle un 
pronume. personal de dativ servind ca atribut, 7 gi z 

reni ri 

. - E 

Atributul sizbstantival 

    

Ş 23, Între părțile de cuvint cari pot înlocui adiec- 

val și pot ave rol de atribut este și substantivul. 

“Substantivul, ca atribut, pote să fie în. casul - genetiv, 

în casul acusativ cu preposițiune şi. în același cas cu” 

: . substantivul determinat. | li [—— 

: - del. a. cul ela 

Sub biserică sînt catacombele mănăstiri?) în cari se pun 
osele GOEȚIIOF Crace desgtopii di diii€dul lor locaş. 

(€ Negruzzi). 

„Mihaiti chemă lângă « sine tâte oștile; chiar pe - acelea din” . 

oraşele. de margine. (N. Bălcescu), --... SEE | 

“E lihari Sshimbă cârmuirea vremielnică din Moldova şi drân- 

Gui acolo (ATS pe AI Cu fiu) lui Lui Petru Vodă, Cercel 
- (AT Bălcescu). - 

   

  

Observând atributele subliniate, vedem că în prima - 
proposițiune atributele sînt” substantive în casul gehe- . - 

tiv: «catacombele mânăstirii» - «6sele morților»; în a - 

doăa atributul. este substantiv” cu preposițitine: «Ora 

şele de margine»; Yar în a treia este'în același cas cu. 
substantivul determinat: «Marcu A ul du ) Petru-Vodă 
„Cercel)». | 

47, Exeroiţiă oral, Să se spună în ce cas se află substantivul între- 

„__ buinţat' ca atribut în exemplele următore : " 

Ciocârlia cea voi6să în văzduh se .legăna și înturnarea pri- | 
măverii prin dulci ciripiri serba. (C. Negruzzi). — Calul de dar nu se - 

“caută în gură. (C. Negruzzi). —. A doiia di Maiorul vânătorilor, cu 
tustrei vânătorii, aii dus stâgul și l-aii aruncat la: picidrele Dom- 

nitorului. (8. Coşbuc „=Amicul meii, aducându-şi aminte cu. plăcere 

de timpul tinereţii, pe când şi el n'avea altă locuinţă de cât o 

ast- fel de scoică de lemn, îmi arătă folosul şi întrebuinţarea dite-



e . 

CI DI 

  

»„xitelor părţi ale corăbiei. (4. Odobescu). — O pupăză își făcea cuib 
" de-mulţi ani într'un teii f6rte bătrân şi scorburos, pe eosta delu- “ui, la moş Andreiii, fratele tatei cel mai Mic. (Crângă). — Ospeţii 

„caselor n6stre, cocostirei și rândunele, părăsit-aii a-lor cuiburi şi-au fugit de gile rele. (Atezandri. = în capul omului. 
(4. Pann). Mihaiii fugi spre Constantinopol, unde-| chemase socrul săi Vistierul Ion, ce era capichehaie al ţării. (Ar. Baălcescm. — Ridi- cându-şi tabăra de la Buzăii, Mihai o aședă Duminică “lângă, „Preşmăr, oraș din ţara Bârsei. (Bălcescu): -- Ion Vodă din Moldova, : “Mihaiii cel Vitâz din Ţara Românâscă şi Gustav Adolf, regele: Suediei, sciaii a înfrâna pe numeroşii lor ostași numai prin pre- stigiul elocuenţei şi prin familiaritate, (Zasdeii), - 
DA 48. Exerciţii soris. Să se caute în Cartea de citire câte o frasă cu » “exemplu pentru fie-care fel de substantiv întrebuințat ca atribut:_ cu - Preposiţiune, în genetiv, în acelaşi cas- cu substantivul determinat. . 
49, Exerciţiu scris. Să se construescă dotit frase în cari să se afle “atribute exprimate prin substantiv, . 

    

524, Atributul exprimat prin substantiv în ' același 
„= cas cu substantivul. determinat pOrtă numele de ao- 

o Sifiune, - 
Exemplu: a 

| Tâtă lumea ridea; dar mai mult şi mai tate ridea amicul mei, Stancu Poloboc. tOdobese. a - | 
SI În, proposiţiunea a dotia subiectul e „Stancu Polobor, 
predicatul. idea. Substantivul - subiect. e” determinat 
printr'un atribut: apica/ încă, care. stă. în același cas __cu substantivul determinat, este deci o aposițiune, 
Tot aposițiune aflăm și în? exemplul următor: 
„R Matrozii, tovarășii „mei, nu prea'aveaă încredere în acele | ”- locuri necunoscute. și abia găsii unul -dintr'inșii, carele primi să mă însoțescă în călătoria mea pedestră. (Odobescu): 
- De multe ori stăm la îndoielă — când avem doit 
substantive în același cas — ca să hotărim care e sub-.  stantivul determinat și care e aposițiune, :- 

- 
+ 

Î.



  

Exemplu: 

“. Astfel este amicul meii;, domnul Stancu, Poloboc, cu car | 

mă plimbam mai deunăqi prin portul Galaţilor. COzoleserd. 

| Din! tot şirul: de substantive în același cas: amicul 

mei domnul Stancu Poloborc, cel mai important este 

“numele propriii. Stanca. Poloboc. “Dintre tste, el trebue 

să fie socotit ca subiect: și apoi pe el ÎL determină | 

„celelalte doit aposițiuni: 

„Stancu Poloboe | 

   
domnul i a amicul: mei 

N 

Sub numele de: aposițiuie se înţelege deci un 

fel de atribut exprimat printr'un substantiv care 

stă în acelaşi cas cu substantivul determinat. 

50. Exerciţiă oral. să - spună cari sînt aposiţiunile în exemplele” . 

. următâre: , - — , , 

„o Aşa ne spune m graiul - său sergentul Mătrăgună şi noi ne-am. . 

-'dus cu Dumnedeii, ne-am dus cu voe bună. (Alexandri _— Nănașul | 

nostru şi prietenul d-tale, cumătrul lup, se şi arătă în prag. AN 

(Erânga). — Părintele Pâisie are 0” mică chihe in mănăstirea Rădu- 

canu, unde ș6de singuratic şi liniştit: cu fratele săi, protosinghelul 

„Neofit. (0. Negruzzi. —Daniil Sihastrul Domnului a dis. (Bolintinente). 

  

X 51. Exerciţii scris. Să, se cante în Cartea de citire trei fiase în cară 

să se afle câte o aposiţiune. : . 
4 

Ş$-25. Substantivul întrebuințat ca atribut pâte | sta 

“și în casul genetiv. „Acest genetiv . pâte fi -de doit 

„feluri. - - ' 

a E Orașul Giurgiului, afară de un zid slab! ce- i înconjtira, | 

era. ocrotit de castelul San- Giorgiii. (Băleeseu), _ - 

 



46 
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_* Aci genetivul are înțelesul “unei aposițiuni, adică Ia arătarea speciei dintr'un gen. mai mare ca ŞI cum am dice: Orasu/ “Giurgiăi. ..: Orașe sînt multe, -dar aci e | vorba de unul numit Giurgiii. Este un generie aposilia.. 
| 2. Bariii strângătorului. în mâna risipitorului. ca. Pann). 
Aci genetivul' arată ideia de posesiune, adică ex- primă pe posesorul obiectului arătat prin 'substanti- vul determinat. Cine: posedă dai: 2 Strângătorul Este . genetio posesia. a a e Sa „ Ideia acesta. de posesiune cuprinde! și legătura din- tre tot și parte, - o 
Exemplu: 

„Bieţii boişoriă moi sai dus pe gura. lupului. (Crenga); 
 Aci negreșit că gura nu e un obiect ca banii, pe „care să-l posedă lupul, dar gura € o parte: din tru- pul Zapului şi putem dice, că el o posedă, e stăpân. pe ea. 

„Tot asemenea în exemplele următre:. 
-- Focul puşeaşilor din pădure pustiesce 'armata turcescă. a Ă Se o o ÎN (Bălcescu), „ Daliile îmbrăcate în bogatele lor rochii colorate se legănaă „Ja adierea vântului. cc. Negruzzi). A -” Cu formarea principaturilor se începe istoria de mijloc. .. a - Sa ! (Cogă?nicânu). : 
„Aci pușcașul nu Posedă focul, dar el'dă: foc, E o “legătură intimă, câ Și ideia de posesiune. Vântul nu „Dosedă :adierea, dar 0 froduce ; Tarăşi același legătură. Formarea nu e un obiect pe care să-l posedă princi-” | paturile; dar. ele sa format, adică . formarea este.. : "a lor. IE | 4 

i



. 
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"Aşa dar substa intivul în genetiv este de două. 
feluri : : aposiliv şi posesiv. -  .. DIO 

52, Exerciţiui oral, Să se spună cari - atribute exprimate prin sub-=- 

stantive în genctiv sînt apositive și cari posesive. , 

Gura lumii numai pămîntul o astupă. (4. Pann), — Făcând trei 

cruci, noi am r&spuns: Amin şi DOmne ajută! apoi la fugă am 

împuns spre a Turcilor redută. Atexandri.. Ca la două ceasuri cale 

în jos de Ploiesci curge apa Cricovului. (Odobescu).—Şi ei am crescut 
pe câmpul Bărăganului ! ! (Odobeseti). — Prin văile Carpaţilor trecea 

capul Avarilor cu 6rde numerâse. (Bolintindau). Străvestit într'o haină | 
ţărânâscă, nimic nu era mai lesne de câta eși pe din dosul armatei, . 

a ocoli lacul Cahulului în direcţiunea Prutului şi a fugi de aci 

în Polonia. (Izasdeă). — Ura naţională a “Românilor în contra tira- * 

nilor' Unguri se întrupă atunci în Gre-cari invidualităţi puternice, 
câri, fără a simţi, pâte,, se făcură organul ci. (Băleeseu).. 

. x 53. Exerciţii scris. Să. se. caute în” Cartea de citire trei exemple de 

genetiv „posesiv şi trei de genetiv apositiv, ! | == 

$ 26. În fine “substantivul întrebuințat ca : atribut 

pote. să fie în casul acusativ. precedat de preposițiune. 

„Exemple: DE = 

Odinioră Ungurii 'obictautaii “la vreme de "secetă de în- i 

" “gropait: câte o babă de ic, (C. Negruzzi). A „ 

| Lari de pe margiEDo ficeaii, ca şi cei din. țară, mercii: 
- și fără temerâ afur priii- patut CBaeesen). 

- Pâne cu sare € gata mâncare. (4. Pann): ” 

Pe vremile acelea, mat tâte țările, erati bântuite de răsbee 

grozave, drumurile pe âpă Şi pe uscat erai puțiii CUnOSCU 

și forte încurcate și uirga călători așa de 

„ușor şi fără primojdii ca în dia de astădi. iCrengă).. 

Întro 'di, trăgend cu vasul la câsta unei insule nelocuite 

din mările Africei, ni se făcu tare dor dea vede de aprâpe 
și de a pipăi cu. picidrele '6rba câmpului. (Odobescu). 

  

    

  

  

     
  

.. Cum vedem, mai multe! sînt preposițiunile ce bot însoți 

substantivul atribut, Cea mai des întrebuințată” este însă



= 

ph 

A. 

  

/reposiiunea de.. Substantivul cu de are în limba 'ro- . 
„mânâscă înțelesuri forte diferite, arătând. mazeria din. 
care e făcut obiectul. numit de substantivul determinat: 
Apoi spălându-se pe mâni, merse la 'o ușă lăturalnică, trase 

'zăvorul „Și drugul de lemn, care o închidea și intră î in apartamentul 
Dâmnei (C. Negruzzi); : 

esua, prețul obiectului - numit - Prin substantivul 
_ determinat:. 

"Toţi care sciii de dînsul spun multe, 4 dar şoptind şi cale de o ' zare îl ocolese grăbind | (Aenandri); ” . 

feb obiectului numit, prin substantivul determinat; 
“Pe lângă părete sta: (Stai) aședate în rând mai multe ulci6re pântecâse pline de 2in de Odobesci și de Cotnari. (C. N Negruazi); 

„. destinaţia obiectului numit prin. substantivul deter- 
„minat: 

Avem. tunuri de Câmp, nu de “asalt, (6. Negru: uzzâ 
5% "Exerciţii oral. Să se spună ce arată atributele exprimate prin 

substantiv cu de, din rândurile „următore : 

d 
Pentru acea, precum ţi-am făgăduit, ţi-am gătit un 16 de frică. (C. Negruzzi). — Vru să „ridice mâna și se împedică în nisce mătănii - de lână 'ua). — Acest fel fu sfîrșitul lui Alexandru. Lăpuşnânu, care lăsă o pată de sânge în istoria Moldovei. (Id). — Puiit de om, : călugărul ! strigară ascultătorii. (za, — Imarăm. cu noio spată grosă de rîmător afumat, o butelcă cu vin de cel mai bun, un. „urcior cu apă prâspătă și, cu aceste merinde ne pornirăm veseli, către mal. (Odobescu). — Era atunci Târgoviștea. oraş f6rte * mare, împodobit şi: poporat şi se întindea frumos pe malul drept al „Ialomiţei, ocolit de: mulţime de . grădini, vii şi livedi de pomi „roditori, (Bălcescu), — Scriitorii contemporani de felurite naţii se . “minuneză 'de' frumuseţea. acestui oraș, declarindu-l: că e: vrednic de'a fi capitala. unei țări și locuinţa unui: Domn mare. (1q.). 
55, EXerciţia scris. Să se „caute: în. Cartea de citire “trei frase în cari să fie un substantiv cu preposiţiunea de ca atribut. S 
56. Exerciţiu 'oral. Să s se spună ce atribute exprimate prin substantiv. : E "cu preposiţie întâlnim î în' frasele. următore : aa Ta



“La un semn, un fărm de altul, Jegână. vas de vas, se lâgă şi.. 

“în sunet de fanfare trece 6stea' lui întrâgă. (Eminescu). — Moldova 

plătia Turciei un tribut anual de 40000 de galbeni; dar -măâstra: 

administraţiune a lui Ion Vodă o aduse într'o stare atât de înflo-! 

rită, în cât Porta Otomană se credu acum în drept de a pretinde 

o dare mult nai mare. (rzasdea: -— Mihaiii aşeqă tunurile pe un 

deluşor vecin şi ast-fel făcu să pl6e un pâriii de. foe asupra Tur- | 

cilor, (eăteesew). Iată istoria Tigrului păcălit pe care mi-a istorisit-o 

amicul 1neit' de la Galaţi.. (Odobesew).. — Ivan atunci. mulţumi mai 

marilor sti şi apoi luându-şi, r&mas bun de la tovarășii lui de . 

"* 6ste, cu care mai trase câte o duşcă, două de rachiiă, pornesce la 

drum înainte. (Crângă. — Alta e fl6rea de grădină, şi 'alta e îlârea 

+ de câmp. (Crângăy — Ast-fel îu acea vrednică de o neştersă aducere | 

aminte di de bătae de la Călugăreni, în care Românii» seriseră - 

cu sabie-şi cu sânge pagina cea mai strălucită din analele lor. -. 

(Bălcescu). — Peste zobonul!). de stofă aurită, purta un benişel de .- 

felendreș?) albastru blănit cu samur, a căruia. mânice atârnaii “i 

dinapoi; era încinsă cu un colan de aur, ce se încheia cu. mari . j 

| paitale de matostat, împrejurite cu. petre scumpe; iar.pe ertimaji 

„+ ei atârna o salbă de multe şiruri de mărgăritare. (0.. Negruzzi). 

    

! 
T 

„ 57, Exerciţiă scris. Să se caute în Cartea. de citire 4 frase în 'care s i 

se găsescă atribute exprimate. prin substantiv cu preposițiune, , î a 

98. “Exerciţiu -scris. Să se pună în locul. „punctelor. câte un atribut “ 

potrivit, exprimat printr un substantiv cu preposiţiune. ” pt 

, Cu o. lingură „mai multe; miisce pringi.. de câteu 'g: butie 

'de-oţet. — Calul... cade în prăpăstii. — „„Găsesce. sat..... umblă + 

fără ciomag. — Din câda pisicii sită... i NU se face. 
jo 

Atributul verbal | x: SI 

. g 27. Două. forme de: verb se. pot întrebuința ca. - 

“atribut: infinitivul, și supiriul. Infinitivul are totdeauna : 

.. înainte o preposiţiane, de obiceiii de ; dar. stipinul pre- 

” posițiunea de: săi pentru: a PERI 

Exemple: a Do Na 

Părinții noștri” aă: avut meritul de a: întroduce i în  pătia lor. 

  

1) O haină lungă deschisă dinainte. - . .. a 

2) Catifea. tă ro Iu 

G.-Adamescu: Graratica p+ “el UL secund. e ” - „4 

»



. 
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un secol ncă, un secol de progres şi «de regenerare. (V. Alexaudri). Pătimașul nu numai că nu, găsesce îndemânările trebuitâre, - dar e nevoit să-și facă și casă de locuil. (0. Xegruzzi). + | 
+ Înţelepciunea fără .a cuteza ce ca cutezarea fără a cugela. o pu De . i (Rolintincnu), ” , 

"59, Exerciţiu oral. Să se spună ce atribute verbale întâlnim în rân- durile 'următore, cari sînt supine şi cari infinitive. | o 
Boerul saii mânăstirea, având facultatea dea vinde, de a schimba, de a ipoteca, de a dărui moșiile „lor, pentru fie-care din atari transacţiuni trebuia să: capete o noită, specială încuviinţare dom- N6SCă. (Urasdeu). — Petru cel şchiop scia că Domnul moldovenesc nu " avuse timpul de a-şi aduna o armată Grasaeu). — Asuprirea crescu și ţara pierdu dreptul de a mai av6 Domni pămînteni (0. Negruzzi). — Sigismund Batori începu a se întitula prinţ al Ţării Românesei - şi al Moldovei, arătâna prin acâsta dorinţa sa de a schimba trae- - tatul de alianţă ce făcuse cu Domnii Români întrun tractat de - suzeranitate a lui asupră-le (N. Bălcescu). — Vizirul Ferhad se apropia „Încet de hotarele nâstre şi Tătarii, ce 'primiră poruncă. de a ajuta operaţiile armatei turcesci, năvăliră către începutul lui Iunie asu- „_ pra Moldovei şi Țării Românesci. (den): — Să vă ștergeţi pe'pă- mînt, cum se șterge norii la vânt ; Să n'aveţi loc.de îngropat - (Poporau). —- Vara în dilele de sărbătore, după cules răchiţică de făcut gălbenele, dumbravnie şi sulcină de pus printre straie, cine umbla ? (Creanga). — TȚutuenii veniţi din Ard6] sînt vestiți” pentru. tâscurile de făcut uleii (den). — Din cărţi culegi multă înţelep- _ciune;.şi, la dreptul vorbind, nu ești numai așa 0 vacă de muls | pentru fie-care dem), 

e 
60.. Exerciţii scris. Să se caute în „Cartea de citire 1 exemplu de . atribut exprimat prin infinitiv şi 1 exprimat prin supin,. ! 

E e Atributul ddverbial .. | a 
——$ 28. Am vedut că și adverbii pot Sluji ca atri- bute. Cele mai multe sînt însoţite de: preposiţiuni; pu- ține se întrebuințeză singure lângă substartiv, aa “ Exemple: aa a 
Când dai cu capul de pragul. de Bus, vedi pe: cel de jos. . ” . CA. Pann). - 
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Nu rămăsese nici măcar un câne vi. (Hasdau). . 

61, Exerciţiu oral, -Să se spună ce adverbii se întâlnesc servind ca 

atribute în rândurile următore: : 

Gura lumii numai pămîntul o astupă Ci. Pun) — Puternicul 

patronagiii acordat poporului de jos contra claselor de sus avea 

în ideia lui Ion Vodă mai cu deosebire o ţintă financiară (Fiasde).— 

"Să fi întârdiat o singură clipă lovirea din dos, dușmanii ar fi avut 

spaţiul deschis ca să fugă peste Râina, unde ar fi pututa se re- 

-organisa (lasdem. — Cu o sută de ani mai nainte, Bucurescenii 

“vădură pe strămoșul lui Ion-Vodă, marele Ştefan, care după ce bă- 

tuse pe Domnul muntenesc de atunci într'o bătălie generală, merse 

“cu iuţela săgeţii drept asupra Capitalei. (Hasden). — În vechime . 

numai partea sudică a acestei regiuni se numia Basarabia, nordul 

“purtând un singur nume cu restul Moldovei (izasdew. — Totul este. 

«că vâcurile eroice şi mitologice aii trecut, că astădi poesia nu se 

găsesce nici măcar în versurile poeţilor şi că numai un Omer a 

fost în lume. (Cogălnicenue). 

62. Exerciţii scris.. Să se caute în. Cartea de citire trei frase î în cari 

să se afle câte un atribut adverbial. - 

63. Exerciţii scris. Să' se formeze trei frase sai trei proposițiuni 

în cari să figureze ca atribute adverbiile următore : acolo, aici, dincoce. 

„ Datrebiinj ar ca articolelor 

iei 

Ş 29. „Rol. de atribut are și articolul, care deter- 

mină. pe substantiv. În limba. românescă avem patru 

„articole :. enclitic, adiectival, posesiv şi nehotărit 1). 

:- Articolul euclilic se întrebuințeză când vrem să 

"arătăm un lucru hotărit. El se pune. de regulă la sub- 

. stantivele comune. La _substantivele, proprii individuale 

nu se pune 2. afară_ de. cele_feminine rerminate în a. 

  

1 Lecţiuni de gramatică p. clasa IL, $ 50 şi urm. 

2) La substantivele masculine nume de bărbaţi se pune în' 'casul - 

dativ şi "genetiv, articolul enclitic înainte: Să ne înt6rcem privirea îna= 

poi ca să vedem ce s'a: "petrecut de la venirea lui Dragoș până la înortea: - 

„“dui Ștefan, (C. Negruzzăe *
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La numele proprii geografice se pune articolul ca 
si la numele comune, 

„ Exemple : 

" După ce: trece : Podul-ll&că, călătorul respiră mai ușor, 
inergend prin. bogate fenaţe şi mănose semenături, întovărășit 
de melodidsa cântare a crestosci ciocârlii şi a fricâsci pre- 
pelițe, pe care o: precurmă din. când în când cristeiul cu răguşitul glas. (C.Negruzzi). o i 
“Aprope. de 1 ârgul-Frumos sînt încântătârele domene a “Ruginosei. (raem. 

„Stefan sdrobesce pe Casimir Polonul, pe Matiaș Ungurul. 
. 

(dem). 
Ast-fel gingașa Ruanda ajunsese a fi parte. biruitorului.. - | 

i (dem). 

Ş 30, Articolul adiectival se pune înaintea adiecti- 
celor precedate de substantive: 

Mania “sa cea vătâmătore, pe care o câștigase de când. fusese la . “Spiţărie, cra ideea ce- -și făcuse că, de'nu va lua. într'o di medicamente, trebuc să moră. (0. Negruzzi). 
Nu departe de cetățuca Nemţu, Alexandru cel bun. făcu o bisericuță de lemn în cinstea - sfintului Ion Teologul. (Idem), 
Forte adesea însă se pune adiectivul lângă sub- | stantiv. fără articolul ce/: o | 

- Între țăranii fruntaşi, cari aă. Iuăt parte la divanul ad-hoc din Moldova, era și moș Ion Rotă. (Crengă.) 
Își luă deci din: casa părintescă i un rând de haine proste- - și vechi și. pribegi din sat în sat până. la curtea unui alt E 

împărat, Ip, Ispireser.. - 

Se vede din exemplele acesteă că. articolul cel se 
întrebuințeză: atunci când vrem să facem mai evidentă "însușirea arătată prin adiectiv, 
_$.31. “Când substantivul este urmat de. dou adiec-
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tive, intrebuințarea articolului cel hotărăsce ințelesul 

proposiţiunii. i | | 

Dic: călugării să. fi. făcut şi sfeşnicele cele mari și cele 

mici. (Neculce). ! , e i . 

i | . 

. Repetarea articolului insemneză că din obiectele nu- 

mite prin substantiv, o parte lat însușirea spusă de un . 

adiectiv și o parte pe cea spusă. de cel-alt : unele 

sfesnice sânt mari şi altele sânt! mici. 

Tot asemenea în exemplul! următor: 

- Nobilimea electorală se compunea din toți boerii fără dis- 

_tincţiune: bocrii cei mari, cei de clasa a doiăa, cei de clasa - 

a treia, cei în demisiune. (lasăera 

i Şi din contra în frasa acesta: 
J 

Doftorii cei desăvirşiți și înţelepţi atunci mai mult măresc 

Jauda meșteșugului lor când cu pipăiri mângâiose și cu dof- 

torii dulci vor afla l6cul: bolnavului. (Aniim Toirenul. 

Aci nu sa repetat articolul, „căci aceiași i doftort sînt 

i desâeirsiți Și. înfelepli: 
ȘI 

1 

- 
! 

$ 32. Articolul posesiv al! se e întrebuințeză înaintea 

substantivelor în genetiv. și înaintea pronumelor pose- 

“sive când, nu sînt precedate de un substantiv cu articol.:. 
! 
4 
! N . 
' 
1 enclitic. 

| Restrângend cu' „totul drepturile cele abusive ale seniorului | 

asupra câștigului țărănesc; lon-Vodă ajungea . la trei "scopuri 

de o importanță supremă. (Hasdeu). 

Nu s'ar fi pus articolul dacă era: drepturile senigrali 

Tot asemenea: 

Moş Nichifor se asvârle pe capră, dă biciă epelor şi lasă 

pe jupânul Ștrul şi cu aă sti cu lacrimile pe obraz. (Creiga). 

N



7 ? 

E II 

  

Nu sar fi pus articolul dacă cra: zeii se. 
Observare. Scim că articolul a/ variâză după g gen ȘI 

număr. Unii scriitori și mai: ales cei din Moldova.obici- 
nuesc să întrebuințeze o singură formă ga: pentru ambele 
genuri și numere: 

;: Moș Danc, tu cu a tale și cii cu ale “mele Cilexandri).. 
Acum ori nici-odată să arătăm. în lume că 'n a nostre! piep- 

turi păstrăm cu fală. un nume triumfător în. lupte. (Auereșianw). 

 Ş 383. Articolul nehotărit se pune înaintea substan- 
| tiv elor comune când voim. să le modificăm înțelesul 
prin ideia de nehotărire. 

Cinci sate ard în flacări pe câmp și fumul lor. se ntinde 
ca 0 apă, plutesce ca un nor. CAlezanări). 

Când voim să lăsăm cavintul cu u totul nedeterminat, 
nu “punem articolul: 

Ruşinca-X -i o rugină pe o armă de''vitez, un vierme ce mă- 
"nâncă albeţa din obraz. Clezaudri). 

Înaintea substantivelor” proprii se piine. rar și atuncă 
însemneză sai dispreț sai admirație „Pentru. persâna + 
lângă al cărei nume stă:. 

Pentru un. Jon Vodă fu de + ajuns o di, o nopte să ja o: 
cetate ca Benderul. (lasdeu). N 
“Cei ce m'aii cunoscut vor dice: A fost un Despot, a fost.. 

ce sa făcut? (Alexanări). 

64. Exerciţii oral. Să se arate ce articole se întâlnesc în rândurile „-următâre ; ; să se explice articularea la cuvintele subliniate : : 

“Tyân, cuprins de fiori, pe loc s'a desmeţit, a cădut în genunchi dinaintea luă _Dumnegei. (Crenga). Cum eram îngrijit și.mă siliam să fac ce oiii face mai degrabă, iacă mătușa Măridra cu o jordie „în mână, la tulpina cireşului, (7dem). În spre apus - miâză-di vin mânăstirile Agapia, Văraticul şi satele Filidra, „Bălţăteseii şi



55 

  

a : - . 

_-Ceahlăescii, Topolița şi Ocea, iar spre Crivăţ vine Târgul-Nem- . 

țaului. dev. Humulescenii se hrănesc cu negustoria : : vite, cai, 

porci, oi, brânză, sumane mari, genuchere, ştergare de borangic 

şi alte lucruri ce le duceail "Launea în târg de vindare sai Joia 

_pe la mânăstirile de maici. (Idem). Descoperirea lui Vasco di Gama 

şi a lui Columb strămutară sceptrul mărilor în mâna Spaniolilor 

şi a Portugesilor. (lasdei. Inima mi se bate când aud rostind nu- 

mele lui Alexandru cel Bun, lui - Stefan cel Mare, lui Mihaiu Vi- 

tâzul şi nu mă ruşinez a qice. că aceşti bărbaţi sînt pentru mine 

“mai mult de cât Alexandru cel mare, de cât Anibal, de cât Cesar, 

(Cogătnicân,  Alani, Avari, Gepidi, Goţi, Huni, Bulgari, pe toţi 

aceştia îi vedem trecând şi petrecând prin ţările nostre, sfâşiind 

una după alta imperia Cesarilor. (den. Legislaţiunea n6stră cea 

„veche era basată pe o profundă cunoscinţă a naturii umane; ma- 

„joritatea, adică instinctul adevărului cel înăscut şi spontaneii, aproba 

sait desaproba minoritatea. (2rasdei). Iată morala ta cea evangelică 

" asta ţi-e evlavia cea atât. de lăudată ?'(0. Negruzzi). aşii nu deve- 

_nise încă prada. Evreilor şi, afară de “Beilic, tâte cele-l-alte mari 

artere ale oraşului erai locuite de boeri, de negustori și de me- 

_seriași români. (Alexandri) Omenii cei mari, Cesarii şi Napoleonii, 

nu ait toţi de cât o singură religiune :' religiunea gloriei. «zzusdeii). 

Atunci se clătina pe tron cumplitul Lăpuşnân, ameninţat de către 

un Iacob Despota, sârb înrudit de pe mueri cu dinastia dom- 

nâscă. ulasdeii.) De | :- 

65. Exerciţii scris. Să se caute în-Cartea de Citire o frasă saii o 

_prăposiţie în care să fie un nume proprii cu' articol enclitic; o frasă 

în 'care să fie un adiectiv cu articolul cel; o frasă în care să fie arti- 

colul al; o frasă în care să fie articolul nehotărit. , , N 

E > IDE III - 
po - | i 

i Complementul. 

$ 34. Afară de părţile principale — subiectul și pre- 

dicatul — am cercetat una din: părțile secundare, atri- 

butul. Afară de atribut, mai avem alte părți secundare. 

Exemple:  .- a ă 

“Biserica asta roșie este iar de Stefan îndlțată în “cinstea » 

Mergătorului-Inainte.. (Cc. egruazi i ia N
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“Pe lângă părțile principale: biserica este înălțată, “pe 
Tana atributele: asta, roșie, mai aflăm altă parte sc- 
cundară: ge. 5lefan,. care . : întregesce înţelesul vorbei 
înăițală, un participii... 

"Nu -te întovărăşi cu omul becisnic, (e. Negruzzi). 

Azi avem partea secundară cu omul ' care între- 
gesce înțelesul unui Verb : întovărăşi. 

“Nu Âr bun de gură. (6. “Negruzzi 

Aci avem. partea “secundară . de ură care între- 
gesce înţelesul unui adiectiv : : bun. 

„Ungurii acum pierduse. bătaia, tax. “Bateosen) i - 

"Aci partea. “secundară este bătaia care întregâsce 
înțelesul verbului : pierduse.” 

„Aceştia, ş gdsiră. pe Mihai tăbărit nu ' depaite : de Sit 
|. . a (A. Bălcescu). . 

Partea. "secundară este  șe "Mihai, care . întregesce Si 75 înțelesul unul verb : găsiră., 
+ 

Se vede” că tigrului i se urise cu acestă. g6nă rotocolită 
întoemal . ca alergătura.. cailor când treeră la. arie. (Odobescu). 

Aci, “figraulut întregesce” înțelesul unui verb: se. aur îse. - 
| Întrebările la cari răspund părțile secundare pe cari 

- le-am: însemnat în exemplele de aci sint : fe cine? (pe 
| „Mihaiti), care e. ducrul pe. care ? (bătaia), cuz » (tigru- 

lui), ae cine: 5 > (de Stefan) cu cine? (cu omul), de ce? 
e gură). : 

„Partea sicundaiă care într egesce înțelesul unui 
- verb, par ticipili, adiecliv sati adverbiti: și respunde 

la întrebările cui ? care şi ce însoțite de „Preposi-



_ 
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_ţiuni (la cine? la ce ?.de cine? de ce? cu cine ?. 

cu ce?) se numesce complement. 

G6. Exerciţii oral. Să se spună ce complemente întâlnim în frasele - 

următore : 

Tigrul răcenia cu turbare şi se svârcolia amarnic între dâgele 

polobocului, isbind într'insele cu capul, cu labele, cu c6da, cu ce 

putea (Qdobeseu). — La judecători ce intră pe o'ureche ese pealta. - 

(C. Negruz=0. — Naşu meit Păcală era om forte de duh; avea r&s-. : 

puns la ori-ce vorbă. (C. Negruzzi). — Aron Voevod; spre a se pute | 

plăti de datornici, isvodi ca de tot omul din ţară să se dea câte - 

un boii şi.orândui, spre a strânge acâstă noilă  dajdie, Turci cari - 

sleiră ţara de bani şi de vite. (N. Băleeser). — Crudul Alexandru Vodă 

nu întârqiă a se înspăimânta de acel mare nume al banului Mihaiu. 

«Id, — Norocul a voit ca să întâlnesc odată pe un vechii! amic 

al mei, pe care de mult nu-l v&dusem, şi să petrec cu. dînsul 

„câte-va ore plăcute. (0dobese).. e. Se ” 

67. Exerciţii scris,.Să se formeze trei frase în cari să fie câte un 

complement. - e 

$ 33. Observând tâte complementele . ce am. întâl- 

_nit în frasele de mai nainte, vedem că sînt tote sub- 

stantive sau vorbe .luate ca substantive, în casul dativ 

or în casul acusativ fără preposiție sai cu diferite: * 

preposițiuni: - . Ma E 

„în acusativ fără preposițiune : - a 

bătaia; E | 

în acusativ cu preposițiunea «pe» : 

pe Alihaiii; 

„în dativ î. 

_tigrului; 
în acusaliv cu diverse. prepbsiţiuni : 

de Stefan, cu omul, de gură. - ——. 

. ut o... . a 

„ Complerhentul in acusaliv fără preposițiune Sau. 

cu preposițiunea pe se numesce complement di- 

rect. Complementul în dativ şi in acusaliv cu ori- 

o
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„ce altă- preposițiune se. numesce complement in- 
direct, - ” De 

„4 68. Exerciţiu oral. Să se spună cari complemente din cele subliniate 
"sînt directe şi cari sînt indirecte. ce | 

"Pentru ce noi arme încă mai purtăm, dacă noi cu ele nu ne 
„mai luptăm. (Fotintincure). — Sub zidurile Hotinului Sobieski câștigă 
reputația militară care pe urmă îl chemă pe tronul Jagelonilor.. | 

“ (Cogălnicenu). — Tatăl meii cu mine, după ce am petrecut cra în - 
Ținutul Hotinului, în vara anului 1822 ne-am dus la Chișineii ca 
să. ne întâlnim ca rude, prietenă, cunoscuți, refugiţi ca și noi... 

__ (C. Negruzzi). — Era pentru noi corăbierii ca o gi. de s&rbătore când 
- puteam să gustăm an prânz liniştit, întinşi la umbră pe rbă verde. 
Odobescu). — Sinan, văgând acesta, spre a da curagiti la ai să, ia 
ofensiva și trece podul. (Balceset).—- Harap Alb, find-că ești așa de. 
bun de ţi-a fost milă de vi6ţa n6stră, când treceam pe pod, și nu 
ne ai stricat veselia, vr&i să-ţi fac şi ci an bine, (Crengă). — Călu-- 
Sărenii încă păstrâză pomenirea vitejilor cen valea-i aflară nemu- 
rirea, al faptelor de cinste preţ vecinic neuitat. cer Aleza ndlreseu). — 
Cine va căuta de nenorocitul acesta ? (0. Negruzzi, — Solului nu i 
se tae capul, dise Spancioc. cc, Negruzzi, — N'avem tunuri ?. vom. 
lua-o dar că mânile (C. Negruzzi. — Nu te apuca de multe trebi 
odată. (C. Negruzzi). ” i ” 

"69, Exerciţii scris. Să se caute în Cartea de citire patru frase în 
„cari să fie câte un complement; . a] în acusativ: fără proposiţie, b/ în: —acusativ cu pe, c/ în dativ, d) în acusativ cu diverse preposiţiuni, 

$ 36. Ca complemente directe Și indirecte pot servi . -- 
substantivele, pronumele și verbele la supin și la infinitiv. 

Exemple : o 
Pune-ţi căciula din nainte și te judecă singur. (A. Pan), | 

„Fie-căruia i se pare că copilul săi e mai frumos, d'ar fi 
cât de uricios. 4. Pann). E - îi 7 iai . - . „E grâznic de a vede cum aceste jivine sc reped la stârvuri 
şi se îmbuibă: cu mortăciuni când prin sohaturi pică de bo- - lesne câte o .vită din ciredi: cOdobeser. i a 

Și eit fug epuresce prin cânepă și ea după.mine până în 
dreptul ocolului pe unde mi-era: grei de sărit. (Crenga). ” 

..
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70. Exerciţiă oral. Să se spună prin ce parte de cuvînt sînt expri- 

mate complementele ce se află în frasele următâre: " 

Așa ţăranul nostru numai cu "fierul î în mână începu să slutâscă 

pădurea cea bătrână. 4 Atezandreseu). Racul, brâsca şi o Ştiucă într'o- 

„di S'aii apucat de pe mal în 6z ş'aducă un sac cu grâu încărcat. . 

" Cbousici). — Cu rîma mică se prinde pescele mare. (4. Paun). — Sub 

cer de plumb întunecos, pe câmp plin de zăpadă se trăgănâză încet 

_pe jos o jalnică grămădă de Gmeni irişti și îngheţaţi, cu lanţuri 

" ferecăţi. (Alexandri) — Alelei Dâmne, cum. sburaii voinicii toţi cu 

mine ! (Alexandri. — O frate, dice unul, un vânt în miez de n6pte 

adusu-mi-a din vale lung vaet, triste ș6pte. (Alexandr). — Când 

„s6rele se plâcă spre apus, când murgul serii începe a se destinde 

| treptat peste pustii. farmecul tainic al singurătăţii cresce și mai - 

mult în sufletul călâtorului. (Odobesen). — Sint grei bătrânii de pornit; 

dar, de-i pornesci, sînt grei d'oprit. (Coşbuc). - 

71. Exerciţiă scris. Să se formeze trei frase în cari să se afle câte 

un complement exprimat prin substantiv, adiectiv, verb la intinitiv, 

X. 
| Complementul direct. a Sa 

Ş 87. Numai verbele. transitive ȘI: reflexive cu dativ 

pot ave complement, direct, S< -- LL a | 

„ Exemple: , 

Mihnea. stăpâni în sine-și bucuria, mulțumi cu sânge rece 

„boerilor. și îndată porunci să i se gătescă caii de plecare. 
(Odobescu). 

Apoi e! strânge chinga . pe sdravenele-i şale, își face, o 

cruce, plecă și, „se coboră în vale. (Alexandri). - - 

* Dragii mamei copilași, eii me duc în pădure ca să mai aduc . 

.ce-va de ale mâncării: (Crenga)- 

2, Exerciţiu oral. Să se spună cari verbe ai complemente directe şi - 

cari sint acele complemente : i _ 7 

:Cueâne, am mântuit trebuşăra, dise Ipate (Crângă). — Românul 

venia singur pe drumul plin de s6re, când iată că aude .fanfare” - 

* sunătâre, (Atexauari, — Atunci, prin înălțimile văzduhului, sbâră..- 

_cântând. doine, lungi şiruri de cocori. (Odobesew. — O sută de ani -- 

- după Christos, întâlnim pe Decebal, cel mai însemnat Rigă barbar” 

p
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ez 
care a fost vre-o dată. (Cogăznieanro). — Ştefan, Domnul ţării, pe cei 
mari unesce la Sucâva veche. (Bolintincnu). — "Țăranii, voioşi, în diita 

de Ignat, după ce înjunghiară porcii și-i părpăliră în foc de pae 
Ă şi-i spălară cu cărămidă, se abătură pe la cârciumă. (Delarrancea) 
:-Un nebun mănâncă noiiă pite, dar e mai nebun cine-i Qă. (A. Pann). 
—Fie-care își scie păsul. sâil. (4. Panu). — Vlădica nu-și pierdu cum- - 

- ppătul la un ceas așa grei, ci începu slujba ca omul care-și scie 
treba. (Cc. Negruzz zi). 

Ni . 

O 73, Exerciţii scris. Să se caute în Cartea de citire “trei frase în gari 
„să fie câte un complement direct, - 

TA Exerciţiă scris. Să se formeze trei trase: doiit în cari să fie un 
complement, direct al unui verb transitiv ;. una în care să fie un com= 
plement direct 'al unui verb reflexiv. 

Observare. Sint. verbe. cari pot fi luate și ca tran- 
sitive și ca intrasitive 3. Acestea vor primi sai nu com- 
“plement direct după cum. le. întrebuințăm. Verbele a : 

-disa, a trăi, a' adormi. (a dormi) sint în genere intran- 
sitive: Şerban nu dărme. (Bolintiuinuw ; dar în unele frase - 

„Pot fi şi transitive luând ca complement un substantiv 
. format din aceeași rădăcină cu -verbul ori dintro ră-- 
dăcină. înrudită sai chiar un alt cuvînt: | 

"Noroc că nu fase apă, ci un puț nisipos, sec, nici n'aă fost. 
“ghizduri sati lemne de cari să mă lovesc, că adormiam somnul 

„tatei să nu: mă mat pomenesc. (4. Panm, | . Ă 
> Ţi-al trăit traiul și ți-ay mâncat mălatul. (0reuga) 
Flămândul codri vis6ză. «4. Pann.) 

$ 38. Verbele a înveza, a sfătui, a întreba, a exa- 
mina, a ruga se pot construi sau cu doit comple- 
mente directe (complementul pers6nei şi al obiectului) 
sai cu un. complement direct al persânel) și cu unul 
indirect. (al . obiectului). - . 

Se pote dice: înveţ, “sfătuesc, examinez, ze. cine-a



  

ce-va sai: fe cine-oa la, ce-va; întreb, rog, fe cine-o. 

ce-va sai: fe. cinie-oa de « ce-va. a 

Exemple : 

Împăratulpe miniştrii sti întrebă din ce parte: saducă vre- ue 

„iscusit ca să-l potă învăța carte. (4. Paun). IN 

Una te rog, alta răspundi (Laurian). Se d 

Astădi nu mai. mergem la școlă,. că nu sciit tabla și vreait 

să inveț pe mâni:- la, gramatică. (Crengă). 

Nu-l primise în sat și el întreba de casa, pârezlabului 

| : CA. Pann), 

75. Exerciţii scris. Să se formeze patru frase sati proposiţiuni în. | 

“cari 2 din verbele din $ 38 să fie odată construite cu doit complemente 

directe -şi altă dată cu un complement direct şi unul ingirect. 

N 

Ş 39. Complementul direct exprimat prin substan= - 

tre “are une-ori inainte preposiţiunea pe. 

Acestă preposiţiune inșoțesce totdeauna numele. 

proprii de pers6ne; dar nu pe cele: geografice : 

Aici am găsit pe Vornicul A. Vilara pe « care îl cunosceam- 

încă din 1828. (C Negruzzi). | | 

 Dicând aceste, luă pe Ruxanda de mână și o aduse în" 
z 

“sală, (C. Negruzzi). 

Un călător polon cutreeră Moldova în tote  direcţiunile. 
" (Hasdeu) 

| Numele. comune cari arată persâne fail . preposiţie; 

cele „cară arată animale și obiecte neinsufieţite nu pri 

_mesc preposiție: Ia | 

. ': Pe nebun nu-l aduci la. cunoscinţă. «a. Pann). 

Pisica răsgâtetă nu prinde şoreci nici-odată. (Idem). 

Omul sfințesce locul, nu locul pe om. (den. 

        

Formele. întregi ale pronumelor! personale, « cum. și 

celelalte specii de pronume sc întrebuințeză cu pre- 

posițiunea fe: o. a
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i Să Pe mine căutaţi să nu mă. smintiţi. (Crengi). - 
Te sciii de mult pe tine, cunosc al tăi renume. (Alexandri). 
"Pe cine nu-l lași: să moră nu te lasă 'să trăescă. (4. Paun). * 

“Observare. Se pune une-ori preposițiunea:pe și când 
mar trebui după regulele notate aci. Acesta se în- 
tâmplă la numele de lucruri și de animale când vrem 
să le. însufiețim sai 'când e nevoe ca.prin pe să deo- 
sebim subiectul de complement: 

Fulgo, prinde-mi pe murgul "cel țintat. (Alexandri). 
| Cuiii pe cuiti scâte. (4. Pann). = 

. N _ . , N Ea 
76. Exerciţii oral. Să se arate ce complemente directe aflăm în rân- 

durile următâre şi să' se: observe unde s'a pus preposițiunea pe: - 

“ . Astă dată îi lovi însuși Ion-Vodă. (Zrosdeu). — Ridicarea Româ- 
nilor, ca un viscol- de mânie, purtase fierul şi pârjolul peste. tâtă: 
întinderea de la Dunăre a înipărăţiei turcesci. (Bălcesen). — Oştânul 

„în Istorie găsesce pildele cele mai drepte şi mai adevărate despre 
strategic. (Cogalnicânu). — Împărați pe care lumea nu putea să-i mai 

” încapă ai. venit. şi n “ţara nâstră de ai cerut pămînt și apă. 
" CEmineseu). — Speriaţi, boerii pe ferestre scapă, iar pe soli îi bate 
„cu pir6ne în cap. (Bolintinen), — Domnul sînt să-vă ajute a străbate 
triumfalnic în cetăţi şi în redute, ca la Plevna, unde astădi cei 
Wîntâiă aţi pus piciorul, înfruntând pe Osman Gaziul. (Atexandri).— - 
Se rânduise doiiă regimente ca să isbâscă Plevniţa- (Coșbuei. — T6tă. 
lumea cunosce lupul, fiâra asta carnivoră şi. nesăţiosă, duş- 
manul păstorilor şi grâza oilor (C. Negruzzi. — Pă.bădiţa Vasile l-am - 
pierdut; s'a dus unde. i-a fost scris. (Crângă). — Iei, omule, nu - * 
vrei nimic ? (Delacrancea). — Dacă istoria în deobște, adică a n&mului 
"omenesc, este așa de interesantă în resultatele sale, cu cât mai 
mult trebue să fie istoria patriei, a locului unde am vădut qiia ? 
<Cogălnicenu). — Pe beţiv toţi îl arată cu degetul. (4. Paun). — Fine, 
tu vâd că scii să trăesci; tu dar voese şi pe mine ca să mă chi-  - 

| verniSesci (4. Pann). — Nici lupul pe bălae, nici balaea 'pe- lup. 
LEE . Ta n (C. Negruzzi), 

_ 77. Exerciţii scris. Să se copieze frascle următore, punându-se pre- 
„. posiţiunea pe unde trebue, ia - 

„1: Dintre ţările balcanice am visitat "numai Grecia şi Turcia. — - ".. Sinan .ar fi sdrobit Mihâiii, să fi avut o câmpie întinsă pentru *



  

duptă. — Odobescu într'una din.serierile sale a zugrăvit admirabil 
D6mna Chiajna. — Trebue să ne amintim strămoşii noștri și faptele 

lor.— E.de mare interes să cunoscem istoria naţională.—În acest 
oraş nu mă cundsce nimeni mine. — Cine am iubitl-am pierdut.- — 

Apoi cavalerul și. fetiţa jună fără întârdiere Domnul îi cunună. 

„PS. Exerciţii scris. Să se formeze. trei proposițiuni în cari să fie 
„câte-un complement direct cu pe şi trei în cari să fie fără pe. ! 

Observare. Mai aflăm uneori și preposiţia /a înaintea 

complementului direct. Acesta .însemneză o mare can-: 

_titate: 

Es din 'casă ca un. băt de trebă, mă -şupuresc pe unde . 

“pot și când 'colo mă& trezesc în cireșul femeii și încep a că- 

răbăni la cireşe “în sîn, crude, copte, cum -se găsiaii. (Crengă). 
Și ast-fel. ambii . 6speți a(i) morții ncimpăcate „cosesc la, 

vieți în flore pe straturi sângerate. (Alexandri). 

AX 79. Exerciţiă scri. 'Să se formeze doit frase în cari să aflăm un 

'obicet direct cu preposiţia la, a 

Complementul îndirect o a 

$ 40. Complementul indirect stă în dativ sai în 
-acusativ cu preposițiune. “EI pste întregi înțelesul unui 

II „ verb tfansitiv, intransitiv și reflexiv; cum și înțelesul 

unui adiectiv, mai rar al. unui adverbiii.. | | 

„ Exemple: Aia ăi a a - 

"Prostului nici să-i faci, nici să-ți facă. (6. “Nagruzei) | 

"Bătrâna:'vorbia și că rideam de pisică. (Delarrancea). 

:Cădut cu.rană de morte, el striga unui căprar. (Cojtue). | 

Feresce-te de proşti şi de nebuni. (C. Negruzzi). - 

„Noi ne-am dus cu Dumnedeii. (Alexandri). 

. Așa de a vieții veselă schimbare cum. și de mândrie boul 

. „stăpânit, se credea că este de cât toți mai „mare, că cu 

dinsul nimeni nu ce potrii it. (Alexandrescu).



În zori găsit-am pe amendoi tăiaţi de iatagane, alăturea. 
cu un moviloiii de Icşuri musulmane. (Alexandri). 

80. Exerciţii oral. Să se spună ce fel sunt verbele cari aii comple- 
ment indirect... e . 

De acum vor fi şi ei bogaţi, n'or cere la străini. (Coșbuc). — Cum 
„aşi scăpa eă de ea și să rămân cu turmele ? (Delacrancea:. — Şi omului îi plac t6te, dar să le râdă nu pâte, (4. Panu). — Istoria Românilor 
"se împarte în "mai multe periGde,. cari t6te încep cu vre-o epocă | însemnată. (Cogătiieinu), — Cerul și pămîntul parcă se lovesc, par'că „se cufundă şi se nimicese şi unde se revarsă pe văile adânci alți „munţi se formâză din copaci și stânci. (Bolintinenw, — Flămângilă 

a început a striga în gura mare că more de fâme și a svârli cu: " ciolane în Gmenii împărătesci cari erai 'acolo de faţă. (Creugă). — 
“Nu.te hrăni cu nădejdea și cu făgăduinţele. cc. Negruzzi). — Boerul 
socru, biet, trage să-și dea sufletul şi mercii cere de d-ta. (Odobescu). | Tot în acea lună Ianuarie, o câtă de -ltomâni aflară prin spioni că. „Sinan se întorcea de la Belgrad ia Constantinopole cu multe bo- Săţii. (Bălcescu). — Când venia vorba de un Omer, toți Elenii se _grăbiaii a striga cu mândrie: al nostru. Urasdew. — În mijlocul bisericii sta un .mort învălit cu giulgiiă. (C. Negruzzi), — Provin-. cialul umblă încotoşmănat într?o grozavă șubă de urs; pOrtă arnăut în c6da droșcii înarmat cu un ciubuc. (1dem), —- Toţi aii rîs şi-a. - ris poporul şi-a ris însuși sfîntul Rumi de minuni iscoditorul.. 
(Coșbuc). — Pârcălabul Ieremia combătea cu o deosebită bravură. 

„alăturea cu Ion-Vodă, adică acolo unde lupta era mai crâncenă. | (lasdeu). — De frunze şi de cântec goi plâng 'codrii toţi fără de Voi. (Coşbuc). —' Eraii" bieţii vecini robiţi şi puși în ficre de răpo- satul' Armaș, cari zăceaii aruncaţi în fundul pivniţelor cetăţuii sale. . __Și acum. îşi scuturaii durerâsele lor lanţuri. (Odobescu). — Aprâpe- ! - de flacări pe pajişte staii bărbaţii sălbatici și chiote daă. (Coșbue). 
81. Exerciţiă “scris, 

„ complement indirect pus 
pe lângă un adiectiv, 

Să se caute patru frase în câri să fie câte, un: 
pe lângă un verb: transitiv, intransitiv, reflexiv;. 

„82, Exerciţii scris. Să se formeze tre i proposiţiuni în cari să fie: câteziin: complement indirect, . p. 

$ 41. Complementul indirect se exprimă prin sub- 
stantive, pronume. și verbe la infinitiv, - - 

- Substantiv: |



  

Spânul dise împeratului. (Crengă. - 

Adiectiv devenit substantiv: 

Nelegiuitului îi vine de hac necredinciosul, (4. Panu) 

Pronume:! 

Jată că-i apare o fecidră jună, ale cărei plete strălucesc la 

lună. (Bolintinenu). A : 

„Verb: 

Ion Vodă reușise” a 1 pune mâna pe două scrisori turcesci 
” din partea vizirului, (asdei). - 

- 8, Exerciţii oral. Să se spună ce complemente indirecte aflăm. în 

frasele următâre şi prin ce este „exprimat fie-care. 

N6ptea împrumută” gilei văl de dor; negură şi pâclă pe pămînt 

cobor. (Bolintinemu). — Intingendu- ți prea mult fruntea armatei ca să 

încingi pe vrăjmaşi, răresci peste măsură șşirurile şi le expui a fi 

rupte. (zfasdâă). — Din.-focul luptei oţeliţi când v'âţi întârce la cămin, 
„tot poporul cu pâni. şi sare vor eși vouă înainte. (Alexanar, — O - 

singură armă, o ghiâgă de fier, ţintuită, mare și grea, buzduganul 
- însuşit slujbei de armaş mare, sta Aşegată pe velinţă de a drâpta: 

“ bolnavului. (Odobescu). — Poruncă domnâscă eşise ca toţi Turcii ce 
“ s'aflaii în Bucuresci să se adune la casa vistierului Dan spre a li se - 
căuta şi răfui datoriile (Balcescu) In urmă se culcă odihnă cătând; 

le frâmătă bragii s'adârmă curând.” Coşburot. — De-oiii mai scăpa şi 

- din asta” cu viţă, apoi tot mai am dile de trăit: (Crângă). T6te sînt 

adevărate câte de mine s'ai spus. (4. Pann). — Istoria. Prințului 
Vasilie înfăţoșeză nisce episde atât de tragice, în cât îmi pare 
rău că nu mă 6rtă cuprinsul acestei scrisori de. a le descrie. cea 
Negruzzi), - , ” 

84. Exerciţiă « scris. Să se formeze trei, frase în cari să se afle câte 
un complement indirect, exprimat prin substantiv, pronume, infinitiv. 

Ş 42..In unele frasc se intrebuințeză un “comple- | 
ment în dativ exprimat prin pronume cu. forma scur- 
tată, fără să fie nevg2 de : el pentru înțelesul frasei, 

ci arătând "numai persona care “ia parte morală la | 

acțiune. i 
G. Adamescu. Gramatica p. cl. III secund. : - | . i



Când dicem: 

La focul lunei. Ştefan când mi. se deșieptă, vede a lut. 
| oştire care îl așteptă (Bolintineuit, | 

vedem că pronumele 7 nu este de loc necesar pentru 
„ înțelesul: proposițiunii, ci arată pe poet, care ia — prin 
„povestirea lui — „parte morală la acțiunea - ce se des- . 
fășoră. | | 

Se întrebuințeză și. pers6na Is și persâna. II: 

Taiii cusutura încetișor şi țin cât i smocul de chibrituri 
aprinse la călcâiul văru-meă, “unde era pielca mai grosă, până- 
ce-l răsbesce focul. (Crângă): i 

“Acest dativ se chemă dativ etic ș și se întâlnesce cu . 
deosebire în vorbirea poporului, „mal rar în scriitorii - 
cărturari. N 

85. Exerciţiu oral. Să se spună cari din pronumele subliniate sînt 
exemple de dativ etic şi cari simple complemente. indirecte. i 

„ME uitam pe furiş la ușa mântuirii și tot scăpăram din picidre N 
așteptând cu neastâmper să vie un şcolar de afară, căci era po- 
runcă să nu eșim câte doi de o dată; şi-mi crăpa măseana în 
gură când vedeam că nu- mai vine. (Crengăy. —- Ce 'mi-te închini, măi 
omule ? (Delavrancea). — Să nu îndrăsnesci să vorbesci de l6c ca să 
nu fi se audă glasul. (Coșbuc). - Dacă poţi. face mai mult de cât 
mine, arată-ți puterea, te rog. fă-mă un bine, (A. Pann). — Căprarul. 
vechiii îi ese în prag. «Ce-mi face Radu ? el întrâbă. (Coşbuc). — 

 Nu-mă trebue a ta milă, nu vreaii a tale daruri. (Alexandri). — Toma 
?ncet ni se scula, peste câmpuri se uita. (Popora»). — Ş-âşa bine 
mâ-l chităa că pe 'Toma mi-l tăia. (Poporan). — Bucatele tale-mnă plac . 
şi. de Gspeţi îini e drag, (Poporan). 

„86, Exerciţii scris. Să se caute în Cartea de citire dou exemple 
de dativ etic, | 

„ Observare.' În limba română genetivul substantivelor 
are aceeași formă cu dativul. De aceea uncori pote nasce- 
nedumerire pentru înșelesul unei frase, Când. dicem: 

.
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«dă cartea, lui Ion» nu se înțelege dacă e vorba despre 
o' carte a lui Jon sai dacă e vorba să se dea ui Jon 

o carte. Substantivul /uz Jon nu scim dacă e în dativ 

ori în genetiv, dacă € atribut sai complement. Ca să 

se înlăture asemenea neînțelegeri, se aședă indinte com- 
plementul direct și apoi cel indirect, . 

" Exemplu: 

Sunt bucuros că-ți răsplătesce norodul pentru slujba ce 
mi-ai făcut, vindendu-mi 6stea lui Anton Sechele. (0. Negruzzi). 

Aceste vorbe le spune Lăpușnenu către Moţoc. Din 
frasa acesta nu .scim -dacă Moţoc a vindut 6stea lui. - 

Lăpuşnânu sai 'dacă a vindut 6stea. lui Sechele.. 

Ca să se înlăture confusiunea, trebuia să se . dică: 

dingena ui Anton Sechele Ostea mea. -- 

Construcţia pleonastică a pronumelor. 
| , E a ” 

$ 43. Forte des. pronumele personal se întâlnesce 
ca obiect indirect în dativ sati ca obiect direct. Aceste 

_-complemente aă în. limba românescă o construcțiune 

particulară: dacă se întrebuințeză forma scurtată, ea stă 

_* singură fără să i se adaoge nimic; dacă se întrebuințeză 

forma întregă a pronumelui trebue să figureze și cea 
scurtată, de-și înțelesul nu cere acesta: . : 7 - 

“Spune-mi cu cine te aduni ca să-ţi spuiă cine eşti. (4. Pann). | 

Aci este numai forma scurtată.. 

Nu-mi vine să-mi dau paraua, nici mie un prânz să-mi: fac. 
i 4. Pann). 

“Aci vedem că pentru înțeles ar fi fost: destul să se
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dice: «nici mie un prânz să fac». Celălat pronume m: 
“este de prisos. O vorbă ce este de prisos într'o frasă 
„se châmă p/ronasur: E 
“În “limba română - Pionumele aii construcţiune 
pleonastică. i a | 

Când avem ca complement direct. saii indirect în 
dațiv un substantiv, dacă acesta stă â ra verbului 
nu se, pune pronume scurtat; dacă. însă substantivul 
este înainlea verbului, atunci se face conștrucțiune 
pleonastică: 

. 1 

„Acestă veste ingrijă tare pe Mihaiii și numai de cât se 
- înverteji îndărăt cu tâte oștile. (Bătceseu). ! 

Bătrânul Vizir “jură că va supune pe revoltanții români ; 
„Xar pe Mihaiă-Vodă, îl va prinde şi-l va aduce vii. (Băteeseu. 

Miresa poruncise bucătarilor ce, bucate să gătescă. 
” , AN (Ispirescu). 

Beţivului şi dracu. îi ese cu ocaua înainte. (0. Negruzzi). | 
Doi soli veniră de la împărăție 'și aduc lui, Ţepeş ştreng 

și “mazilic. (Bolintinenu). 

“În. unele casuri : construcțiunea pleonastică, se. face 
chiar când: complementul e în urma verbului: 

In sfârşit, ce-i veni lui Neghiniţă, vru să ridă și de îm- 
| părat. (Delavrancea), : i i : 

87. Exerciţii oral. Să se arate ce construcțiuni plepnastice de pro- 
nume se întâlnesc în rândurile următâre : ” 

Deschideţi voi porţile, căci vi se vor deschide vouă porţile ce- 
- FUlUi. (Delavrancea). + Nui cer să-mi juraţi mie, sună Ion Vodă, ci 
juraţi unul altuia. (rzasdea). — Şi-i veni rândul și lui Neghiniţă, 

„gândul lumii. (Delavrancea). — Şi pe Sentino l-aă dus pe braţe în - 
„magazia de scânduri de lângă Bancă. (Delatrancea). — Oarba nepă- 
sare râmâne' mută când pe Despot de pe tronu-i îl vede adi că- 

„Qând.- CAtexanarp. — S'o facă cât mai jrumâsă la vedere, dar să bagi
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întinsa 'o fire rea, pentru ca să-mi răsbun de. câte rele mi-ai 

făcut mie Gmenii. (Odobeseu). — Când la cârma ţării te-am chemat 

pe tine, nu luaseşi ţara cu paloșul tăi (Bolintinenu). — Capul plecat 

nu-l] tae sabia. (C. Negruzzi). — Capul ce se plâcă paloșul nu-l tae. 
(Nolintindnu). — Lui Elios i se făcu milă de multa ei durere. (Odobescu). 

Ş . IV = ET 

| Ciroumstanţialul 

Ş 44. Am vedut - că într'o proposiţine, afară de 

pavţle principale, mai putem ave. atribute: şi comple- o 
_mente directe şi indirecte : | 

Un poloboc cu vin mergea: în car pe. drum încet şi forte 

lin. (Donieb). | 

Proposițiunea însă, afară de părţile principale şi de 

cele secundare cunoscute : . 22 poloboc 'cu vin mergea 

îu car, mai are şi alte părți secundare. Astfel sînt: 
„vorbele :' e drum. Acestea se raportă la verbul 'zzer- 

gea şi arată Jocul. Celelalte vorbe : încer și forte lin. 
se raportă tot” la .verbul mergea, - ŞI arată ; modul. 

În exemplul următor : 

În vremea ciumei invățasem multă carte (el ade), 

| pe lângă subiect și predicat (eri — -înoejasen), pe lângă 

- complementul direct (carte) şi „atribut. (multă), este 

încă o: parte secundară îu' vremea, ciumei, care stă în 

raport cu verbul. îvefasenz și arată Zimpul. 

"În frasa -următâre: 

Eu trăsei, de bucurie, un danț 1 românesc: (Odobescu), 

___afară de subiect şi predicat (ei — trăsei), afară de 

complement direct (n dauţ) şi de atribut (românesc),
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_mai este încă o parte secundară de bucurie, care stă 
în legătură cu verbul și arată pricina (causa) acţiunii 
exprimate printrinsul. | . 

Din tote acestea resultă că într'o proposiție putem 
ave şi părți secundare cari arată focul, timpul, modul, 
Și causa (pricina). * | 

pă Partea. secundară - care ! determină pe un verb 
„„„ork pe un'adiectiv, arătând locul, timpul, modul 
(causa, se numesce circumstanţial. . 

„_ 88.eExerciţiu oral. Să se spună ce circumstanţiale se găsese în exem- „ plele următâre: i 

“Ungurii și Polonii ai hotărit aicia cea mai mare parte a râs- bâelor lor cu Tureii. (Cogălnieânu). In cetatea Baia regele” Corvin "trece n6ptea, bând din cupe vin. n. Bolintinenu ) REmâind orfan în fragedă vîrstă, Scavinschi' se duse în Galiţia. cc. Negruzzi). Norocul “ne mai”ajută şi în rândul acesta Odobescu). Scâlă-te ae diminâță și te culcă mai târgiii. Ci. Pann). Inaintea zorilor încă Mihaiii-Vodă trămise o s6mă de, pedestrime cu pusci de se aşedă la intrarea Pădurii şi îşi puse tunurile într'o bună posiţie pe o înălţime. (Bălcescu). Apoi începe a purta caii încolo și încoace Şi slăbătura „cea de cal iar se repede şi apucă o gură de jăratie. (Crengă). O na- „milă de om mânca brazdele de pe urma a 24 de pluguri şi tot „striga în gura mare că crapă de fome. (Crângă). Ochii-mi sînt plină „de scântei şi mult cumplit m6 d6re când mă gândesc la îraţii mei. „cu toţi pieriţi în îl6re. cAlezanăra. : e o 
„DS 89. Exerciţii scris. Să se formeze patru frase în cari să fie câteun circumstanţial.. -  - ” : 

Ă Aa. După însăși definiția circumstanțialului-se pote 
„vede că 'avem patru specii de circumstanțial: Ze Joc, | 
de timp, de mod, de causă. . | Sa 

- Circumstanţialul. pâte fi format dintr'un cuvint sai 
„din mai multe, De obicei |. adverbiile servesc ca să 
„exprime circumstanțialul, dar se găsesc și alte părți



+ 
Tl 

de cuvint, mai ales substantive, adiective, cari devin SĂ | 
chiar acest fapt adverbiale, cum și verbe la gerundiii. 

„Exemple: 

    

   De vrci să trăesci bine și să ai tihnă, să te silesci fordea- 
una a fi la mijloc de masă şi la colț de ţară. «0. Negruz=. 

Diua ninge, ndplea ninge, dimincța ninge fară. (Alexandri). 

Sobieski mergea încet. și gânditor. (C. Negruzzi). 
La vreme de resboiui aici Domnii Moldovei obicinuese 

a-și trimite comorile lor. (C. Negruzzi). 

"Audind acesta, Lehul sa făcut foc de mânie. Gem. 

"90. Exerciţii oral. Să se: spună ce circumstanțiale aflăm în rându- | 

rile, următore şi să se arate specia fie-căruia. 

Astăgi, plăcintele ai pierdut val6rea lor. şi plăcintarul,: poesia 

lui. (C. Negruzzi). Ajungând acasă obidită de ostenâlă şi flămândă, 

fata n'avu răbdare, ci chemă pe mumă-sa la o parte şi-i dise să 
facă pe unchi€ș și pe fic-sa să 6să afară. (P. Ispirescu). Stefane, Măria- - 

Ta, tu la Putna nu mai sta. (Eminescu). Românul a sciut totdeauna: 
"ce este mândria şi cinstea. (Coşbuc). Tigrul se opri în loc și, cuge- 

„tând un minut, se repegi să sară drept deasupra butoiului, ca să 
ne ajungă îndată pe partea cealaltă. (Odobesa, In ţara orbilor cel ' 
cu un ochiii este împărat. (4. Pann). La miezul nopţii începură tu- . 

nurile a .bubui și pușcăriră cetatea până puţin după miezul qilei. . 
(Bălcescu). VEdând eii că mi-am aprins paie în cap, am şterpelit-o 

de-acasă numai cu beșica cea de porc, nu cum-va să-mi ia tata 
ciubotele şi să rămân de ruşine . înaintea” tovarășilor. (Creugă). Şi , 

din spaima aceea am fugit mai jumătate de sat înapoi. (Crengă).— 

» Lasă-mă în pace, că nu-mi văd lumea înaintea ochilor de- necaz.. 

(Crengă).— Când l-a văqut, cu vuet s'a isbit un pas de. spaimă în 
lături şi a rămas fără de glas. (Coştiuci»: . - 

x 91. Exerciţii scris. Să se caute în Cartea''de citire 2 exemple pen- 

tru fie- care specie de circumstanţial. ” , , | No 

Ş 46. Circumstanțialele se deosebesc prin ideia ce 

exprimă. și prin întrebări. . Ă 
Circumstanțialul de: Joc rspunde la intrebarile: undes. 

de. unde + P încotro « P
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Circumstanțialul. de Zinp, la întrebările : : când. P “de 
când ? până când ? cât imp ? _ 

-Circumstanțialul de înod, la intrebarea : Cum 2, 
„Circumstanțialul de. causă, la întrebarea : .din ce 

Na Naricină 2: 

NB. Se vor e aplica aceste întrebări la frasele din $ 45 şi din Ex. 88. 

E 

$ 47. -Frte des se întâlnesc proposiţiuni în. cari este 
sei a . deosebi circumstanțialul — mai ales cel de: 
mod — de complementul . indirect, pentru-că și unele 
ȘI celălalt se exprimă forte des -prin substantive pre- 
cedate de preposițiuine . Ca să fim siguri de a le dis- 

„.-tinge, trebue să ținem socotelă că complementul arată 
"un obiecț.care completeză înțelesul verbului sati adiec-. 
tivului determinat, iar circumștanțialul arată numai o 

| împrejurare î in care se petrece acțiunea exprimată prin 
verb ori se află însușirea. exprimată de adiectiv, 

Exemple : 

| “E un poloboc! strigaiă ci cu bucurie, vorbind moldove- 
nesce :pare că ași fi fost în portul Galaţilor. (Odobescu). .    

- Aci se: vede că e vorba -de o. împrejurare Și nu 
„putem întreba :' cu ce? (5 ar fi putut dice: cz gura, 
cu. cornul etc.). Este deci un : circumstanțial de mod, 
pe care-l aflăm întrebând : cum 2, 
N . 

"Aşa ne duceam băcții și fetele unii la alții cu lucrul ca 
“să ne luăm de urit, „cea-ce Ja țară se chemă şedătore, (Crengă).' 

i " Aci din contra nu ni se -arată împrejurare, ci obiec-. 
dul cu! care se duceaii, pe 'care-l aveai în mână, Nu 

; putem, întreba cz £ căci nu vedem modul cum. s'a 
„dus ei "(s'au putut, duce: îucei, iute, cu plăcere, cu sila, 

3 . : i)
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etc. și în acest cas am ave circumstanțiale); ci trebu 

să întrebăm cu ce2 Este un complement: indirect. 
S, 

iate 
. 92. Exerciţii oral. Să spună cari: din părţile secundare sublin 

sînt cireumstanţiale şi cari complemente, Sa 

Aşa, cumnată dragă, gise mătuşa Măriuca, strângând ca medu- 

merire din umere, când se punea la masă; vădut-ai d-ta 2 (Crengă). 

După asta, vin acasă, leg pupăza de picior ez: o. aţă şi o Îndosese 

„de mama vre-o două dile în pod prin cele putini hârbuite (14). . 

" Dâmne, par'că l-am învăţat ei, dicea mama cu "părere de bine; 

am să-l cinstese când l-oiii întâlni: (ra). Gândit-ai vre-odată că ai 

- să ajungi s6rele cu picidrele şi luna cu mâna ? crd.). Aşa am ameţit 

şi eii, stăpâne, când" mi-ai dat cu Trâul în cap, să mă prăpădesci, 

şi cu asta am voit să-mi restore cele trei lovituri. aa). Un nobil 

popol piere cu mândrie şi cât vieţuesce liber va să fie. (Bolintin). 

" M&5 ascultă cu o nerăbdare ce.se vedea în neastâmpărul săi. (0. 

Negruzzi). Cu mâhnire “t6te băstul le vede, însă sogotesce că unchiul 

“a orbit. (Gr. Alexandrescu). Prin puterea ce-mi este dată, sciă din 

nainte ceea-ce aii de gând să isvodâscă puternicii pămîntului şi 

“adeseori rîd cu hohot de nepriceperea şi slăbiciunea lor. (Crengă) 

Cu stâgul în mâni căpitanul, sprintenel, se sue o scară ?naltă. 

(Alezandri Cu mare ce scăpând. din labele lui, am găsit cu cale să 

mă întorc acasă de cât să fiii prada fisrelor sălbatice. (Crengă). Vegi 

plăcinta asta? Din pântecele ei o să 6să vornicia mea. (C. Negruzzi). 

93. Exerciţii scris. Să se caute în Cartea de citire trei exemple de . 

substantive cu preposiţie cari să fie circumstanţiăle şi trei cari să fie 

complemente. | i | 

A Exerciţii scris. Să se formeze patru . proposiţiuni în cari să se . 

"“găsescă dout substantive cu preposiţiune odată luate ca circumstanţiale, 

odată ca complemente. . ..: . Ia i 

_ Observare. Un substantiv cu preposiție pote să fie ; 

sai atribut, sait complement, sai circumstanțial. Vom - 

deosebi ce este; după: cuvintul pe care-l determină și 

„după ideea pe care o exprimă. a i 

95. Exerciţiu oral. Să se 'spună ce părţi de proposiţiune sînt cuvin-; 

tele subliniate, a i " Pia 

„După spargerea eteriștilor, Paşa din Iaşi, văgând că nu pâte 

sete pe Eniceri din țară, ceru ajutor. (C. Negruzzi)., România era 

7
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creștină încă din vccul III. Cc. Negruzei). Să judecăm din acâla 
6re câţi săraci am put face fericiţi cu cheltulla unui ospăț ce ne . 
îmbuibă pântecele şi ne strică. sănătatea. (0. Negruzzi). Nu e om fără. 
cusur. (A. Panu). Nu lua în grabă pe nimic arvună să-ţi piergi surda. 

- vremea şi să vii acasă fără! parale. (A. Paun). Pe când Ferhat- 
Pașa se ocupa cu construcția podului, vrăjmaşii sâi din Constan- 
tinopol nu sta în nelucrare. (Rălceseu). Sinan eşind cu ceremonie mare 

din Constantinopol, tăbări la Daut-Paşa. (Bălcescu). Humulescii nu 
eraii un sat de Gmeni fără căpătâiu, ci -sat vechii, cu gospodari 
tot unul și unul, cu flăcăi. voinici şi fete mânare. (Crengă). Carne 

- de vită nu mânca în viţă. (Idem). De omeni răi să tugi ca dracul 
_de tămâe, cA. Pann). Ce o fi dis Irinuca în urma nâstră nu -sciii, * 

dar -sciii că eram cu 'ghâţa în spate de frică. (Crengă). 
Sa 
96. Exerciţiă scris. Să se formeze două sati trei frase în cari dou: 

sait trei substantive cu aceiași preposiție să fie unul atribut, altul com- 
plement, altul circumstanţial;- - 

. 

Construcţia infinitivului : 

$ 48. Infinitivul pâte ave diferite roluri în propo- 
sițiune. El pote fi subiect sati ze. Predicatio : - 
„A ne uni asupra principiului unirii este a-ne uni și asupra. 
persOnei -ce represintă acest principi. (V. Boerescu). 

Pâte fi atribut : a 
Neputinţa de a scăpa peste Dunăre ar fi topit într'o clipă. 

t6tă armata prin fierul Românilor : și prin undele fluviului, - 
- (IZasdeii). _Pâte fi complement direct E 

” Mihaiă începu a se chibzui. cu căpitanii săi: despre ceca-ce trebuia să facă în' împrejurările de față. (Bălcescu). . 
Fiind-că lumea din țară era fugită la munţi şi nu se putea _aduna:un mare 'număr de Smeni, Turcii fură siliți a trimite N să li 'se aducă lucrători din“ Bulgaria. (Bărcescu). 

„ Pâte fi complement indirect :: 
„N6ptea. ajută Turcilor ase desmetici de groza ce-i cu- 

prinsese. (Bălcescu),



  

_
 

--
 

5 
N Aaa .. 

 Pâte fi circumstauțial : 

  

„Ei orb, dorind lumina, ci 'mic,-răvnind mărimea, făr' a 

vede abisul, vădui numai nălțimea. (Alezandr)). E 

În regulă generală infinitivul se întrebuințeză cu pre- 

posiția z; f6rte rar se intrebuințeză fără acestă pre-. 

posițiune în unele construcțiuni cu verbul a sc, 4 

> 2 - . . . a e - 

: Dute, (nu pot veni, nu Scut scrie). .Une-ori infinitivul 

primesce preposițiunea de-înaintea formei cu a. Pune- 

rea acestei preposițiuni este: obligatorie când infini- 

tivul este atribut. Când e complement direct, nu se 

pune. Când este complement indirect, pote fi întrebuințat 

şi cu de şi fără. Exemple: a 

O armată de 100.000 de - Turci, “Tătari şi Munteni erai 

gata a năvăli în Galiţia. (Hasde. De 

Cu atari oşti era lesne de a sfărâma. pe cei trei mii de 

poloni. (ZZasdei. Eu 

Domnul Moldovei nu avea nici un zor de a-și atrage ura 

unui. puternic regat învecinat. «Fasdeii). . - . 

Dumbravă primise ordinul de a cruța pe dușmani. (Hasder. 

-"97, Exerciţii oral, Să se spună ce rol în proposiţie.ai infinitivele 

subliniate. Să se spună unde s'a pus de fără a fi nevoe, 

Ah! gicea tiranul de fiori cuprins, acest om nu p6te-a mai fi 

învins. (Bolintinenu). — Gerilă, vădâna că toţi îi stai în potrivă, se 

_ mânie atunci și unde nu trântesce o brumă pe păreţi de ai început 

a clănțăni şi cei-l-alţi de îrig. (Crengă). — A împinge milione de . 

_ fraţi pentru secoli în abisul sclaviei este un atentat contra a dou&- 

„deci de popâre ce se nasc unul după altul şi se numesc gene- 

raţiuni. (Zasdei): — Dacă fraţii noştri. Moldoveni sînt gata a av€ 

aceiaşi cugetare, fie siguri că și Muntenii sînt animați de aceleaşi 

sentimente. (V. Boerescu). — Decebal își dă singur mârtea și scapă - 

de a figura în triumful lui Traian. (Cogăbiicenu). 

98. Exerciţii scris. Să se caute în cartea de citire patru exmple 

de infinitive cu diferite roluri sintactice şi să se pună în parentesă . 

». acest rol, ” ” -



ANALISA PROPOSIȚIUNII 

„$ 49. După ce-am studiat în deosebi fie-care parte 
a proposițiunii, putem face ana/isa ei. A face analisă 
sai a analisa însemneză a despărți părțile și a arată 

a felul lor, Sa _ 
Dai 

lacem. analisă logică. 

Dacă arătăm ce părți de cuvint sint vorbele 
proposiţiei, facem analisă gramaticală ; dacă ară- 
lăm ce rol sintactic ai vorbele în proposiţie, 

* Analisa gramaticală a format obiectul: studiului din 
clasa II; anul acesta ne vom! ocupa cu .analisa logică. 

Ca să analisăm o proposiţiune, trebue să căutăm. 
verbul lă mod personal ori să vedem dacă nu e cum- 
va o -construcţie eliptică. După ce am aflat verbul, 
care este une-ori. predicatul întreg (predicat verbal), 
alte ori o parte. din predicat (predicat nominal), în- 

.trebăm .cu predicatul ca să aflăm subiectul. Apoi pro- 
» cedăm la aflarea celor-l-alte părți. - 

„lată un model de analisă logică: 
Gura păcătosului. adevărul vorbesce, (A. Pann). | l „96 
Predicatul: vorbesce, 
Subiectul: gura,
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pecătosului : atribut, 
adevtrul : obiect direct. 

Nu este destul însă să arătăm felul fie-cării părți, | 

| trebue să vedem şi raportul dintre ele. Acest lucru | 

se arată ast-fel: se pune subiectul și predicatul într'o 

linie, apoi dedesubt diferitele părți după raportul 

dintre ele. - 

- gura vorbesce _— 
  

păcătosului adevrul 

“Dacă lipsesce unul din 'ciementele principale, se 

pune în parentesă cuvîntul ce se subințelege. 

+ Proposiţiune fără subiect: * 

Fă tot lucrul la vremea. lui 4. Negruzzi). 

Predicatul: fă | 

- Subiectul: /tu/ 
- tot lucrul: complement direct 

- la vremea. lui : circumstanțial de timp. 

Raportul dintre părți: 

(tu) fă   

9. 
4 

  

tot lucrul la vremea lui. 

Preposițiune fără subiect şi fără predicat: 

La porți! (C. Negruzzi). 

predicatul: [mergeţi]



subiectul: (voi/ 
la porți, circumstanţial de loc 

(voi)   (mergeţi) 

la porţi. 
2 

$ 50. Vocativul nu are nici un rol în proposiţiune, - 
De aceâa îl lăsăm afară din analisă. 

ar cauţi semință, de vorbă, măi Buzilă ? (Crenga). 

În acest exemplu vom analisa proposiția lăsând la 
„o-parte «măi Buzilă», care este un vocativ. 

Notă. La: verbele reflexive pronumele sc scrie împreună cu verbul, 
cl nu formeză o deosebită parte. de proposiţiune. Negaţiunea nu dease- 

„menea se scrie împreună cu verbul. ! 

99. Exerciţii oral. Să se facă analisa logică şi să se arate ra- 
portul părților proposițiunilor următâre: ” 

Rugăciunea omului bât Dumnegeii nu o ascultă. (4. Pann). — 
Trei egi cucueţi, mumei uşa descueţi. (Crângă). — Stefan, după 

„morte, lăsă moştenire arcul săi şi cupa la: astă mânăstire. 
(Bolinlinenu). — Cotoiul cel smerit e omul ipocrit. (Arezandreser). — 
Bătrânul Dan trăesce, ca şoimul singuratic, în pesceră de stâncă, 

pe un munte-păduratic. (Alexandri). — Trecură numai două luni de 
la explosiunea r&sboiului, (IZasdei). — O descuragiare generală. 
cuprinse pe Moldoveni. (Ilasdeii). — Turcii găsiră Târgoviştea pără-- 
sită de locuitori și pustie. (Bălcescu. — Banii strângătorului intră 
în mâna risipitorului. (C: Negruzzi). “— Chelbosului tichie de  măr- 

„Săritar nu-i trebue, (a); — Lumânărică nu mai este, (14). — Sfintă. 
muncă de la ţară, isvor sacru de rodire, tu legi omul cu pămîntul în o dulce înfrățire, (Alexanăriy De la Turci am smuls multe stâ- 
guri. (Coșbue). — Butoiul singur ne despărţia de dînsa. (Odobescu)-— După repaos, colinda! prin pustii reîncepe cu aceiași plăcere, 
(Odobescu). —. Popa 'Toder, din scripturi, dă lui Mitru învățături. 
(8. Coşbuc: — O bătrân :cu minte! bine ai grăit. (Bolintincute). — Ina- inte de a pleca la Dunăre, el jură lui Ion Vodă pe sfînta cruce şi. pe sîîntul evangelii de a fi credincios până la morte. (IZasdeii). —. „În lac tremura râsturnat palatul de marmură cu grădinile sale. . 

N



(Delatrancea). — În ţara orbilor cel cu un ochii e împărat. (C. Negruzzi, 

Sărăcia-i râde urechile. (4 Pann). —Nu mai vine lupul, moș Nichifor? 

(Crengă). — "Țara luă o organisare ostăşâscă şi o centralisaţie pu- 

ternică. (Bălcescu). — Sfîntă muncă de la țară, isvor sacru de rodire, 
tu legi omul cu pămîntul într?o dulce înfrățire, (Alexandri). 

100. Exerciţiu scris. Să se facă în scris analisa logică a proposiţiuni- 

lor următore şi apoi să se arate raportul dintre părți. 

Mărej se nalţă'n vânt drapelul României. (Alexandri). — Indată 

- toţi alergară pe ziduri. (0. Negru==i). — Cu acest Domn se închee 

acâstă. epocă. (Bălcescu. — Lăpuşnânu însuşi ţi-a dat astă solie 

(Alexanări- — De acum în turbincă ai să-ţi putregâscă ciolanele. 

„ (Crâugă). — .O cârtă mare se scornise între Zevs şi Gmeni. (Odobescu). 

— Toţi recunoscură pe a ţării Domnă. (Bolintineuu). — In prag îi eși 

mucrea. (Delarrancea)., Ă 

N . , a ă -



PROPOSIȚIUNEA CONTRASĂ 

$ 51. Noi ne exprimăm gândirile prin proposițiuui 

sai prin frase 1). Sint însă unele vorbiri cară nu sînt. 

frase, pentru-că nu âii mai multe verbe la mod per- 
sonal, nici nu sînt eliptice; dar cuprind în sine mal 

“mult de cât o proposițiune. 

Când dicem: 

Stroici şi Spancioc sosiră (C. Negruzzi), 

aci nu avem o frasă, pentru-că avem un singur verb. 
la mod personal, dar e mai mult de cât'o proposi- 

ţiune,: pentru-că sint două subiecte. O analisăm ast-fel : 

- subiectul: Stroici și: Spancioc- 
„predicatul: sosiră. 

Cele: doit subiecte ar pute să formeze fie- -care altă 

proposiţie : i | 
„Stroici sosi, 
_Spancioc sosi. , 

"Oricare din părțile proposiţiunii pâte să fie îmul- 
_ţită, afară de verbul predicatului, căci atunci “avem » 
doi& verbe la mod personal, deci două. proposițiuni. 

  

1).Se va citi un pasagiă din Cartea de citire ca să se vadă acestă.
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- Exemple: 

„Acela are în mână pânea şi cuțitul. (Crengă). . 

„_-“Aci avem două obiecte (acela are „pânea — acela 

are cuțitul). Ea - a 

„Avea nisce buzâe grose şi dăbălăzate. (Crengă). 

+ Aci avem doit atribute, am pute ave doit pro- 

„-“ posițiuni: . Aa Dă 

___Avea nisce buzoe grose:.. 

- Avea nisce buze dăbă/azate. 

- Proposiţiunea care are vre una din părțile ei 

- exprimată prin mai multe cuvinte-:se numesce 

'"-.. proposițiuine conirasă.! * a 

„ STARI Zi pa Po ai 
101. Exerciţii oral, Să se spună ce propositiuni contrase aflăm în . 

frasele următâre şi să se explice: - ” o 

__ Sălăţile din grădina ursului, pielea şi capul cerbului.le-a dus 

“Ja stăpânu-săii cu tâtă inima ; dar pe fata împăratului Roșu, mai 

nu-i venea s'0 ducă. (Crengă). —, Numai răbdarea și bunătatea luă - 

„* : Dumnegeii cea fără de margini pote să precovârșâscă fără-de-legile 

şi îndărătnicia ta. (1a.). “Prin rugăciuni şi postire Dumnedeit l-a 

ascultat şi după a lui dorire cu-un prune l-a mângâiat. (4. Pann).— 

Acolo eroul, 6speţii beaii vin; pentrua lor ţară ei pe rând închină. 

“ Cpolintinânu). — Tată-săii şi mumă-sa se uitai la dînsul ca la un 

" sâre. (Ispirescu). — VEdând Bathori şi cei-l-alţi descuragiarea oştilor 

"de atâtea silinţe zadarnice ce făcuse, se duseră de îndemnară pe 

„_... Secui a da dovadă că-şi aduce aminte de libertatea cea de curând 

"dobândită, a nu se descuragia de anevoinţe şi de primejdii şi a 

_ se arăta că sînt bărbaţi cu inimă și vrednici de libertate: (N. Bălcescu). . 

.. — Lăpuşnânu ese neliniștit, căci nu putuse pune .mâna pe Stroici” 

-- „Șipe Spancioc, cari ședeai la Kameniţă, așteptând și pândind vreme. 

- (C Negruz=i). — Pe câmpia șâsă vădurăm un ce.negru și rotund 

"despre care nu ne prea puteam da S&mă: (Odobescu). — Prin îoc, : 

__ prin spăngi, prin glonţi, prin îum, prin mii de baionete, - urcăm, 

' luptăm, fată-ne acum sus, sus la parapete. (Alexandri): a 

G. Adamescu, Gramatica p. cl. III: secund. N 6. 

3 E : pi



  

„102. Exerciţiu, scris. Să se caute în Cartea: de citire cinci exemple « de 
proposiţiuni contrase ; să se formeze” trei exemple, 

Observare. Sint proposi iuni -contrase cari nu - se pot. 
; desface. De. exemplu, O : roposițiune cu un subiect. 
compus — când raportul p edicatului Există numaj când | 
subiectele sînt legate: 

  

Viaţa, şi robia; nu pot sta impreună. (Bolintin, a 
| Aci nu putem dice : '-: | - 

- Viaţa nu pâte sta imprcuriă 2. _: | 
Robia nu pâte șta împreună...? | p i i 

căci n'aă nici un înţeles late separat, , 9 
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FRASA 

! Coordinare şi subordinare- | 

a
 

$ 52. Am studiat întocmirea proposițiunit și modul 
"cum se! face: analisa ei. Am vEdut că vorbirea, nostră: - 
se compune din proposițiuni și din frase și că. alcă- | 
tuirea frasel, este întocmai ca. a proposiţiunii. 

Într'o. proposiţiune avem. părți. principale și secun- - 

dare; într'o frâsă. avem proposițiuni principale ș ȘI secuni- | 

dare. PRI 

O proposiţiune. pote sta numai din părți principale 

O frasă pote sta numai din proposițiuni principale. 

          

“ Proposiţiunile principale dintr'o  frasă, aceleă | 

"cari duc gândirea mai depar te, sint între ele coor- - 

. dinate ; frasa care are numai proposițiuni princi- 

pale se glice că. e formală prin coordinare.. -., . 
> 

E E) rasa următâre: 

Sa dus zăpada albă” de pe întinsul fără, « Sail dus: dilele | 

ii „babei și nopţile vegherii (Aleea), DE N E
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„este formată prin coordinare, pentru-că are. dot pro-. 
" posiţiuni principale : „- IE 

" S'a dus zăpada albă de pe întinsul făria, 
„sai dus 'dilele babei şi nopțile vegherii. 

“Aceste, doiiă proposițiuni sint între ele coordinate. 

| s 53, Dacă - frasa are. ŞI proposiţiuni secundare, 

„acestea trebue să fie subordinate la cele - principale, 

pentru că ele nu staii în proposiție. de cât „Spre € a în- 
„tregi înțelesul principalelor. : - i 

O frasă care are şi 'proposifiuni subordinate se 
dice că e. formată, prin subordinare. 

Frasa următâre: 

Unde nu-ți fierbe Sla, nu- ii băga lingura (a. Pam, 

"este formată prin subordinare, pentru-că are, pe lângă Ă 

„principală, o. proposițiune subordinată: : 

“nu-ți băga lingura — principală. 
„unde nu-ți fierbe la - — secundară subordinată, 

Ş 54: O frasă pete să aibă doit sai mai multe . 
proposițiuni. principale, cari la rândul lor pot-ave mat . - 

multe subordinate. Afară de subordinatele cari întregesc. a 

pe cele principale, sînt subordinate cară întregesc - În 
ţelesul unei proposiţiuni tot subordinate. 

A 
.Proposiţiunea. subordinală care .are: lângă dinsa 

o alta care-i întregesce înțelesul, se. chemă Supra-.. 
ordinată, față de acesta.  .-. | 

— Orice principală: care are o, subordinată este și dinsa, 
“fapa de acesta, supraor: dinată.
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Frasa 'următâre: 

A. Inlăuntrul curții buriana crescuse naltă... 
B... și abia se mai Zăria, în fund, o. grâpă adâncă și mare 

- astupată p'alocurea cu surpături de zid... 

o GC... printre cară răsărise boziile și. bălăriile; 

D... atât numay rămăsese din. falnicele” case ale: vornicului 
_ i N Socol... 

„E... pe care Mircea Vodă poruncis6..: 

F... să le” dobâre la pămînt (Odsbesen, 

are trei „proposițiuni principale (A. B. D.). Proposițiu- 
“nea d'i ntâiii (4.) nare subordinată. Proposițiunea a | 
„doiia (B.) arc o subordinată (C.). Faţă de acesta este 

 supraordinată. A treia proposițiune principală (D.) are 

o subordinată -(E.).! Acestă subordinată are și ea o 
subordinată (F.), față de care este supraordinată. 

Raportul lor :se pste figura astfel: 

A —B—D (principale) . 

2 . 
L a i 

(subordinată) „O C- E (subordinată și supraordinată) 
Îi N 

-F (subordinaiă). 

103. Exerciţiă oral, Să se spună 'cari din frasele următăre sînt c com- 

“puse prin coordinare şi cari prin subordinare; să se figureze raportul 

dintre proposiţiuni, . : “ - 

- „ Bietul dascălul Alexe murise şi pe atunci, se dusese vestea unui 
dascăl călugăr la Sf. Nicolae, părintele Naum. (reliade Rădulescu). —. 

O ţintă de lumină prin umbră vii în6tă; ea cresce, se înalță pe 
-zare ca'o râtă şi umple de văpae cereseile abisuri. (Alexandri. — 

- Aceea era singura clădire de zid rămasă în curte; era un turi 

înalt şi îngust cu ferestre mici şi nepotrivite, având jos o portiță 
“boltită: căreia îi slujia de prag o piâtră de mOră crestată în două. 

' (Odobeseia). — Iacob Eraclid, poreclit Despotul, pierise ucis de buz- .
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„duganul lui Ștefan Tomşa, care acum cârmuia ţara ; dar Alexandru 
„Lăpuşnânu,, după înfrângerea sa în doiiă rânduri de oştile Des- 

„potului, îugind la “Constantinopol, isbutise ă lua oşti turcesci şi se 
“înturna 'âcum să isgonâscă pe răpitorul Tomşa și să-și Xa scaunul, 
„pe: care 'nu l-ar îi pierdut de mar fi fost vîndut de boeri, (C. Negruzzi. 

- Cuprinderea Transilvaniei de Austriacă și. "tractatul lui Mihaiii cu 
dinşii supărară torte mult pe Turci şi-i hotărîră a nu suferi ăcâsta 
şi a se oşti din noii asupra Transilvaniei și Țării-Românesci până. . 
„ele se aflaii încă în ameţăla acelor prefaceri de stăpânire. (Bălcescu). - 
Nu poţi cu buretele să baţi piron în părete. (4. Pann. — Măi, nu 
„cum-va să.vă împingă Mititelul să intraţi înaintea mea unde ne-a. 

- duce omul ţapului. celui roşu, că nu mai ajungeţi să vedeţi diia. » 

-de mâne. (Crenga).. — După: un potop” de sânge din 'ambe: părţile, : 
“Turcii fură goniţi cu atâta învierșunare, în cât garnisOna otomană 
“de la Isaceia, vădând neregulata lor mişcare îndărăt, cregu bătălia 
'de tot pierdută şi rupse ]a fugă. (IZasdei). 

AA. Exerciţii scris. Să se caute. în Cartea de citire 2 frase formate 

„Prin coordinare şi 2 formate prin subordinare. În d ! 

955. Proposiţiunile în frasă une ori sint aședate pe 
rând una- după alta; “alte oră “sînt rupte, și. 0: Propo- 

“-sițiune subordinată sc află. intercalată | între "părţile 

, supraordinatei. 

: Frasa următore are proposiţile aşedate pe rând: 

Când a sosit în capitală, întâia lui trebă este să sc ducă la 

Miculi ca să-și cumpere ochelari, sai. jornetă cu care sc uită 

sera obrăsnicesce prin lojele teatrului. (6. Negruzzi) ; 

adică:. - 

Când a sosit -în “capitală, | | 

întâia lui trebă este -.  . a, 
să se ducă la Miculi | a 

„i ca să-şi cumpere ochelari sati lornetă a 
„cu care se uită sera obrăsnicesce „prin: lojele teatrului. - 

„Fr rasa . câstălaltă are. o construcție, deosebită: 

“Omul « care. e harnic. totdeauna are praznic: a. Paun). 
4 
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Nu mai” putem scrie una sub alta - proposiţiunile . 

acestei frase, căci nu se. "urmeză „pe rând. lată cum. 

le! „despărțim: 

- Onaul.. .. totdeauna: are praznic 

în să “care e harnic. 

“Adică proposiţiunea. subordinată este: așodată la mij- | 

i: Jocul. supraordinatei,, tăind-o în: doiă, - . 

„Tot asemenea în - frasa următâre:  - 

“Furcilor cari r&măsese . pe. -malui românesc, închiși între . 

"jumătatea, podului sfărimat şi ai noştri, i se. lăiase tot mijlocul 

“de scăpare (N. Dălceseio, A Ag - 
ai 

sint două, proposițiuni, însă. - principala e ruptă în 

“două prin intercalarea.. subordinatcă : 

- "Turcilor,. li se tăiase tot, mijlocul: â6 scăpare. 

“cară rămăsese pe, „malul românesc închiși între jumătatea po- 

 dului sfărimat și. al. noştri, . - . 

Un alt exemphi: - a Ia 

„Sta să apună, sărele: după orizon, când: vestea 'că' ajutorul 

“aşteptat a sosit vărsă sperarea. isbândei și' un curagiii noi în 

inima acelei mâni. “de voinici “români, cari ca nisce smci. se 

| învingător, . Bălcescu). a , „rr 

: Tată” cum: despărți proposiiunile:. e 

E A. Sta 'să A apună 1). sârele după orizon | 

- B. “când vestea... vărsă sperarea isbândei” și un curagiti nou 

îi ! „în. inima acelei - mâni de, voinici “români : 

C. că ajutorul aşteptat a sosit 

  

1 .- 

D Aci nu avem dou€ verbe « cari să " formeze două proposiţiuni, ci o... 

+ exzpresiune verbală. E deci o singură proposiţiune. 

1. i, * 

„ luptait, trăgendu-sc î în fața neriumărătelor glste ale unui duşman



88. 

'D.. cari ca nisce: smel se luptaii,- trăgendu- se în- fața nenu- 
măratelor glâte ale unui duşman învingător. 

„0 proposițiune care stă intercalată între „părțile 
„altei proposițiuni se numesce incidentă. | 

x $ 56. Proposiţiunile coordinate se legă între ele prin | 
conjuncțiuni saii se alătură fără. nici. o conjuncţiune: 
. Cărturarii îşi deleră ghes pe sub masă | și | plecară ochii 

    
     

i în jos (Delatrancea), 

Lupta ncepe crudă; | buctumele sună ; | caii lor necheză, | 
„văile resună.  (Bolintinenu). 

 Conjunețiunile cari -unesc proposițiunile coordi- 
“nate. se numesc conjuncţiuni coordinăt6re. 

ST 57. Conjuncţiunile. coordinătre sînt de mai multe | 
„feluri. | NE i 

“În frasa acesta: 

   

    

 Fatma, plângend, se duce la tată-săă și-t spune-c0. Cobue), 
-* conjuncțiunea și arată legătura de continuitate între 
| proposiţiunea primă și cea de a doia; este o „conjunc- 

“țiune copulalivă. | II 
| În frasa. următăre: Ia C E 
a - Mulgi vrășmaş Domnir, însă cel : mai. „răi este chiar 

mânia sufietulut 3 săi (Bolintinenu), , > - 

conjuncțiunea îusă arată oposițiunea dintre cele doit. 
proposițiuni; "este o „conjuncţiune adoersativă. 
“În frasa: | DR | 
Pielea rea și răpănosă. ori o bate ori o , 1asă (Grânga), 

conjuncțiunea ori arată că din cele doii& lucrări ară- 
„tate de cele 2. verbe. dacă se face. “una, nu: se fâce 
cealaltă; este o conjuncţiune Tisjunetiaă. | 

„Frasa' acesta: -: 
N



s9 

Noi ne mulfuriitam. « cu acestă: nădejde ; ; de aceea hotărirăm 

să mergem înainte: (Băleesen, SR . 

are conjuncțiunea de aceea care arată că proposiția : 

a doia este o conc/usiune a celei din nainte; „este o: 

„conjunețiune conclusieă. | 

“Deosebim deci patru feluri de conijuncțiuni 
coordinătore: „copulative, adversative, disjunctive 

şi conclusive. 

Ş. 58. lată lista celor. patru feluri de “conjuncțiini 
coordinătâre: N aa 

copulative: și, zici ; Da 
_* adversative: dar, iar, ci, însă, dotuși 

- disjunctive: sa, ori, a 
conclusive: deci, dar, asa dar, frin-urmare, de aceea: . 

      

   

  

Observare.. Unele din aceste conjuncţiuni pot servi. 
şi cu alt înțeles. de cât. cel obicinuit al lor. Aşa dar 

“pâte ave înțeles de si: - 

Intre 6meni iar sint unii cu u colț de lup înzestrați. a. Domnie). 

“Aci iar = și, în loc: de: și între Gmeni sînt unii. 

“ Conjuncţiunea - dar o vedem în. două categorii. În- 
 şelesul 'ei varieză după locul ce are în proposiție: dacă 

stă la început, este adversativă; dacă stă după un cu- 
vint sait mai multe, este conclusivă: : i 

“Tătarul scâte o secure mică! Și, lovind pe Preda, pavăza | 
îl strică; dar cl. cu măciuca astfel i lovi, încât de odată cădu 

și muri. (Botintineuu). - : . 

Sîntem în orașul turcesc; caută. dar s să ne vedi astădi (Bălcescu). 

Notă. Conjuncţiunea dar se găsesce, în vorbirea populară, sub forma 

" dai Mi-e rușine să cer, da n'am ce face; că nu mai'sînt bun de. nimic. 
i | : - „ (Delatrancea). 
7
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105. Exerciţii: oral. Să se: spună câte proposițiuni ati frasele urmă- 
” tore; cari sînt formate prin coordinare şi cari prin subordinare ; să se - 
arate de -ce fel sînt „conjuncţiunile coordinătore. 

” , 

Nături ardea” o făclie de câră galbenă şi un . biet călugăr bo 
gonisia pe slovenesce și cu glas slab rugile agoniei ; în părete o. 
mică candelă lumina o veche. troiță de lemn şi mai încolo pe ziduri * 
stai rânduite, peste.un zăblăii vărgat, arme de tot felul, colturi, 

“zale. de fi ier, tuiuri, Jatagane trunchiate și despueri luate de pela - 
: duşmanii î învinşi. (Odobescu), — S'a stins viâţa falnicei Veneţii, n'audi 
cântări,. nu vedi lumini de baluri; pe scări de. marmură, prin. 
vechi portaluri pătrunde luna înălbind păreţii. (Eminescu). — Treptat. . 
câmpul se umbresce. sub a brazdelor desime ; el râsună în mare 

- sgomot de voi6sa argăţime, iar pe lanul ce în s6re se svîntâză: 
“fumegând, cocostîreii cu largi. pasuri calcă rar şi meditând. 
(Alexandri). — Ruşii sînt deo lege cu noi, dar sînt de altă fire. (Coşbuc). 

„Nică să te bolnăvesci nici să ai trebuință de doctor. (4. Pann). — 
: Ştefan cel mare strivise în mai multe rânduri pe Munteni; dar . : 

el ilustrase prin eroismul săi numele tuturor Românilor. şi "Mun- 
tenii, uitând tote câte ait fost suferit din parte-i, nu numai cântait 
cântece în ondrea-i, ci încă portretul săi îl găsi însuși Ion-Vodă 
în palatul domnesc din Bucuresci. (1rasdem. — Tată, eii noii put - 
merge, că am tare multe trebi pe capul “mei; nevastă- -mea însă 
p6te să mârgă. (Creanga). — Răsvan Vodă hotărî a se duce în tabăra 
lui Bathori, în contra lui Sinan ; de aceea, luându-și soţia şi încăr- -..: 
cându-și avuţiile în care, luă calea Transilvaniei. (Bălcescu). — Tâte. - 
“biruinţele Rusiei asupra Turciei: se câștigă în priricipaturi ; nimeni: 
dar nu pâte tăgădui interesul universal al unei “istorii care înfă- 
țiș&ză nisce întâmplără aşa de importante. (Cogăticenu). — Amnistia 

„acordată de Bem era dată din propria sa iniţiativă ;. de aceea nici..* 
"nu oprise pe Unguri de a comite crugimi. (1. Ghica), — Când glâtele 

s'ai mişcat.atât de tare, este anevoe a le supune. fără! a „le mul- : 
țumi ; de aceea: împăratul va fi silit a le „acorda mult şi prea mult. 
(Bălcescu). — Miniştrii de aci, mai primit. bine ; dar am. înţeles .că :-. 
"pentru ochi; nu pot figura ca:pentru Principate ; aşa dar mai! 
desbrăcat de caracterul de agent cu care 'am fost. la Franctort- 

”- i Maioreseui). —. Uriaş e al Daciei saii e Mircea cel bătrân ?, (Alexan- 
dreseu). Ori bucatele nu-i plac, Gri de noi nu-i este drag ? (Peporan). 
“Moldovo, în. mine cunsce al .tăi stăpân; deci „puneţi mari po- 
„d6be, îrumâsa mea mirâsă. CAlezandriy i 
4.106. Exerciţiă scris. Să se-caute în Cartea de citire doi frase for- 
„mate prin coordinare și două. formate prin subordinare.
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107, „Exerciţii scris, ;Să se compună două frase formate prin coordi- 

nare: una cu conjuncțiune. copulativă, alta cu conjuneţiune adversativă. | 

$ 59. Câte odată, afară de conjuncţiunea ce aflăm 
între cele doi coordinate, mai găsim, .alta la. înce= 

putul celei dintâi: IS | 

Nici să văd vre odată: deac nici cruce de el să-mi fac. 
, a - (a. Pann). 

Acestă « a doiia conjuncţiune pâte fi același care stă. 
la începutul proposiţiei din urmă,: ca în exemplul de 

aci.: Pâte fi însă și alta deosebită: 

Stăpânirea Goţilor nu numai că nu turbura: pe. acești lo- 

“cuitori pacifici, dar încă îi şi apăra în contra tuturor incur- 
selor. (Laurian). ” 

z 7 e 

  

    
   

   

   

   

  

Două conjuncțiuni cari stati la inceputul a dorit 
| propositiuni cu -legălură de coordinare 'sai de 
subordinare între dinsele se numesc corelative. 

Cele mai obicinuite conjuncţiuni corelative coordi--. 

nătore sint: i 

pică... nică Hu Numai . „dar si fa e-că .... A e-că 

Sai. SQ Mt: mumă e că Și Nos câo 

ori ... ori când |. „e când, | 

= $ 60. „ Proposiţiunile “secundare ale unei frase. cores- . 

pund părților secundare, ale 'unci proposiţiuni;  Într'o.. 
-“proposiție avem: azribut, complement, circumstanțial ; 
întro frasă vom ave: proposiţiune atributivă, comple= 

diod, circumstanțială.;: La acestea se adaugă alte doiiă . 

"specii | de proposiţiuni corespundend părților principale: - 

a subiectivă care 'servă de subiect al unei alte proposi-: * - 
- ţiuni; fredicafivă care servă de predicat al unei alte. 

Îi proposiţiuni. | 

N
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 Deosebim cinci feluri de proposițiuni secundare : 
-supieotive, predicative, completive: și circumstan- 
iale. Ii 

„-$ 61. Cunsceim felul proposițiunilor secundare, după 
cum cunoscem . și felul părţilor. secundare: dintr'o pro- 

. posiţiune; adică după cuvîntul! la care se raportă şi 
după întrebările la cari răspund. 

Ori-ce proposițiune secundară ' care: determină 
„înțelesul unui substantiv din altă proposifiune esle 

„ atributivă, 
| 

O. proposifiune care  întiegesce: înțelesul unui 
 adiecliv, verb sari adverbiiă pote fi completivă sau 
„Circumstanţială după întrebările la cari răspunde. 

O proposițiune care .servă ca subiect al alteia 
== este subiectivă; care servă ca nume predicativ esle” 

! predicativ vă 

$ 62. Proposiţiunile secundare se legă cu . supraor- 
+ datele lor prin conjuncţiuni sati prin pronume.: 

Cine are vecini .rei se laudă singur. (4, Paun)., a . „Ce e frumos. la toți place. (4. Pann). 
Nu te bucura la câștiguri mici, pentru-că cu un rac tot 

"sărac. (0. Negruzzi), . , 

Nu “fii dușmănos, căci cine face faceii -i-se. e. pre 

Multe adverbil servesc drept conjuncțiint: 

Câna: era în lipsă fara sub a mea isprăvnicie, am ținute o: 
cii cu grâne, precum fie-cine scie. (Gr. Alexandrescu). 
„Unde nu este pisică, şorecii vata ardică. «a. Pan) 

[ Conjuncțiunile “cari lăsă O proposijiune subordi- ă 
A 

“ cp zi 

N
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ţiuni subordinătăre. . i, Aa 

Și conjuncţiunile subordinătâre pot, ave  corelative în 
proposiţiunile supraordinate: 

„= Cum își vei aşterne, așa vei dormi. Ca. Pann), 

„Cât ţi-e pătura, atât te întinde. (4. Pann). 
, 

n 

a 1 - Ă E _ - 

. Proposiţiunea subieotivă, predicativă şi coinpletivă, 

 Proposifiunea. subiectivă 

„ 

nată. de una . supraordinată « se numesc conjunc- . 

$ 63, Proposițiunea subiectivă servă .ca subiect. al 
altei! proposiţiuni. - 

Exemple: | 

"Ce e îrumos, portă ponos (4. Pann). . 
„- Vinul, ţuiea cui îi place, n'are cu ce să se "mbrace” (dem) 

+ Pe cine nu-l lași să moră, nu e lasă isă' trăesci (dem). *.! 
Dar „ce nevoe' mare este să înţelegi tu, mojicule. (Crenge). 

- Se cunosce că nu fără intenţie Negruzzi colora, atât. 

. de vii tabloul s8il..(Alevandri) 

Proposiţiunile tipărite cu litere: mai negre sint subiec- 
„stive, pentru-că ai. rol de: subiect, ca și cum. Sar 'dice: | 

"omul acela pârtă ponos, — “veţivul mare cu ce să se îm-: 
brace, — omul acela nu te' lasă să trăesci,, — acesta este de - 

nevoc?. — se. cunâsce acesta. 
- 

„Ele întregesc înțelesul unui, verb unipersonal ș și atunci "i; 

se legă prin conjuncțiunea că, sai înțelesul unui alt verb: - . 
și atunci aă un” pronume relativ care servă și de le- E 

gătură. Rar. este în proposițiunea subiectivă un con-., 

2 junctiv cu sai fară „conjuncțiunea ca. 

p:
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* 

. „.. Belativul stă în diferite casuri,  potrivindu:se după . 
„raportul: ce “este între el.și verbul din. proposiția su- 
biectivă. În exemplul dintâi proposițiunea. subiectivă - 
„are ca subiect ce, deci relativul este în. nominativ. În - 
"proposițiunea a doiăa și a treia relativul -este obiect 
indirect: și direct (subiectul fiind 057224, fuica, — și tu), 
deci caz în dativ și pe .cine în acusativ. 

    
mată prin conjuncţiunea că sai ca sati prin relative. 

108. Exerciţii oral. Să se spună ce proposiţiuni subiective se. intâl- 
mese în frasele următâre, — se va arăta prin ce s'a legat cele de su- 
“praordinate. - ata 

Câte le gice omul sînt vorbe.. (A. Pann). — Cine a minţit odată, 

Proposiţiunea subieclivă se legă de 'supraordi- 

nu'se mai crede când spune şi adevărul. (Idem). — Cine pârtă plosea |. 
«cu minciunile, nu o duce mult. (Ia), — Cine fură adi un oii, mâne 

“ură şi tin boi. «a).-— Cine:se apucă să înveţe pe nerod, nu, se 
-deosebesce de nebun: (rade). — Cine întrâ&bă, nu greșesce. za). — 

" Qine plâcă de “diminâţă, departe ajunge. (a): — Cine cheltuesce 
peste ce câştigă, mare în casă. mămăligă. (a). — Cine trăesce. nă-. 
dejduindu-se, mâre jinduindu-se. (12... — Cine dumică, scie 3: cine -- 
“mănâncă, nu scie. ca). — Cine nu se miulţumesce de puţin, pierde 
şi cel mult. (zden).— Cine se face Se, îl mănâncă lupii. (zdem). — 
Cine de cuvînt nu înţelege, nici de. ciomege. (rdem), — Cine caută, 
prieteni fără cusur, fără prieteni rămâne. '(1dem). — Cine e muşcat 
de şârpe, se păzesce. şi de șopârlă. (za) —, Cine alârgă după. doi: 
epuri, nici unul nu prinde. (ra). — Cine :se laudă singur, se ocă- .. 
râsce pe sine. (14).— Cei ce se potrivesc, lesne se împrietenese. (za). 
— Cine sapă grâpa altuia, cade singur într'însa. (14 ).— Cine more, 

, grâpa lui şi-o. astupă. (aa. — Cine se culcă nemâncat, se scâlă fără 
- Vreme. (14. — Cine într6bă, munţi 'sare. (1q.). — Se dice cum că 

însuşi principele ar fi ucis vre-o câţi-va cu.propria sa mână. 
+ <Hasdeu). — E sigur că, prin retragerea capitalei, Sucâva pierduse. 90 

la sută, crzasden). — E evident că, îmbunătăţind s6rta ţăranilor, Ion- 
Vodă avea dreptul de a le cere nu numai o recunoscință morală. 
-ci încă pe. acea materială, (dem). — Se seia încă de „cu tâmna că 

„Ruşii vor” porni r&sboiii asupra. Tureilor. (Coșvuc). — Ei dic că. 
rolei :sârte e drept să ne supunem când alt-fel nu putem. (Alexandri). 

. N . 1



“Furnicile Sai mistuit de nu se scie ce s'ai-mai făcut. (Orsiigă); — 

„:Se 'gicea că la anul 1453, când s'a luat Constantinopolul de Maho- 
“met II, se ivise o proorocie care spunea că acest oraș va intra 

"» Xarăși în stăpânirea creştinilor. (Bălcesav). S'a- jis cumcă scularea 
Românilor Ardeleni n'avu nimic naţional, că ei n'avură nică măcar. - 

“ca Sârbii şi Croaţii, un stg -naţional, ci se luptară merei sub - 
„.stâgul austriac,- că scularea lor îu ca a unor robi ce se ridică din 

porunca şi de temerea stăpânului, iar nu că a unor Gmeni i liberi, 

-ce se luptă pentru libertatea lor. (Bălcescu). 
7 

„d 
"109, Exerciţiă scris. Să se caute în Cariea de citire 2 Trase în cari 

să fe) o proposiţiune subiectivă, N De Pa Pa N 

- Proposiţiunea prodicativă a „o 

s 64. Proposițiunile predicative sînt rare. “Ele se 

“ întrebuințeză ca nume predicative: pe lângă verbul. au- i 

xiliar ălcătuind cu acesta predicatul unei alte propo-. 

„:siţiuni: A i N E a a a aa 

pa - Bărbatul mei s cum e pânea: cea 1 bună, i 
"2.2 subiectul: bărbatul meti ca 

pr „predicatul: e bun (cum e pânea cea. a bună), 

lată o frasă, curi6să. în care o proposiţiune are și 

„ca subieșt. și ca “predicat câte. o. „proposițiune. întregă.. 

Românii: vădură: că ce le mai. remâne de făcut este să. 

“caute înşişi: a se mântui. (N. Bălcescu). Na 

*, Proposițiunea principală (Românii degură) este în- 
“tregită printr'o secundară care are acest înțeles: că 

 “acâsta, este de făcut. În loc de. subiectul simplu ' 
"acesta avem o proposițiune întregă- (să caute. însăşi a. 

se mântui). care e subiectivă ; în loc de simplul, nume . 

“predicativ de făcut, avem o Broposițiune întregă; (ce de 
| i - nai rămâne de făcut) care e predicativă. 

    „ Proposiţiunea predicativ se legă de supraor- 

 



    

    
dinată prin adverbii servind drept. conjuncţiuni 
saii se alătură fără nici-o legătură. 

110. Exerciţia oral. să se afle şi să se explice proposiţiunile predicative- 
i frasele următâre': E - 

Până aci tâte aii fost « cum : aii fost; dar de aci am. prins ei la. 
- minte, (Crengă). — “T6tă grija lui fu să- şi r&sbune de ruşinea ce-i! 
făcuse creştinii. (Bărcesew. — Băutura e unde e; mâncarea e fudulie. 
«4. Pann). — Nu-i cum vrem noi, ci-i cum vrea cel de sus. (Crengă).- 

au, Exerciţii scris. Să se formeze două frase în cari să fie câte-o- 
i proposițiune predicativă, - 

po - „ Proposifiunca completivă 

-s: "65, Proposiţiunea completivă corespunde comple-- - 
mentului, direct sai indirect. Ea este întocmită ca, și. 
proposițiunea subiectivă. : 

  

   

  

i Am audit: de bântuirile țării și am venit s'o mântuiti; scii- 
că țara mă aşteptă cu bucurie. (C. Negruzzi), 

"Este. ca şi cum 'S'ar spune: asciă dcesta» şi în. Ic: 
de simplul “complement . drept (acesta) s'a: pus o pro-; 

| posiţiune întregă (cd. fara me asteptă cu "Ducurie). | 

   
Proposiţiunea completivă se l6gă de supraordi-: | 

„Dată prin conjuncțiunea că. sait. ca sai se e alătură: 
| fără ă conjuneținne. 

„66. Nu deosebim doit feluri de. completive,. cum. 
arm. cei două feluri de complemente, fiind-că, forte 
„adesea..0 completivă. pâte să. corespundă Și unui. „Com-- 
plement direct și. unui” complement: indirect. 

: Sint bucuros: că-ţi răsplătesce norodul "pentru slojba. | 
ce. mi-ai făcut. (6, Negruzzi). . . : 

EL nu scie ce e lae, ce e bălae. ta: Pann). 
N



pp 

„Trebue să vă spun că boerul avea o „păreche . de case 

“în care se dice că locuia "necuratul. (Crenză). | Sa 

_Observară. “Sint completive: cari încep. şi cu. alte 

conjuncțiuni, cari de regulă aparțin altor categorii de: 

proposițiuni subordinate. 

De a 'ntreba unde sint. eii, tu să-i spui că că m'am dus 

pe malul apcă în -sus. (Poporan). - 
Infanteria scie cât de avută era neguţitoresca Brăilă. - 

+ Hasdei). 

112. Exerciţiă oral, Să spună ce proposiţiuni completive se întâlnesc 
în frasele următore: RN 

_Adă-ţi aminte că ești pămintân ; adă-ţi aminte de disa seripturii 
şi 6rtă greșiţilor îti (0. Negruzzi). — Pe semne, gândeșci că eii nu sciă 

dicătOrea moldovenâscă: lupul părul schimbă, dar năravul ba! 

(Iles). — Spun că în minutul acela el era galben Ia faţă și că racla 

sfintului ar fi tresărit. (0. Negruz=. — Să mă credeţi, domnilor mei, 

că și istoria nâstră are întâmplări, are portreturi cari nici de cum. : 

n'ar rămân mai prejos decât eroii celor vechi. (Cogătniceniiy. — Revo- 
luţia Ardelenilor fu grâznică; nemilOsă, mânjită de multe excesură ..! 

vrednice de 'osândit; dar putem spune, spre apărarea ei, că acele 

excesuri fură o urmare fatală a unei suferințe şi a unei uri înă- 

buşite şi înăsprite 'de qece v6euri într'o tăcere silită şi sub o cum- 

plită tiranie. (Bălcescu). — Ce e scris omului, trebue să o pătimescă.— 

(4. Pann). — Bathori putea acum fi sigur că nu va îi supărat prin alte 

năvăliri în operaţiile sale împotriva lui Sinan, (Bălcesei). — Apoi dă, 

măi Chirică, sciii eii ce să fac ? (Crânga). — Fii bine încredinţată că 

mare să ne scie nici pămîntul. (Idea). — Când se mai potoli furtuna, 

feciorul de împărat cătă a se urni din scorburea unde stătuse pi- 

tulat ; “dar el nu mai seia încotro s "apuce, aşa de tare era în codru 

și frunza d6să și calea pietrOsă. (Odobescu). — In ajun dWa-i trece pe 

„din nainte șirul băeţilor de împărat, domniţa, care nu se mai mMiș- 

case din pat, poiti să se sc6le și să se plimbe singură singurică 
prin grădina împărăției. cDelacrancea). — Domnilor, când ași îi așa 

- de norocit să desvoltez în inima d-vâstră interesul pentru istoria 

patriei, mvași făli că am. sporit în d-vâstră și iubirea către patrie 

-şi că am contribuit la păstrarea naţionalităţi. (Cogătiaican). — La ve- 

„cinii noștri prăgi noi. nu cătăm; însă, când ne calcă, scim să ne 

* apărăm. (Bolintinenu). — Acum începuse să vie. căruțele cari aduceau 

“în căldări acoperite. ciorbă pentru soldaţi, (Cojtue). — Era timp ca 

G.. Adamescu. Gramatica 7. el. UL secund. , : | Ţ
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"Ion să-și aducă aminte cum că și el este fiii de Domn. (IZasdeu). — 
Răsbdele francese în Algeria probâză până astăgi cât de grei - 
este a ataca o înălțime chiar lipsită de îortificaţiuni. (rasa. 

113. Exerciţiă scris. Să formeze trei frase în cari să fie câte o pro- 
„posiţiune completivă. - - 

RR | 
Vorbirea directă şi indirectă. | ! 

$ 67. Când voim să reproducem vorbele altuia, le 
arătăm întocmai cum S'aii rostit ca diz partea hui, 
oră le spunem ca di partea. mostră (a celui ce po- 

. vestesce). - | 
 Crengă în «Punguţa cu doi bani» ne înfățișeză un 

„moșneg care se supărase. că baba mânca ou& de la. 
găina. ei și lui. nu-i da, Intro di îi qice : 

Măi babă, mănânci ca în târgul lui Cremenc. Ia dă-mi și 
mie nisce ouă ca să-mi prind pofta măcar. e 

Aci.se reproduc vorbele din partea. moșnegului în- 
tocmai cum: S'aii rostit, . 
„“Acâsta este vorbire directă. | 
Dacă am voi să spunem. același lucru ca din partea . 

celui ce povestesce, am dice : 
„_ Moşnegul dise babei că. mănâncă ouă ca în satul lut Cre- | 
„„mene, Ceru să-i dea - și lui nisce ouă ca să-și prindă pofta . 
măcar, i 

Acesta este vorbire indirectă. | 

„ Când reproducem 'vorbele altuia ca din partea 
aceluia, avem vorbire directă ; când le reproducem 
ca din partea nostră, avem vorbire indirectă. | 
-$ 68." Observând aceste doit vorbiri, vedem că în.



    

PRR E E 

- vorbirea directă întrebuințăm persâna | sai a II, pe 

„când în cea, indirectă întrebuințăm persâna [Il. Pro- . 

"-posiţiunea principală "din vorbirea: directă: devine în 

'xorbirea indirectă proposițiune completivă la verbul - 

„gise, care, se introduce, sai la alt verb. Contrariul se - 

. întâmplă când. transformăm vorbirea indirectă în directă. 

In «Povestea porcului» a lui Crengă dice baba. 
Bi „ 

4 

A 
er
e 
m
a
 

- Vorbire directă N 2. Vorbire indirectă 

“ Mâine dimineţă, cum sa Baba gise moşnegului că * 

amiji de diuă, să te scoli și a: doiia di dimineţă, cum sa 

să dpuci în cotro îi vedecu :  amiji de ditiă, să se scdle și | 
“ochi .și ce ţi-a eşi înainte . sd apuce în cotro a vede cu-. 

întâiă şi întâit, dar om a fi, ochii şi ce i-a eşi înainte. 

„da şerpe, dar în sfirşit ori- . - - întâiă și întâi, dar oma fi, 

ce: altă jivină a fi, pune-o în "da 'șerpe, dar în sfîrșit ori-ce * - 

- traistă şi-o adă acasă: vom  ! altă jivină ar fi; să o pună - 

-cresce-o şi noi cum om Due în traistă și sd o aducă, 

şi acela să fie copilul nostru, - acasă: Or cresce-o și ei cum 
„(Crengă), . 1 or pute și acela să fie copi- 

i Se . dul dor. 

c, Negruzzi în «Alexandru Lăpușnenu» ne poves- 

_teşte ce a dis Domnitorul către Mitropolit și Episcopi: 

Vorbira indirectă | Vorbire dăeetă | 

„Chemând. pe “Mitropolitul "Chemând pe Mitropolitul 

„Testan, pe Episcopi și pe -- Teofan, pe Episcopi și pe 

“ boeră, și. spuindu-le că se “boer, le dise: 

„simle sosit la: sfirşitul vieții, + : ALE simt sosit la Sfiișitul 

“îşi ceru ertare de la toți „vieţii. Vă cer ertare cu. 

umilindu-se; pe urmă îi umilință la toți. VE:rog - 

rugă să le fie milă de fiul să vă [ie milă de fiul mei . 

“ stii Bogdan,-pe care îl lasă: Bogdan, pe care îl las moș- 
.
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moșten. Scaunului şi “să-l! ten Scâunului și să-l ajitați, 
ajule, căci fiind în fragedă | căci fiind în fragedă vârstă, 
vârstă, înconjurat de. puter- - înconjurat de puternici vrăş- 

„nică vrășmași, nu sc vapute = mași, nu se va pute apăra 
apăra. nici pe sine nici țara, - nici pe sine nică țara, de nu 
de nu va fiunire între boeri . . va_fi unire între boeri şi de .. 
şi de nu vor ave dragoste -: nu veţi ave dragoste și su- 
și supunere către Domn. . punere 'către Domn. Ă 

(C. Ne egruazi). , . - 

Obseri dare. Transformarea vorbirii. directe, în vorbire. 
“indirectă sait viceversa, nu” se pâte aplica de cât acolo. ă 
unde se reproduc vorbele altuia, nu în frasele de po 
vestire saă de descriere... 

“În pasagiul următor : 

După ce s'a sfârșit nunta; feciorii Sai dus în treba lor;ă far 
- nora rămase cu s6cra. Chiar. în accea di, către seră, baba în- 
cepu să pue: la cale vicța nurori-sa. Pentru babă, sita noiăă 
nu mai avea loc în cuii. De ce. mi-am făcut cleşte? Ca să. 
nu me ard, dicea ea. Apoi se sue Yute în pod şi scoboră. 
de acolo un ștubeii cu: pene remase tocmai de la. reposata 
s6cră-sa, nisce chite de „cânepă și VIC-o doit dimerlii de 
pâsat (Crengă,, ' 

numai asupra cuvintelor subliniate se pote aplica regula. 
vorbirii directe și indirecte, căci restul e “povestire, . 
deci în afară de chestiune. Cuvintele subliniate sînt în 
vorbire directă; In vorbire indirectă ar fi: De ce șia. 

făcut cleste? Ca. Să Hu se a dă, dicea ea. 

“ Obseruare. Când. transformăm vorbirea directă în : 
“indirectă, vocativele şi: interjecţiunile se lasă afară. | 

Chirică era și cl pe acolo și, cum sc lasă Ipate din joc, ÎL 
dice : - , . !
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— — Ti, stăpâne, cum ved cii nici de asta nu te ai da în 

Jături. (Crengă). 

Când transformăm, avem: . 

„Chirică îi dice că vede că nici de aceca nu sar. dai în lături. 

“114. Exerciţii oral. Să se transforme vorbirile directe în vorbiti “ 

indirecte şi vice-versa, explicâudu-se schimbările ce se produc, Ii 

" Lăpușneanu se înturnă către boeri şi dise: Boeri dumnâvâstră! 
“De la venirea mea cu a doua domnie şi! până astădi, am arătat 

asprime către mulţi; m'am arătat cumplit, r&i, vârsând sângele 

multora. Unui Dumnegeii scie de nu mi-a părut răii și de nu mă . 

:căese de acâsta ; dar d-vâstră. sciți că ma silit numai dorinţa de - 
_a 'ved6 -contenind gâlcevirile și vîngările unora și altora, cari ţin- 

'tiaii la risipa ţării și la pieirea mea. (C. Negruz:i). — Nora cea mai 

mică châmă și pe cele-l-alte două în bordeiit şi se pun la masă cu 

“tâtele. — Hai fetelor! mâncaţi bine şi pe Domnul lăudaţi, că eii mă 

reped în cramă s'aduc şi un cofăel de vin ca să mârgă plăcintele 
„acestea mai bine pe gât. (Crâng. — Un împărat având un singur 
“fecior, l-a erescut în răsfăţare şi în răsgâeli. Ca să înveţe și carte 

un dascăl i s'a adus, poruncindu-i să-l înveţe cu mângâeri și cu 
“joc, să-i vorbâscă cu  blândeţe, să nu-l supere de loc, 'să nu-l si- . 
l&scă vre o-dată ori să-l certe în vre un fel ori să 'ndrăsnâscă să-l 
Dată, c'apoi va fi vai de el! (4. Pann). — Mihaiii îndreptându-se. 

„către soldaţi, le dise să-şi aducă aminte de vechia lor "vitejie, căci 

ocasia de acum e frumbsă și, de o vor pierde, anevoe o vor mai 

căpăta. EL le gise încă să-și aducă aminte de crudimea vrăşma- 
"şului. care nu 6rtă nici o-dată pe cei biruiţi, cu atât mai.mult pe. 

„cei ce s'aii. revoltat; că nu este destul că a scuturat jugul robiei, 
„că a înoit vechile legături eu. împăratul, dacă printr'o faptă strălu- 
"cită ei nu vor căuta a întemeia acâstă vrednică hotărîre. (Bălcescu). — 

„ Stefan pe cei mari unesce și ast-fel le vorbesce : Mârtea mă culege 
„-dintr'ai mei iubiţi. Dorul pentru viâță nu matristă forte; dar: 

m 'atristă f6rte norul furtunos ce Pe cerul țării trece neguros. 

(D. Bolinlinuti.) . , . 

„115. Exerciţiă scris. Să se traisforme vorhirile directe în vorbiri 

“indirecte, . IE Ea 

“Bătrânul Dan dice cu mândrie, nălţând privirea ?n -sus: O 
- Dâmne !' Dâmne sfinte! Mai dă-mi gile de traiii pân” ce-oii strivi 
toţi lupii, toți șerpii de pe-plaiii. Fă tu să-mi pară numai atunci 

„. paloșul greii când i inima înceta-va să bată în pieptul mieii şi-atunci
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inima numai de a bate să încete când + voii călea sub fărnă a duş- 
manilor cete. (Alexandri). — Istoria ne- a conservat propriile cuvinte 
ale lui Ion-Vodă:, Dragii mei boeri şi voi,. iubitele mele slugi ? 
Lăcomia Turcilor cere un haraciii îndoit, De-l vom da, ea nu va 
zăbovi 'a ne stârce şi mai mult până ce ne va stinge cu totul. 

- Supunându-ne orbesce vrășmașului nostru, vom pieri de sigur şi 
vom pieri ca mișei; sculându-ne asupră- ă, chiar de. nu vom is- 
buti, tot încă vom av6 mângâerea de ă pieri bărbătesce. (IZasder). 

116. Exerciţii scris, Să se. transforme. vorbirile indirecte” în vor- 
biri directe, ! 

Nemţul se. apăra că el n'a tras de fel 'cu pușca, că puşca sa 
"tras singură şi că, din aceeă calul: speriându-se, a-sărit şi l-a trân- 

tit jos, unde l-a şi lăsat, fără rușine nici păcat. (Odobescu). — Emin 
Efendi îmi gise că voind să aibă cu dînsul pe -cine-va care să 
cun6scă limba ţării, i se recomandase un tînăr care pretindea că. 

. Scie: vorbi românesce şi mă ruga să intru în „vorbă cu dinsul ca 
să-i spun dacă îi pote servi ca dragoman. (1. Ghica). 

Ş' 69. Când vorbirea directă este sub forma. inte- 
„Togativă, forma acesta se suprimă și se formeză o | 
„_Proposiţiune subordinată legată cu dacă, cum sai alte. 

cuvinte de acest fel, punendu-se inainte verbul a îu- 
/reba sai alt verb cu înţeles apropiat. . 
„ Pasagiul următor cu 'vorbire directă: . ” 

Giaba-Efendi sfârşta poveştile dând din cap : 
— Efendi, Efendi, dacă Allah mi-ar dice : vrei tu să mat * 

vedi încă odată ce ai vEdut odinioră:? M& jur pe cartea. 
sfântă că n'ași schimba întunerecul mei fericit pe lumina s6- 

- relui care lumineză bălțile. de sânge din câmpiile de bătălie 
(Delavrancea), . 

„are două vorbiri directe: vorbirea lui Giaba-Efendi 
„spusă de autor și vorbirea. lui Allah spusă de Giaba- 
. Efendi. Acesta din urmă este interogativă. In. vorbire: 

indirectă se va schimba astfel: 

- Efendi, Efendi, dacă Allah m'ar întreba “dacă vreaii. să . 
mai ved incă odată ce am Dedut” odinidră, mă jur... etc. 

4



e
 

re
 
e
m
a
 

e
)
 

PSN i, 

A | 103 

În povestea . lui Ispirescu «Sarea în bucate», după. 

ce fata mai mică respunde tatălui ei că-l iubesce ca 

sarea în bucate, 

“tatăl lor se încruntă și plin de supărare. dise : - 

— N'audiși tu pe surorile tale cele mai mari cu ce fel de 

„dragoste mă iubesc ele? Cum de nu te-ai luat după dinsele 

ca să-mi spui câtă dragoste al şi tu către tatăl tău? 

Transformând în. vorbire indirectă, vom dice: 

"Tatăl lor se, incruntă și plin de supătare o întrebă dacă 

n'ă: audit pe surorile ci cele mai mari cu ce fel de dragoste 

“4L tubesc ele. Cum de nu sa luat după dinsele ca să-i spună 

cită dragoste are şi ea- către tatăl că 2: 

„ Prima frasă nu 'are semn de interogaţiunc, fiind-că 

conține ca verb ptincipal. verbul a întreba. Cea da 

"doua însă, “fiind-că nu mai are. verbul acesta în cu- 

prinsul ci, primesce la urmă semn de. interogaţiune. 

ca. și în vorbirea directă. E 

117, Exerciţiu oral, Să se transforme vorbirile directe în vorbiri i in! 

” directe, 

Abia ajung ei la porţile: palatului împărătesc, şi străjerii,. cum. 

îi văd, încep a se uita unul la altul șia puini de rîs. 

— Da ce-i acâsta, moșule? dise unul din ei. (Crângă). 

Atuncă împăratul vădend aşa mare obrăsnicie, se turbură: gro- 

'zav şi dise: 
—. Da bine, moşnege, unde te visezi de umbli cu porci” după. . 

tine! Şi cine te-a pus la cale să mă ici tocmai pe mine în bătae 

de: joc ? 
— Ferâscă Dumnedei, înălțate împerate, acesta mi-i stăcăul 

despre care vam spus mai deunădi. 
„— Şi el are să-mi facă podul ? 
— P'apoi, aşa nădăjduim. (Crengă. 

| „-Mumă-sa mânile: și, îrânge, spusele lui, ascultând, merge la: îm- - 

“păratul, plânge, bocindu-se şi strigând: Vai de mine, împerate, 

, 

.
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“alt dascăl mai mai găsit, de l-ai dat să nveţe e carte la un nebun 
și lipsit ? (A. Panu). 

Intr'o qi, ducendu-mă& să-l văd, l-am găsit înfeşat peste tot în- 
„tun pleaster. — Seii, i-am. dis, că ai întrecut "pe bolnavul lui 

" Moliăre ? ?. Ce este de capul tău ? Nu vegi că te omori singur? 
IN i CC. Negruzzi). 

. sk Ă | - , . 

 Proposiţiunea, atributivă.    

    

      

    

Ş. 70, Ca. și atributul, 'proposițiunea atributivă între- 
gesce înțelesul unui substantiv (sait al unui cuvint luat: . 

- ca substantiv), ori-care ar fi rolul lui î în 1 proposițiunea 
 supraordinată: 

ipsiile pe cari aduceau bucatele, talgerele și paharele . 
crai. de argint. (C. Negruzzi). . 

Aci proposițiunea atributivă determină pe un sub- 
tantiv care este subiect. 

__ Iacob Eraclid poreclit Despotul pierise ucis de buzduganul 
“lui Stefan. Tomșa, care acum cârmuia, ţara. '(C. Negruez)). 

Proposiţiunea atributivă determină pe un substantiv. 
care este: azribuf. 

- Puţini cari scăpară cu viţă, apucând a sări peste ziduri, 
' dase larmă pe a casele. bocrilor. (0. Negriezzi). . : . 

“ș| »_Aci proposițiunea atributivă întregesce înșelesul unui. 
piimerâl luat. ca substantiv. 

118. Exerciţii oral. Să se spună ce proposiţiui atributive se găsese 
în frasele următâre : 

Simpatiile lui Ion-Vodă erau. câştigate: anume pentru acela de „care mai cu deosebire se temeai Otomanii ca nu cum-va să apuce corGna Poloniei: țarul moscovit, faimosul Ion cel Grâsnic. (7rasaca).— - De atunci încâce, Basarabia pierdu aprâpe cu totul primitiva-i . . poporaţiune română, umplendu-se e de Osmanlii Și mai. cu semă de
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“Tătari, năvăliţi cu mii de peste Nistru şi cari îi deteră până și un 
nume în limba lor; Bugiac, adică unghii. qrasdei. — Şi luni tre. 
cut-aii după luni și-a fost de veste lumea plină că stâgul Turcului 
se 'nchină: (Coșbuc). — Acel care- A crescu, iubindu-], cine-i: ei ori tu? 
(Coşbuc). — O copii! de voi sînt mândru, simt acea mândrie mare, 
care cresce cu mărirea unui n6m în deșteptare. (Alexandri: —0O . 
Dâmne, iată un flutur ce prin văzduh se pierde, (Alexandri). — De sus, 
„de pe ghindar „unde era urcată, pisica socoti că pâte a-l îngrozi. 

Alexandrescu). — Sergentul care purta stâgul batalionului în mână cade 
cu capul crăpat drept în două de un iatagan: (Coșbue).— După mul- 
tele suceli şi învârteli ale tigrului de  desubtul polobocului, c6da 

"lui cea lungă şi stufâsă scăpă deodată pe gaura cepului ce era dat 
- la fund și eşi ca un pămătuf la iv6lă. COdoveseu). — Nu cătaţi mulţimea 
-celor ce soseseşi ascund în umbră s6rele ceresc. (Bolintinenu).— Istoria - 
se p6te numi glasul seminţiilor ce aii fost şi ieâna vremii trecute. 
„4Cogălnicânu). —— Morarul, cum vădu' că tâte apele aii îngheţat, afară de 

apa de la mora lui, care nici nu prinsese, pe loc se gândi că asta. 

este o minune alui Moş-Crăciun. „(Delacranera). — Pote ai primit po- 

runcă să jupesci piâtra morii şi s'o duci la împărăție? (Crenga. — 

„Găina care elocesce nici odată nu e grasă. (4. Pann.— Piâtra care se 

rostogolesce din loc în loc, nu prinde muşchiii. (4. Pann). 

D219; Exerciţiu scris. Să se formeze trei . frase cari să “aibă câte o 

pr oposiţiune atributivă. : 

| 71. Proposiţiunea atributivă se legă cu supraordi- 

nata de obiceii prin pronumele cu care -începe: 

- Îmi: place a privi sumeția lui, pe care nu se silesce « o- 

tăinui (C. Negruzzi), | 

și adverbii luate 'ca conjuncțiuni. Ca să deosebim propo- - 
_sițiunea atributivă nu trebue să ne luăm nică după pro- . 
“numele cu care începe, nici după conjuncțiune, căci 

întracâsta ca pâte să:semene cu alte feluri de pro- 
posiţiuni, ci numai să observăm ce. cuvînt din supra- Să 

ordinată determină. | ă 

“Ea se pâte lega însă și prin diverse conjuncțiuni L 

Domnitorul, în fuga. calului, scobori în văile Griviței, unde 
«se aflaii rămăşiţele batalionelor romdânesci. (8. Coşbuc).
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In starea asta i-a găsit, pe. la noilă ceasuri nSptea, vestea 

că, Românii cuceriră Grivița.. (6. Coşuue) 

Dacă s'ar fi dis : 

Domnitorul scobori unde se e aflaii: rămășițele batalisnelor, 
românesci, . | 

In starea asta, pe la noiiă ceasuri. nâptea, ailară că Ro-: 
mânii cuceriră Griviţa, 

proposițiunile, ar fi rămas aceleași, dat ar fi încetat de 
„a fi atributive, căcă n'ar: mai fi întregit înțelesul unui - 
„substantiv, ci al unui verb; prima ar îi fost! circum-. 
stanțială . de: loc; a doiia, completivă. 

120. Exerciţiă oral. Să se spună cari dintre proposițiunile subliniate: 
sînt atributive şi cari sînt de altfel, : : 

Bataliânele aii plecat repede din locul lor; au înaintat până în 

văle&ua Boclovecului de ande se vedea reduta. (Coșbuc). — Mâne: 

vei veni cu mine la. Socola, znde este examen. (C. Negruzzi, '— Are: 

să-ţi stee capul unde-fi stau talpele. (Crengă. — 'Tu, ciocârlane, nu 

cum-va scii unde se află mânăstirea de Tămâe? (Crengă). — Ne- 
norocirea lui Carol aduse şi căderea regelui Stanislav, pe care el 
îl suise pe tronul Poloniei, de unde coborise pe August electorul” 
de Sazonia. (c. Negruzzi). — “Țiganul, când a ajuns la mal, atunci . 
s'a înecat. (4. Pann). — Sosise câsul. când ne aducea din timp în 
timp mâncare. (Coşbuc), — Şi atunci el îşi aduce aminte de lup-- 
tele Romanilor cu Dacii, şi de duelul eroic ce ait fost între ma- - 

„ rele Impsrat al Romei, Traian şi marele Rege al Daciei, Decebal»- 
care s'a otrăvit în giua când a fost învins. (Alexandri). 

4 

dtributive tai minatit şi explicative. 

        

72; După felul de raport $ tre ubstantiv și pro-: 
posițiunea atriButivă-subordin ă, deoskbim două feluri 
de atributive: determinătia, Și. explicative. 

„Găina care clocesce nici odată nu e. grasă (4. Pann. +. 
„Aceşti munţi, adevărate tării în privirea shategică, . sînt: 

LL .    



; 
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acoperiți cu păduri frumâse, în cari se găsesc copaci de ca- 

targuri căt de înalte. cAtexanari). ÎN i 
| / N, ” ÎL. , Di - i x i 

; Proposițiunea atributivă din prima frasă ne arată o '- 

“determinareNa substantivului «găină». și n'ar. fi posibil 

înţelesul prințipal dacă am înlătura atributiva. Ce -în- 

țeles ar ave: |edina pic odată nu e grasă? Ar însemna 

   
   

„că găina ca specie de animal nu pote ave însușirea. 

de grasă, ceek-ce nu este adevărat. - Avem -deci o: 

proposițiune a) ibulioă determinativă. Ea 

Proposiţiune: atributivă din frasa a doăa ne arată” -, 

o explicare a substantivului «păduri» şi, dacă am lăsa-o 

„la o parte, înțelesul: principalei nu numai că ar fi po- 

sibil, dar n'ar suferi - nici o schimbare: Acest? “nunţi, 

| adeverate /ării îu privirea strategică, sint acoperiți cu. 

păduri frumose. RE a 

121. Exerciţii oral. Să se spună cari dintre proposițiunile atributive 

subliniate sînt determinative şi cari explicative. | . o 

Omenii din epoca de bronz se înfrânseră în timpi mai apro” 

piaţi de noi, d'inaintea seminţiilor mai aspre cari dduceai cu sine 

rierul. (Odobescu). — Un noii glas de ar nonie completâză imnul sfînt 

ce se înalță către ceruri de pe veseli pământ. (Alexandri. — Liber- | 

tatea din afară este ncatârnarea ţării în care nascem şi de la care 

avem dreptul de om, de sub biruirea ori-cărei alte ţări şi împ&- 

„Tăţii. (A. Russo). — Unde mai sînt ache pâle de icâne grele, acele : 

perdele de uși de stofă ce nu mai există, acele epitafe, la cari lu- 

crai ană întregi tot gineceul unei curți, acele cruci săpate în 

lemn, acele .odâre grele și vase istorice (cu inscripţiuni ? (C. Bolliac), : 

:— Sînt nisce trăsnete înfiorătâre, teribi sace mu te lasă nică să i 

âm vădut prin deosebite ţări, dar rare ori “amNântâlnit acea îru- . “ audi, nici să surdesci. (Bolintinenau). — Multe N de peisagiuri. 

museţe mărâţă şi sălbatică, 'prin care se deose 

între Bucovina şi. Moldova, Şi iată-ne în sfirşit-pb acest colţ de . _ 

pămînt atât de necunoscut, în cât mulţi diplomaţiişi mulți vestiți - 

învăţaţi l-ai confundat când cu pămîntul Turciei, când cu pă- : 

e munţii Dol. 

dovei. (Alexandri). — Acum'pășim Molniţa, pârîii ce slujesce de hotar. . _
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„mîntul Rosiei. (Atezanarp. — Piâtra care se rostogolesce din loc'în . “loc nu prinde mușchii. CA. Pann). — Spun că un sultan odată, care: 
des tiptil umbla, eșind pe marginea mării spre a se niai preumbia, - a: vădut aci pe-unul şedând şi pesce undind. CA: Pann). — Singura | “prerogativă ce le mai rămăsese, consista întru a presenta Dom-  mului la anul .noit o pâne mare şi sare.. (Alexandri). 

122, Exerciţii scris. 'Să se formeze trei frase în cari să fie.câte o "-atributivă: două explicative, una 'determinativă, , Ma 

N E a 
Proposiţiunile circumstanţiale. 

/ : “$ "73. Proposiţiunile circumstanțiale din frasă cores- 
“pund circumstanţialelor din proposițiune, se supun” la. 
aceleași regule, re&spund la aceleaşi întrebări. Sint însă - 
mai multe proposiţiunile circumstanțiale de cât simplele - 
circumstanțiale, pentru - că: unele împrejurări se pot ex- 
prima în românesce mai bine prin. proposițiuni întregi.- 

„Pe lângă proposiţiunile circumstanţiale de loc, “de timp, | 
de: mod şi de causă se adaugă și cele /ua/e, condi- 

Ea Jionale şi conceside... | | 
"Ele se legă de șupraordinatele lor prin conjuncțiuni 
sau prin adverbii cari-capătă rol de conjuncțiuni; Une-- 
ori. conjuncțiunile “din subordinate au coresponderite 
orelative. în supraordinate, 

   
Proposițiunea de loc.?, > 

-"$ 74. Proposițiunea circumstanțială. de loc are drept 
conjuncțiuni adverbiile de loc: zpdz, fe: unde, de unde, 

- 2ucotro. Corelativele acestora sînt: aco/o, pe acolo, de 
colo: Da a 

    
  



“avend, în unele frasc, „corelative : atuuci, de atuuri, 
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Unde e odală marfă, și pagubă o să „fe. ca. Panu). 
_Pe unde căla urma umblată, urma cra ștersă. (Odobeser). 

De unde nu gindesci, d'acolo sare &purele. (4. Pann). 

125, Exerciţiu oral. Să se spună ce prop. circ. de loc se găsesc în: 

frasele următâre : - * ie 

O slugă flecară pe unde slujise toţi tot îl bătuse şi tot îl gonise.. 
(1. Panu) — Unde nu e pisică, ș6recii steg ardică. (4. Panu). — Ori-.. 

unde vei merge cu mine, nu cum-va să bleştești . din gură “către? 

cine-va despre ceea-ce a urmat între noi. (Crengă:. — Intr'acâstă 

lume ori-ce de unde vine se întrece (4. Pann). — Hogea, cum 0 

vădu, îndată ședu chiar unde era, turnă - galbenii în pâlă și 'ncepu : 

a-i numâra. (4 Pann). — Sergentul ridicând stâgul şi. strigând: 

«După drapel, copii !» se repedi unde era învălmășagul mai mare. 
(Coşbuc: — Nu băga mâna unde nu- ţi fierbe 6la. (0. Negruzzi). — Ho-. 

tărându-se ast-fel, a dis: Domne ajută! șia pornit în cotro'a. 

vădut cu ochii. (Crengă). — Pe unde avea să mârgă, sta în loc ŞI-L 

întreba: Scii tu astă piâţă largă cum se numesce ori ba ? (4. Pann).—- 

Răsare unde nu-l semeni. (A. Pann). — Lupul peunde a mâncat mă-. 

garul tot dă ocol câte odată. (4. Panm» — Până acum o mulţime. 

de feciori. de crai şi de împeraţi cine mai scie de pe unde ait venit. 

şi nici unul din ci p'a făcut nici o ispravă. (Crcugă). - - 

12£. Exerciţii 'scris.. Să se formeze două frase în cari să: fie câte o 

prop. circ. „de loc.; înti”o frasă să fie conjuneţiuni corelative EA - 

Proposiţiunea de timp. a 

Ş 75.. Împrejurarea de timp. se arată forte. des. prin 

proposiţiuni întregi. Drept „conjuncțiuni” servesc adver-. 

biile: când, de când, până. când, pe când, cât (limp), 

   
   

  

„ până aluuci, pe atunci, pe atăt (imp) a îs Ă 

„Când sosi Alexandru Vodă, sfinta slujbă începuse 3 și i Docrit 

toți erati” adunaţi. «C. Negruzzi): 

"Până când mai puleți, voi cei ce ați « călcat "dreptatea, 

întrați în calea Domnului. (Baăleeseu)-” : 

că
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125. „Exerciţii oral. Să se spună ce prop. circ, de timp se întâlnesc 

în frasele următâre : p , . . 

Fără 'de a pierde curagiul în aceste e sterpe lupte, tocmai când : 

“vădu de tâte părţile avânturile generâse ale poporului român în- 
frânte sub. juguri streine şi “asupritâre, Bălcescu se întârse în 
Franţa şi.se consacră mai cu totul la lucrarea capitală a vieţii 

-:  +Sale (A. Odobeseu). — Aron Vodă îndată ce se declară în contra Porții, 

- începu a-și găti oștile și vru-să atace cetăţile moldovenesci din . 
„Basarabia ocupate de Turci (N.: Bălcescu). — Cum a. priit. curierul 

" de pârcălabul trimes,. Ștefan din tâtă a sa ste a treia parte a ales 
"şi mergând cu un'pas grabnic tâtă nâptea până în di, a doita gi 
“pe amâză în șes la Siret sosi. (0; Negruzei). — Când vede omul nevoia, 
-vorbesce ce nu-i e voia. (4.. Pann)— Găina, când se vede în grămadă, 
râcâe cu picidrele. (4. Pann). — Când ajunse la unchâșul babei şi i. 
:se sui pe nas ca să-l vagă mai bine, unchâşul se bucură, iar Neghi- 
niţă se întristă. (Delavrancea). — Cât cerescul s6re va purta un nume, 

nimeni: nu va spune că a călcat străinul ăst pămînt iubit și a găsit , 

în ţară cugete înjosite. (Bolintineanu). — Când sînt dile şi noroc, treci - 
prin apă şi prin foc. (Crengă). —. Pe când noi gustam așa dulci și li- 

„“niştite plăceri, o mare primejdie ni se pregătia. (4. Odobesen). — De. 
__-cum aă intrat Ruşii în ţară și până ce aii trecut Dunărea, noi le-am 
„“dat de. tâte și i-am ajutat în tote chipurile (Coșbuc). Ah ! ochii-mi 

sînt plini de scântei și. mult cumplit mă dâre, când mă gândesc : 
la fraţii mei cu toţi pieriţi în fl6re. (Alexanar. — Spuneţi celui ce. . 
-va trimis că ne vom vedâ până a nu muri. (G. Negruzzi): — "Țara 
--dormia ?n ] pace pe - timpii cei mai răi cât Dan veghia 'n pici6re 

la căpătâiul ei.. (Alexandri). — Şi ast-fel el tot pasă pe cale ne?n- 

treruptă pân! ce sosesce *n.sară la casa lui Ursan. (Alexandri). — 

“Când s'a deschis ușa și m'am coborit în acest asii a morţii, un 

sfint fior ma cuprins. (C. Negruzzi). — Şi merge el cât merge, până | 
ce ajunge a casă la moșnâg. (Crângă). — Inima Bulgarilor putea. 
ea Gre a:nu fi tresărit în profundul săi, când frâmătul. fluviului 
rege le aducea resunetul miraculâselor fapte ale lui I6n-vodă ? 
(Hasdeit..— Capitulaţiunea de la Roșcani amintesce o alta, încheiată: 
tot cu Turcii, nu mai “departe: de cât cu vr'o trei ani mai "nainte, 
pe'când însu-şi I6n-vodă petrecea încă în Constantinopole. (zzasdeu). 
— Când gigantul.fu cădut sub perfidul punmar al Neapolitanului 
Cigala, enicerii, îmbărbătaţi prin iniţiativă, se asvârliră asupra. 
victimei, tăiară majestosul cap ce-i speria mai de-ună-qi până și n 
taina visurilor, şi-l înălţară pe o suliță. (Hasdes). 

126, Exerciţii scris. Să se formeze trei îrase în cari să se afle. câte 

»
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“Proposiţiuned de mod. . 

76. Modul se arată Şi prin proposițiunt intregi ca 

şi prin simple părți de proposițiune. Obicinuita con- 

juncțiune care legă subordinata de mod,-este-adverbiul 

“ună. Corelativul este așa. Alte proposițiuni de mod 
sc. legă prin : precum, după Cum, ca-și CU, cât, cu 

Nu e! nevoe 'să le cunâscem în șir pe tote, căci 
caracterul proposiţiunii. îl vom hotări. după ideea ce 

/ 

exprimă, | Sa 0, 

Cum se revarsă apa de pretutindeni într'o corabie isbită 
«de stâncă, prin tote crepăturile, umplend golul corăbiei şi 
înecând pe cei din ea, aşa se revărsaii. acum flăcăii noștri 

peste Turci. (Coșbuc). 
“Ticăitul boer răcnia cât putea. (C. Negruzzi). 
Pre cât ci sint vrednici de privit în călătoriile lor, cu 

atât și popasurile lor sînt curisc. CAlezandri). 

127. Exerciţiu oral. Să se spună ce proposiţiuni de - mod : se află în 

- frascle următâre : 

Aceste isbângi ale: Românilor, pustiirea oraşelor de pe “lângă 

“Dunăre înspăimântase atât pe Turcii din partea locului, în cât 

o prop. circumstanţială de timp. Intruna din frase să fie conjunețiuni * 

" <orelative. o Ă ” , " 

fugise mai toţi în munţii Balcani. (2ălceseu). — Cum. e Turcul, şi - 

pistolul. (4. Pann). — Popa cu arma în mâni more, cum muriră 

cei trei mii Români. (Botintinenu). — Chirică, cum îi trâba băeţilor, 

se acăţăra pe cele garduri și se hlizia cu cei-lalţi băeţi. (Crenga)—- 
Moiii, duce şi ei cum oiii putâ, (Crengă). — Harap Alb face cum 

îi dice șfinta Duminecă.NCrengă). — Noi apăsam 'de-asupra cât ne 
„sta prin putinţă, gândindu-ne acum că ne-a ajuns altă nevoe; căci 

în adevăr ceea-ce căştigasem era numai o schimbare de osândă. 
(Odâbesen). — "Țarul dete.porunci să se adune alte oști în Rusia şi. 
să alerge cât se pote de iute în ţara tureâscă. (Coșbuc). — Prăpastia. 

- era plină de cadavre de cai, de boi, de Gmeni,frânturi amestecate 
. 

a



    

împreună, cât nu se mai cunoscea forma. (Bolintineuu). — Moşnâpul. - - ÎŞI ia traista în băț şi face cum I-a. dis baba. (Crengă). — Să nu: 
cum-va să te împingă păcatul să-i faci vre-un neajuns ca să nu 
păţeşti vre-o nenorocire, căci, după cum văd eit, omul acesta are 
mare putere. (Creugă).. — Popa sc sculă de jos şi o şterse spre sat, 
sprintenel și vesel, ca și cum ar fi întinerit. (Delatrancea). — În 
urma lui: se bătea crivâţul cu austrul şi zăpada se pornise de n'o 

" Pătrundeai. cu ochii. (Delavrancea). — Văgând că-ţi pui „silință “mai 
„curând a isbuti, pe cât îmi va fi putinţa şi ei îţi voii răsplăti. . 

(4. Panu). — Mult mai lesne se învaţă un dobitoc simţitor, de cât. 
să ia povaţă un neînţelegător. (4. Panu). — De cât să-ţi 6să nume: 

„Tău, mai- bine ochii. din cap. (4. Pann. — Mai bine o învoflă. 
strâmbă de cât o judecată drâptă. (4. Pann). -- TOtă diminâţa sait 
tot învălmăşit acolo pe dl, încât eraă mai mulţi morţi în vie de 
cât araci. (Coșbuc). — Setilă dând 'fundurile afară dă câte o bute 

„hop !'ţi-o sugea dintro singură sorbitură și răpede mi ţi le-a supt 
“pe t6te dearîndul de n'a mai rămas nici măcar picătură de vin 
pe dâge. (Orcugă). — Mărăcinânu vedea pe aceşti de aici cum se 
svîreolese sub focul: năpraznic al. nizamilor, precum vedeaii și 
aceştia pe Mărăcinânu de cealaltă parte perind sub redută cu ba- 
taliSnele sale. (Costuo). — Guvernul, aflând că trupele rusesci nu 

. numai că nu intrase în ţară, dar că părăsise chiar şi Moldova tre- 
când pe malul stâng al Prutului, se întorc în Bucuresci și iau în 
mână frânele guvernului fără cea mai mică împotrivire ; atât era 
de mare iubirea și devotamentul poporului pentru constituţie, în 
'cât tote eraii ertite Gmenilor de la Islaz. 4. Ghica). — Cu cât par-: 
tidele extreme în Francia. îşi aceentuaii mai îndrăsneţ ideele. și 
pretenţiunile exagerate, cu atât acţiunea guvernului republicei în . 
afară devenia mai slabă și mai reservată, în cât ambasadorul săi . 

| nu mai îndrăsnia a-şi accentua cuvintele şi a împinge pe guvernul 
» „Porții la o împotrivire curagiosă cererilor Rusiei. q. Ghica). 

128. Exerciţii scris. Să se formeze trei frase cu câte o subordinată. 
de mod. i Ă 

„Proposifiunea de: causă. 

Y
R
 | 71. Causa se arată mai rar prin părți de propo- 

sițiune;_de_regulă sc exprimă prin proposițiuni întregi -* 
„ jSubordinate.-Obcinuitele conjuncțiuni sint: zăc;, penru |. 

; -. oa , N pa , „că, Viind-că, desdri-ce, de, orene-ce. Corelativul- este 2.)      
  

le aceea: . | Ss . 
s. - . + me e 

Zi
 /
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Pentru mine "bătălia de la Răsboent are .mai mare interes . 

de cât „lupta. de la “Termopile și isbândile de la Racova și de 
la Călugăreni î îmi par mai strălucite de cât acele de la Maraton 
și “Salamina, pentru- -că, sint. câştigate de către Români. 

DN (Cogălicânuu). 

Te voii cruța, căci îmi “eşti trebuitor ca să mă mai ușureză 

„de. blestemurile norodului. (Cc. Negruzzi). - 

Notă. In vorbirea poporului conjuncția căci: se înlocuesce cu că: 
"Unde-i vede şese cai murgi treerând grâul copt, acolo să te opresci, 
„că dai peste unchâşul babei. (Delacrancea), ! - ? 

129, „Exerciţii oral. Să se spună. ce proposițiuni circumstanţiale de 
causă se întâlnesc în frasele următâre : 

2 - 

Bathori, care sta în acea &rnă în nelucrare, ocrotit de isbân- 
" gile Românilor, nu 'se prileji a răspunde cererii și dorinţei Dom- 
nilor români, căci ocupaţia viilorei sale nunţi umpluse cu totul 

iile, asemine și în acâsta (1821) s'aii făcut mai multe excesuri, 
„căci totdeauna printre patrioţi: se vâră 6meni de acei cari caută 

a se folosi de ori-ce tulburare. (C. Negruzzi). — la mai: daţi-vă și 

pe jos, căci calul nu-i ca dobitocul să pâtă vorbi.. (Crenga). — Tâte 

acestea se făceaii cu o iuţelă, cu o aprindere, cu un sgomot care 

“mă asurdia şi mă ameţia; dar totuşi îmi plăcea" f6rte a mă uita, 

căci toţi eraii veseli, sprinteni. şi lucrait. cu inimă şi cu mulţu- 

mire. (Odobescu), — O plâe de plumbi a început să șuere peste 

redută, t6te puterile Plevniţei 'se. ridicară acum să bată în Gri- 
„viţa, dar -era de geaba,. căci pe parapetul ei căpitanul Pruncu 

înălţase stâgul românesc al dorobanţilor - -din Roman. (Coșbuc). 
Din nenorocire, poporul: nostru din Moldova, : confundă forte a- a- 

“mintea sa atât de ușuratică. (Bălcescu). — Precum în tâte revolu-. 

desea numele de Ardelân'cu cel de Ungurân, căci el nu a ajuns 
a cunâsce cât e de întins pămîntul locuit de Români. (Azexanari). 
— De vreme ce aţi venit hoţesce să ne luaţi moșia” strămoșâscă, | 

trage brâsda peste copilul mei pentru ca să nu rămâe pe lume 

'pieritor de fâme la uşile streinilor. (Alexandri. — Pâte ni-ţi da şi 
ce-va udslă, Măria Ta, dise Setilă, că ne siârie gâtlejul de sete. 

(Crengă). — Ia lăsaţi-mă, dise Ochilă, clipocind mereii din. gene, că. 
Luminarea- Sa scie ce ne. trebue. „(Crengă). a 

130. Exerciţii scris; să se formeze trei frase cu' câte o subordinată 
de causă, ” 

- 

G. Adamescu. Gramatica p. cl. 1 secund. - a . , 8
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Proposițiunea finală. 

“$ 78, “Scopul unei acţiuni se arată printr'o specie 
de _proposițiune. „circumstanţială numită finală... Ea-de._ 

  

    i —Sbiceiii “se - legă de” morii prin conjuncțiunea 
IN ca să “sat pentr 4 ca să. Rar. are corelati îve;; / corclătiy ul ţ „N îns 

sr y 

4. 
N A CL , este: de ceea, , | ie > 

ii Franţa,. țăranul; „sera;—la colțul focului, ca să se odih- 
nâscă de trudele dilei, citesce mărețele reforme ale Consti- 
-tuantei Și strălucitele biruinţe ale lui Napoleon. (Cogătieenu), 

131. Exerciţiă oral. Să: se spună ce proposiţiuni finale se întâlnesc î în. 
rândurile următore : 

Lăpușnenu, ales de. boerii pribegi, întâmpinâna pe Joldea, E 
birui şi pringându-l, îi tăie nasul şi-l dete la călugărie ; şi ca să 
tragă inimile norodului, în care via încă pomenirea lui Rareş, se 
însură și luă el pe fiica lui. (c, Negruzzi). — Amu, ci-că împăratul 
acela, aprâpe de bătrâneţe, cădând în zăcere, a scris carte frăţene- - 

“săi craiului să-i. trimită grabnic pe cel mai vrednic dintre nepoți 
ca să-l lase împărat în locul s&ă după mrtea sa. (Crengă). — Mai 
deunăgi eram la Galaţi și, pentru ca să-mi trâcă de urit. şi să. 
mai aflu și câte ce-va, am eșit să mă primblu la port. (Odobescu). —' 
Grozea, îndată după cucerirea Griviței, a fost trimis în tabără ca 

„să aducă oştire prâspătă - şi să . înlocuâscă în: Griviţa pe flăcăii - 
cari intrase în redută, căci: aceştia erai obosiţi de luptele de . 
peste gi. (Coşbue). — Luaţi-l de-l daţi norodului. (0. Negruzzi)... 

; 182. Exeroiţiu scris, Să se formeze trei frase cu câte o propesiţiune 
finală. : -. : 

4 

Pr oporiţiunei condifională. 

    

   

   

Ş. 79, Când- voini. Să-arătăm că o acţiune se - pâte | Ir N Go indeplini. cU-— porinata scrin pe Serii „de, o 
pro posijitne Tiofdinata je nana. (A „Conjineţiunea 
ibm ită- est (dacă -saă de Kat ar Cerelativul : 
aterici în suraordinătă. “Verbele acelor „Proposiţiun. | 

eee N i m.



  

află în frasele următore : 

15 

(supraoidinată și subordinată) stai ori în modul con- : 
diţional amândouă oră în indicativ amândouă, 

Dacă voi:nu mă vreți, că -v& vreau. (C. Negruzzi). 

Mași întinde prea departe de subiectul mei, dacă m'ași 

pune. să vă arăt pilde pentru acesta. (Cogaticm). 

Ş 80. Condiţiunea se pâte exprima și fără. vre-o 

conjuncțiune specială. Când. subordinata. are verbul în 

„modul conjunctiv, atunci supraordinata are verbul în. 

modul condițional ! sat în indicativ: 

Cât sînt de necăjit, să dai cu cuțitul în mine, sânge nu 
ese. 14: Pann). . | | 

Adică: Dacă ași da cu cuțitul, sânge zar ei. 

„Lac să fie, brâsce multe. (i. Paun). Ă 

Adică: Dacă ar fi lac; ar 7 fi brsce. : A 

„133, Exerciţiă oral. Să -se spună ce propoăiţiuni condiţionale - 

De nu va muri îndată omul acesta, 6ţa  Mărieă- Tale şi a co- 

pilului acestuia este în primejdie. (0. Negruzzi). — Dacă prin ră&sbâe 

" Domnul este tare, numai prin dreptate va ajunge mare. (Bolintineuu). 
S
e
n
 

— Dacă nu ţi-e frică și ai credinţă în tine, o Tătare! vino să te 
Jupţi cu 'mine. (Bolintinenu). — De ar av codrul ista gură să spue 
«câte a vădut, cumplită pătăranie ne-ar mai audi urechile. (Crenga).— 
De ași fi putut atunci s'o retez de la curmătura ei, negreșit.că 
„aşi fi păstrat-o până acum. (Odobescu). — Dacă nu putem să facem 

ce-va, mai bine să stăm pe loc. (Coşbuc). — In t6tă viâţa: s*o porţi: 
în spinare şi odată să o laşi jos, ea se vaetă că-a ostenit. 

4. Pann). — Să fii trâz nemâncat, dacă ţi-o gice lumea că eşti bât 
du-te de te culcă. (4. Pann). — Dacă din nenorocire ai prieten ne- 
'rod, fii tu înţelept. (4. Pann). —. Dacă prietenul tăă este -miere, tu 

nu umbla să-l mănânci tot. (A. Pann). — De m'ai trâbă, fă-te martor; , 

“de ai bani mulți, fă-te chezaș. (4. Panu), — Augisem eii din Gmeni 

că dacă vrei să nu te musce cânii şi să „te lase în pace, cum îi . 
vegi că sar la tine, să te tupilezi jos la pămînt şi să-i laşi să te, 
latre cât le place. (Crenga). — Dacă te-ai băgat în joc, trebue să joci 

(E
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„.(Crângăj, — Dacă drepturile și autonomia nâstră sînt garantate de 
„ Europa, cum ar putâ să nu 'recunâscă un act, care este consecinţa 
acestor tratate și acestei autonomii. (Boerescu)..— Să se fi mişcat el 
“singur pe uscat asupra. Akermanului,  ariditatea .nisiposului sol, 
lipsa de apă mar fi întârgiat a aduce fomete, sete şi b6le. UZasdeii), 
—. Dacă vre-unul apuca vre-6 sabie, își vindea scump. vi6ţa. 
(0. Negruzzi). — Qiţă bârsană, de ești năsdrăvană și de a fi să mor, 
să le spui curat că m'am însurat cu o mândră crăâsă, a lumii 

, mir6să. (Poporau). . - . . e 

"13. Exerciţiu scris. Să se formeze trei frase în cari. să fie-câteo 
- proposițiune condiţională. - îi ă , 

* Proposițiunea concesivă. 

» $ 81. Ideea de concesiune se exprimă printr'o pro- 
"posiţiune - subordinată,- începând cu conjuncțiunile ge . 
și, măcar că, 'cu tite că. Corelativele , acestora sînt: 
totuși, cu tite acestea, însă. 

Și ast-fel, încet încet, adevărul ese. la lumină” și acel ade- 
” văr'arată că: există în lume o Românie, de și ea nu figureză 
-pe hărţile de geografie. cAtezanari. a | 

: Chihăiam pe mama'ca să se pue pe lângă tata_ca doar 
„ma da şi pe 'mine la catihet, măcar că eram un ghibirdic 

şi. jumătate. (Crengă. i Dă 
“Calul, de e cu patru -picidre, și tot.se poticnesce. (d. Paun), 

135. Exerciţii oral. Să se spună ce proposițiuni concesive întâlnim 
“în frasele  următore : + ş 

- Acest obiceiii de şi nu-l avem scris, tot iîn vre-o condică, dar 
îl găsim în hris6ve, aplicat la casuri deosebite. (Bălcescu. — De şi 
eraii necontenite! jalobele "obştiei pentru jătuirile lui Moţoc, Lă- 

* pușn€nu sait nu răspundea sai nu le asculta. (C. Negruzzi. — De şi 
eii ţineam pe guvern în bună sciinţă de tot ce se pregătia la Con- . 

;stantinopol, Locotenenţa n6stră, rezemându-se pe asigurările lui. 
 Soleiman-Paşa,: dicea că scrisorile : mele 'erait ' dictate de scopuri 
"ascunse și că nu trebuiaii credute. (7. Ghica). — Sgomotul valurilor . 
întrecea cu tăria pe al lopeţilor; așa că Turcii, cu tâte că erai cu 
“ochii:în patru, nu . simţiră pe Ruși. (Coşbuc). — Turcii își îndrep- 

*
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putem dice: » 

| - 1 

tară puşeile şi tunurile pe deasupra rîului şi trăgeai într'una și 

<u tâte că nu' vedeai plutele şi trăgeaii numai într'o părere, ai 

îsbit pe multe și le-aii înecat (Coșbuc). — Și aşa s'a făcut că la 
Nicopole, când ne-aii trimes poruncă rusâscă să pornim numai 

de. cât să le cărăbănim. robii şi bagajele după ei, noi cu tâte că 
ă-am vegut strimtoraţi, nu le- am făcut pe voe. (Cogbue)- 

136, Exerciţii scris. Să se formeze doiiă frase în cari să i fie câte o 

proposițiune- concesivă. 

Exprimarea subordinatelor prin: substituţiuni. 

* $:82. Nu totdeauna - exprimăm. ideile cuprinse în 
„-“proposiţiunile subordinate prin proposițiuni întregi. Une- 

"Oră substituim în locul acestora, expresiuni cari sînt - 

părți secundare ale unei proposițiuni. 
Obicinuitele substituţiuni sînt : “infinitiv, varticipii, 

gerundiă, aposiție. i 

In loc de a dice: 

Mai întâi veni Mitropolitul ] Masina ca să-i ; sărute mâna - 
a . Ei (Odobeseit), 

“Mai întâi + veni Mitiopoltal Maxim. spre a-i săr uta mâna. .- 

Avem o substituire exprimată prin infinitiv, 
„Tot asemenea în exemplele următăre : 

“Ta loc'de: avem 'substituiri 3 | 

“Ciubere dragă, ei am cu- .  - Ciubere dragă, €iiam cu- 
„getul drept şi mult se bate -: „getul drept. şi. mult se bate 

a mea înimă în piept când a mea inimă în piept, sciind 
„_“seiii că tronul ţării e dreptă „că tronul țării e dreptă mo- 

„moştenire a "lui Ciubăr. (4-  -. ştenire a lui Ciubăr.... (sub- 
- Zezanări). a... stituire prin, gerundiil),



US - p 

  

e. 

“Sinan-pașa, care se nu- Sinan-pașa, numit totde- | 
mise totdeodată seraschier odată seraschier şi mare. 
şi mare vizir, fără a pierde vizir, fără a picrde; vreme, 

"vreme, începu a se găti. spre începua se găti spre a porni | 
“a se porni la 6ste. (Băleesen- la ste... [substituire prin. 
i participi), Si 

„Doar la Iași să fi fost, așa Doar la lași să fi fost așa. 
ce-va și la Mănăstirea Nem- .  ce- va și la Mânăstirea Nem- 

- ţului pe vremea lui Mitro- țului pe vremea lui Mitro- 
politul Iacob, care era o lâcă :  politul Iacob, o lecă cimotie 
cimotie (rudă) cu noi de pe cu noi de pe Ciubuc clopo- 
Ciubuc clopotarul. (crânga. - tarul... ' (substituire Prin, 

i a aposiţiune). 
. 

Ş 83. Cele. mai “întrebuințate substituiri Sînt : cea: 
ecrandială și cea infinitivală, Putem dice că mai tâte 

„felurile de proposiţiuni se pot înlocui cu asemenea sub- 
stituiri; nu însă: ori-ce proposiţiune subordinată se pote 
exprima prin substituire. - 

» Astfel în frasele următore, n'avem putinţa. să.ex- 
priciăm prin - vre-o formă de substituire ideea din 
Proposiţiile subliniate: - Da 

„Cine se învaţă. mincinos, când spune adevărul, se  bolnă-. 
vesce. Ca. Pann). ÎN a 

In Polonia o susținea (cândidatura lut "Enric de Valois) | - 
„mai cu deosebire faimosul, Laski, care ajutase odată lui . 
Despot, dar 'acum se dumeri de a se face mai bine Domn ! 
el singur de cât să facă, pe alții şi cerea corâna Moldovei. 

(Hasdeu). 

/, $ 84. - Infinitul se  întrebuințeză la subordinatele 
„următâre :  completivă, atributivă, de timp, de mod, a 
“finală.



- (eu proposițiune ântregă) : 

afributivă: 

Imi arătai mâhnirea mea 

"că nu pot găsi nici un odor 

Sf
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ctitoricesc, nici chiar po- 
melnicul ctitorilor şi mani- 

. „festai dorința sc i plec (Boliac). 

; completivă 

"Aflând că N. 

“epistolă în care îl sfătulam 

. să se ducă îndată să găsescă 

» 

să-i. lovescă pe la: See 

“1a Viena pe fostul Domn A. 

Ghica și să-i propue sd se. 

declare capul emigraţiunii. 
(Le Ghica). 

d mod.: a - , 

„. Pierderile vor fi puţine, 

„dacă flăcăii vor alerga iute 
“spre redută fără să stea pe 

loc și fără să tragă cu puşca 
„ (Coşbuc). 

“de pinp: ă i 

„La asta se pricepe Rusul - 

până ce te bagă în traistă 
„(Coşbaro). 

A nală: 

- Hasan Paşa. “cu Mihnea îi 

„ Vodă, alergait prin .pădure 

 Ceateeaeu): 

. Golescu a : 

i sosit la Paris, i-am scris o 

(eu substituire) | 

Imi arătat mâhnirea mea - 
de a nu puts găsi nici un' 
odor ctitoricesc, nici chiar 
pomelnicul. ctitorilor şi ma- 
nifestai dorința de a pleca. . 

Aflând :că N. Golescu a 
sosit la Paris, i-am scris. o 

„epistolă în care îl sfătulam - 
a se duce indată să găsâscă | 

| la Viena pe fostul Domn A. 

Ghica și să-i propue & se 
declara capul emigraţiunii- 

. 

Pierderile vor. fi puţine, 
„dacă flăcăii vor alerga iute 
spre redută, fără a sta pe - 
loc și fără a trage cu pușca. 

> E _ . 

“La asta se pricepe Rusul 

până a te băga în traistă., 

4 

Hasan Pașa cu Mihnea 
Vodă, alergaii prin pădure - 
spre a-i Joi. pe la spate. 

 



telor următâre: atributivă, de timp, de mod, de. causă, 
de condiţiune, de concesiune. 

(eu pr oposifiime într 27) 

de condițitine : 

Diua numelui „Majestății 
“Tale cred so încheem măcar. 

cu atâta câștig, dacă n'o pu- . 
tem incheia cu o biruință. . 

(Coşbuc), . 

de fimp 2 

Generalul rus s'a mirat și 
şi-a. făcut cruce când a vă- 

“dut pe Mehedinţeni. cu ce 
'îndrăsnelă s'asvârliai spre” 

Turci. “(Caşbuo). 

concesivă e. . 

“ Băctul, de ; şi “pricepu în-.. 
- rebarea, se înfricoşă, (Corbu). 

de causă : 

Oficerit aveati corturi, doi- 

„miâti însă fără foc, căci lip-. 
„siaui pretutindeni lemnele. 

„ (Cophno). 

atributiă: . 

Cealaltă parte de oştire, 
care ducea pe robiţii Turci 

„la Măgurele, a suferit și: ca 
"de asprimile ernii. (Coşture), . 

= 

pretutindeni lemnele. 

(cu substititire) 

Diua - numelui Majestății 
- Tale „cred s'o încheem măcar 

“cu atâta câștig neputând-o | 
încheia. cu o biruință. 

“Generalul rus s'a mirat și. 

şi-a făcut cruce, vădând pe” 
Mehedinţeni cu ce “îndrăs- 

“n€lă s'asvârliau spre Turci. . 

Băctul, de şi pricepând 

întrebarea, se înfricoșă. - 

„ Oficerii aveaii corturi, dor- 

mia însă fără foc, lipsind: 

* Cealaltă parte de: oştire. , 

ducând pe robiţii Turci la . 
Măgurele, a suferit şi ea de 

.. „asprimile ernii. 

Obseru dare. “Gerundiul întrebuințat în loc de propo- 
siţiunt de mod nu se pste exprima Și i prin proposițiunc, 

II



    

adică transformate din substituire i în subordinată nu se . 

pâte face: 

„Călărași aceștia cutreerară câmpiile speriând pe Bașibuzuci 

“şi pe puținteii pedestrași turcă aflători „pe ici pe colo ca garni- 

"= S6n0 prin sate. (Coşbuc). - 

N "(eu proposiţiune) ; ! DI (eu substituire) 

- Când ne uităm! inapol la. : Când ne uităm înapoi la 

istoria naţiunii nâstre din . istoria națiunii. nostre din 

astă patric dulce, care eîn- “astă patrie dulce, întâiul l6- * 

tâiul legăn alvieţii române, -găn al vieţii române, mai... 

mai că nu aflăm în. șirul a- că nu aflăm în șirul atâtor 

"+âtor mari secoli de cât numai, mari secoli de cât numai A 

ile de,lacrime, de: dureri și . . dile de lacrime, de dureri și . 

„de e șuferință.. (Cipariti). de suferință. | 

$ s6., "Construcția apositivă se! -pune în locul“unei 

atributive, al uncă proposițiună circumstanțiale de causă, 

de condițiune, de concesiune. Expresiile în cari o aflăm . 
cer ca să se intrebuințeze substituirea mai bine” de cât. 

proposiţiunea. întregă. 

în frasele următâre avem 'substituiri cari i înlocuesc . 

- proposițiuni întregi subordinate : 

causală: 

- Turcii se opriră (Hasdei), - - 

„cu dușmanul. (Bălcescu). - 

2 

(ca: substituire) e (eu proposițiune întrâză 

Obosiţi de. crâncena a luptă, 

a | Mi opriră. 

„concesivă ? a 

„De şi puţini, ostașii creş- “De şi erati puţini, ostașii: 

! int. crai. însă plină de, foc - creștini eraă însă plini de foc - 

şi de dorința de a se măsura .. “şi de dorința. de a se: mă-"- 
"sura cu dușmanul.:.': 

Ss 

Fi iind-că erai obosiţi de 
-erâncena : luptă, Turcii se. 

x 

4



[ _$ 87.. Construcția cu! participii. se pune în locul 

em
 

n 
ar
 
o,
 

” 
a
 

unei proposiţiuni. atributive, ai Mi 

(cu proposițiune întrâgă E N (eu substituire) 

Acesta este Niobe cire sa Acesta că Niobe, prefăcută 
prefăcut în stană de pictră, în stand de pictră, după ce 
după ce Apolon i-a ucis toți Apolon i-a ucis toți copiii. 
copiii COdobeseu, Ri . | ci i. 

137. Exerciţiă oral, să se spună cari proposiţiuni din cele subliniate: 

se pot înlocui prin substituiri şi'cu ce, „anume substituiri se pot înlocui. 

Avusese o lungă vorbă cu Moţoc, care intrase iar în favor, şi care .! 
eșia după ce îi înfăţoșase planul unei noi contribuţii. (c. Negruzziy — 
In fuga asta. silnică am trecut prin mai multe uliţi, unde n'am întâl- - 
it nici o suflare, de şi era giiia mare. (C. Negruzzi). — Hogea, cu 

„una cu alta, după ce câştigă bani, îşi trimise pe fecior în .străi- 

nătate câţi-va ani. (4, Pann.) -— Când ajunserăm pe muchia plaiului. 
ce desparte văile despre Buzeii de cele despre Râmnic, priveliștea, 
“din veselă şi plăcută ce era, se făcu de odată mărâţă. (Odobescu). — 
Şi atunci din tron s'a ridicat un împărat după împărat și regii 
în purpur s'aii încins și Dâmnele grăbit ai prins să se gătâscă. 
din adins ca nici odată. (Coşbuc). — Şahul Persiei. îi trimisese 

"în dar un elefant; ţarul îl tăiă în bucăţi, fiind-că bietul animal 
"nu vru să stea în 'genuchă. din naintea majestății moscovite, . : 
Ulasdea). — Cu ce entusiam frenetic fusei aclamat şi bine-cuvîntat 
de toţi acei ţărani, când le spusei că am venit sd le aduc urări 
de noroe şi isbândă "din partea fraţilor. lor din ţară, minunaţi . 
de viiejia lor. (Bălcescu). — In tote: părţile unde vor alerga ochii, 

ei.vor vedă adevărul scris. cu: litere de sânge și acest adevăr este : 
că ţările românesci ai fost, atât în vechime cât şi în vâcurile de 
mijloc, pragul templului! civilisaţiei şi cz poporul român să pinut 
totdeauna cu, tărie în posiția sa de sentinelă a templului acestuia, 
(Alexandri). — Prietenii se arată trişti, simţitori la durerile mele, 

“ei născocese felurimi de petreceri ca să mă smulgă din absorbi- 
7ea vinovatelor gânduri. (Botintinenu). — Ostea tâtă se: va supune, 
cum î se va făgădui o 'mai mare simbrie. (C. Negruzzi). — Era Ma- “ 
homet-Satârgi, arnăut ce fusese paşă de Caramania. (Bălcescu), —* 
Când sosiră la înfurcitura Bâscei,. acolo unde se aşterne o poe- 

- niţă verde, umbrită de plopi, de stejari şi de fagi, . feciorul de 
împărat de. odată își opri armăsarul î în loc, (Odobescu). - 

a 
. - : - . „N N 4
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“spună cari din ele Sar pute înlocui cu proposiţiuni întregi. 

Ceea-ce voim este să te vedem până a na mari, cun i-am fă- 
găduit. (C. Negruzzi. — El, de şi Moldoven de viţă, fusese. născut 

la Fanar. (C Negruzzi). — Magnaţii, cuscri ai lui Bogdan, isprăviră 
„ce-va mai mult de cât regele. (Zasdeii). — - Ridicând ochii către cer, 

mărinimosul Domn châmă în  ajutoru-i ă protecţia mântuitâre „a 

geului armatelor, (Bălcescu). — Revoluţia: din Ardâl fu” “asemănată 

138. Exerciţii oral. Să se explice substituirile subliniate şi să se | 

cu furia sălbatică a răsbunărilor, stând peste mormânt de ruine şi. 

de morți. (Bălcescu). — Unii, de şi răniţi, se încleștaii cu îurie de 

gâtul ucigașilor. cc. Negruzzi). — De -şi cuprins de . lanțuri, măreț 

intră Românul. (Alezandr..— Nu trecu nici-o lună de gile şi, cae 

tâtă amicia vizirului, politica Porții Otomane ceru depărtarea lui 

“Ton. (Hasdeii). — Acâstă strîmi6re, pe care locuitorii o numesc Va- 

dul Călugărenilor, fu al6să. de Mihaiit spre a servi: de Termopile 

Românilor. (Bălcescu). — De la începutul tragediei aceşteia, Dâmna 

Ruxanda, nesciind nimic de: cele. ce se petreceau, era îngrijată. 

(C. Negruzzi. — Pentru a se. feri de. duşmani casnici, Ion- vodă îi: : 

„puse pe toţi sub sabie. (Iiasdeii). — Ambasadorul trimis : la: Con-.. 

stantinopole însciință Porta Otomană cum că destronatul Bogdan- 

- Vodă adună în Polonia:o numerâsă 6ste pentru a năvăli. din noi. - 

“asupra Moldovei. (Iasdei). — Am spus 'că intrigile boerilor isbu- 

“tiseră a da Turcilor dreptul a: numi de la sine Domni: pe cine 

voiail ; aşa dar trista Moldavie se vădu ocărmuită cânâ.de' un 

-Serb, când de-un Arman, când de un Sacson cari se întreceaui 

în nelegiuiri. «c. Negruzzi). — Întâmpinând mai multe mecaze și : ! 

primejdii în calea lor, în .sfirşit ajunseră la hotarele Turciei, 

de unde baronul Sparre se înturnă în Pomerania, iar. : Leșcinski 

intră în Moldavia, unde domnia atunci” Nicolai Mavrocordat. 

“(C. Negruzzi. — Domnul Moldovei făcu cunoscut lui Mihaiii-Vodă că 

"Hanul are deplină putere de la Sultanul de a încheia pace între 

Română şi Turcă, puind - condiţie ca Mihaiu să gonâscă “trupele 

străine luate în. 16fă de dinsul, cari, qicea Hanul, nu numai! că - 

-“pustiese ţara turcâscă, dar încă sînt o sarcină pentru cea româ- : 
ai 

ÎN nâscă, (Bălcescu). 

139. Exerciţii scris, să se formeze câte două exemple de Substitu- 

„ţiuni prin gerundiii, prin infinitiv, prin aposițiune ; un exemplu de sub- 

". stituire prin participiă. -- SI - 

$' 88. Proposiţiunile “cari încep cu câ/ și: caut, ară” 

tând ideia de comparaţie, de regulă. se - scurteză. 

,
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In loc de a dice: 

Dreptatea ese de asupra apei, cum. ese untdelemnul,, 

se. scurteză proposiţiunea, înlocuindu-se conjuncțiunea a 
cum prin ca, iar verbul se lasă afară: 

Dreptatea ese de asupra apei, ca untdelemnul ca. Pann). 

Tot asemenea, 

în oc de: - ai se dice: 

Imbrăcaţi în Straie scurte -  Imbrăcați în 'strae scurte! 
de. pânză, cu bară cum qii:: de pânză, cu barbă ca de 
Omenii selbatici, pahonţil îşi  _gmeni selbatici, pahonţii își 
mânaii în tăcere boii. ” mâna în tăcere boii (Coșbuc, 

” 140. „Exerciţiă oral. Să se explice prescurtările subliniate. 

Sub genele-i umbrâse doi ochi lucese ca mura şi părui s&it de 

aur în „ereţuri lungă șe lasă/ ca pe 
Zase. CAlexandri — F sârle laţiul de: gât, îl argănesce și repede 

„ca gândul Saru su d (Aleza ari — Sub pană i buzduganul, : 
" „uneltă de pioire, la 26, balaur înce în juru-Y o rotire. (Alexandri) 

— cat nopă stăpânire care fince epeafiița un aşa de sângeros 
_OspEp ți, fu primită de Osmanlii câ o tristă presimţire. 
culecaea, — ME bă; ochii moşnâgului şi făceam un tărăboiii 

„„ de se strânsese mea ca la comedie împrejurul nostru. (Grengă).. 

  

   
     

  

Si a. SER p 
Analisa, frasei P. 

“s 89. “La analisa unei frase, avem. în primul rând 
Sa vedere. să stabilim numărul: proposițiunilor din cari 

se compune. Sînt, în 'ori-ce frasă, atâtea. proposiţiuni 
câte verbe sint la mod personal, dar mai pot fi pe 
lângă acestea. și proposițiunt cliptice. | 

în. frasa următore: : ... i 
"Nu trece 'mult și viind o slujnică să ia apă, cum , vede o: 
femee.. necunoscută și furca cea minunătă torcând singură fire: 

4 

rujanul vorde un caer demă- *
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“de aur de mil de ori mai subțiri de cât părul din Cap, fuga 

la stăpână-sa și-i dă de veste (Crângă), 

avem patru proposiţiuni întregi plus una cliptică: fuga 

la stăpând-sa, adică: dă fuga. E 

Raportul dintre proposițiuni e greii să se figureze 

scriindu-se proposițiunile. întregi; de aceea: se însem- 

neză fie-care: cu o literă mare. | 

lată cum facem analisa frasei de mai sus. 

“Scriem separat proposiţiunile, însemnând. felul. lor, | 

“punând mai spre stânga pe cele principale și mai spre 

drepta pe cele subordinate : 

A. Nu trece mult... 
B... şi o slujnică viind... fuga la stăpână-sa... 

G,.. să ia apă... 

D... cum vede o femce necunoscută şi furca 

„cea minunată” torcând singură fire de 

aur de :mii de ori mai "subţiri de cât: 

“părul din Cap... : | 

E. și-i dă de. veste, ce 

Insemnăm.. felul lor: 

A: principală. B. principală C. finală. D. de timp. E. prin 

cipală. ” 

Raportul între. ele se: figureză astfel: 

ABE 

LN SL 

Cc D 

$ 90. La stabilirea” diferitelor: predicate, trebue să 

observăm că sînt, pe lângă verbe, ŞI așa: numite e 
4



po" 

| presinuă verbale saă eaepresiani predicative:" a da dru 
mud, a.lua în arendă, a „da prilej, € etc. 
“Exemplu: 

“Spre a se despăgubi de banit: lor, unii din Turci luară în 
arendă dăjdiile publice, alţi: țineaui drumurile și pr ddaii pe 
negustori (N. Dălceseu). ÎN 

"- Analisa: 

“a Spre a se despăgubi de banii lor, unii din Turci luară 
>? “în-arendă dăjdiile publice... 
Bo. alții țincaii drumurile... 

i Cu şi prădaii pe negustori. 

„Felul proposiţiilor : : | j 
A. B. “Cc, principale. i 

Ş 91. Sint unele interjecțiună cari primesc une-ori 
complerente, pentru că ati în ele putere verbală: îacă, 

„az, etc, Acelea se consideră că formeză o proposi- 
„ine, | 

- ” lacăd, jupâneșică, ce raiă al lut Dumnedei e aici (Crâng). 

> Dicem că avem doiiă proposițiuni: 

A. Iacă = vedi) jupâncşică... 
Di B. ce -raiiă al lui D- deă ce -aici. 

In frasa următâre însă interjecţia nu are putere. ver- 
bată: 

Intr o dimineţă Moş Nichifor dectocălase căruța și o ungea, 
"când numai iaca se trezesce la spatele lui « cu jupân Ștrul din 

„ Târgul Nemţului (Crengă). 

.O analisăm. astfel: - * + 

A, Intro dimineță Moş Nichifor deciocălase că rața: 
B... și o ungea...
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„C... când. numaă iacă se ; trezesce la spatele 

lui cu: jupân Ștrul din Târgul Nemţului. - 
. 

8 92. “Analisa - completă. constă din desfacerea. pro- 

posițiunilor din frasă și din desfacerea părţilor din 

fie-care proposițiune. i 

lată un model de analisă completă: 

Ba n'am uitat nici pe răposatul Caratman, veselul și price- 

“putul staroste al vânătorilor, carele putea să înghiţă î în largele 

sale. „pântece atâtea vedre cât și o butie de la Delul mare; 

nici pe iscusitul -Moş-Vlad, - în căruța: căruia al adormit tu - 

adesea, pe când el, cu ochii de, vulpe, zăria creștetul delicat 

al dropici mișcând printre fulgii coliliei, nici pe bietul Gheorghe 

Giantă, cel care cu o. rugină de. pușcă pe care ori-ce vânător 

ar fi asvârlit-o în. gunoiă, nemeriă mai bine de cât altul-cu 

o carabină ghintuită, şi care pe mine remernicul m'a adus de 

„multe ori cu. xenat la. conacul de nopte. (Odobescu. 

Despărțim propoiţiile: 

A Eă n'am uitat nici. pe răposatul Caraman, "veselul și pri- 

| -ceputul staroste “al vi ânătorilor... nică. pe iscusitul moș 

o Vlad... nică pe: bictul Gheorghe Giantă.... 

„ carele” putea... ” 

„să înghiță în largele sale pântece atâtea 

-vedre cât și o 'butie. de la Delul mare... 

. în căruța căruia ai adormit tu adesea... 

pe când el, cu ochii de vulpe, zăria creș- 

- tctul “delicat al dropici, mișcând d printre 

fulgii coliliei... ă 

„cel. care. cu o rugină de puşcă... nemeria 

. mai. bine, de cât altăl cu o carabină ghin- | 

NR i tuită-, ay - . 

a 'G.. pe. care „ork-ce: venător: ar fi asvârlit-o î în 

„gunoi. SRI: : 

d
ă
 
n
e
s



| | R. și care pe minc, nemernicul, m'a adus de 
multe ori cu venat la conacul de nopte. 

Felul proposiţiilor : : 

A... principală, B..: atributivă, C.. completivă, D.. atributivă, 
E... de timp, Fu atributivă, G... atributivă, EH... atributivă. 

Raportul dintre proposițiuni se figureză astfel : 
a! 

   
E 

- După ce am terminat! analisa logică. a: frasci, ăm 
| pe rând, proposiţiunile şi le analisăm. 

Ei n'am uitat nici pe. răposital Caraiman, veselul și pri-" 
” ceputul staroste al Yenătorilor, nici pe iscusitul : moș Vlad, nici 

pe bietul Gheorghe Giantă. | 
- Predicatul : n “am: uitat” Si 
“subiectul : , a 
pe Caraiman : compiemenţ. drept 
reposatul : atribut ” 
staroste : atribut “ 
veselul. şi pricepulul: atribut | 
al venătorilor : atribut 

“pe moş .Vlad: complement direct 
iscusitul : atribut. . - - 
pe Gheorghe "Giantă : complement. direct 
bietul ? “atribut, e



"sciută, iarăşi o aduce Dumnegei la fântână. (Crengă). — Iaca dar . 

"129 

  

Raportul dintre părţi se figureză astfel: - , 
.. 
ham uitat . - A 

  

cil 

    

  

- pe Caraiman pe moș Vlad . pe Gheorghe Giantă 

  

[ 
răposatul . - - staroste :  iscusitul Pa bietul 

veselul și priceputul al v6nătorilor | 

Și. așa urmăm-și cu celelalte “proposițiuni. 
- 141. Exerciţii oral. Să se facă analisa şi să se ligureze raportul dintre” 

proposiţiunile câtor-va din frasele următâre :. : 

“Și cum sta ca în prâjma fântânii, numai ce iacă pe slujnica 

"pentru ce Fât-Frumos a pedepsit-o aşa de grozav. (Orengă)  — A- 
- ceşti viteji mai făcut de cât datoria lor şi aii avut norocirea a 
"câştiga făgăduinţa marelui Sobieski că vor fi slobodi şi nesupăraţi. 

(C. Negruzzi. — Vrăjbile şi prigonirile între boeri și Domni, deteră - 
prilej Tureilor a se amesteca în trebile țării. (C. Negruzzi). — Asta 
nu-i semn bun, după cât sciit ei: (Crânga). — Cu mare ce scăpând 
din labele lui, am găsit cu cale să m& întore - acasă. (Creugă). — 

după puţină esitaţiune, iscălesce: Constituţiunea și numesce mini: 
„sterul cerut de popor; dar, după trei. dile, părăsesce . Capitala, 
"plecă la Braşov şi țara rămâne pe mânile guvernului proclamat 

la Islaz. (7; Ghica). — S6rele acum căta spre sfinţit; Românii se 
- luptaseră cu eroism, dar osteniţi de o luptă lungă şi nepotrivită, 

ei se plecară numărului celui prea covârșitor al dușmanului ; bă-- 
” tălia. se putea privi ca pierdută, dacă vre-o împrejurare nu-i va 

ajuta și o sârtă mai blândă nu le va străluci... (Băzceseu. — De cum 
a început să se desprimăvăreze, în anul 1877, ai început să curgă 

- G. Adamescu. Gramatica p. cl. III secund. - - | 9 

„Mare lucru să fie de nu ţi s'or tăia şi ţie cărările. (Orenga). — Lu. - 
- mea se adună și pornesce în glGtă la palat, unde Vodă Bibescu,
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de: peste Prut mulțimile oștirilor rusesci, de odată cu rîurile um- 
„ flate de topirea zăpedii. (Coșbuc). — Printr'aceste făgăduinţe mama 

Demetra se simţi și dînsa mângăâtă; iar pămîntul şi rodurile 

lui se bucurară îndată de îmblândirea ci. (Odobesan. — Pentru a 

judeca de gradul civilisaţiunii unui popor, nu trebue să ne basăm 
pe propriile nâstre idei moderne, ci să-l confruntăm, fără preven- 
ţiune, cu t6te celelalte popâre din aceeaşi epocă. (Iiasdeă). — Unde 

nu e stăpân, nici Dumnedeii. (A. Panm. — Doi ţărani când vrură 

la lucru să plece, nev estele în casă până a-i petrece, i-aii sfătuit 
“ce fel și cum să urmeze, cum să se tocmâscă şi cum. să lucreze.. 
(4. Pamu).:— Şerban nu dârme, căci dulcele somn rar râsfaţă gena 
unui mare Domn. (Boliitinenu. — Din fundul lumii, mai din sus, şi 

din Zorit şi din Apus, din cât loc poţi gânâind să baţi, venit-ait 
„roiuri de împărați cu stemă în frunte și îmbrăcaţi cum astă-qi 

NU-S. ( Coșbuey, — Privind "la. acel şir de vâcuri. în cari -părinții 

noştri aii trăit şi la chipul cu care ei s'aii purtat în -vi6ţa lor so- 
cială, noi am căuta să dobândim . virtuțile lor și să'ne ferim de 

greșelile în cari ai picat. (nătceseu) —' In trecutele dile un june, 

căruia nici geniul nu-i lipsesce, plin de idei mai mult bune de. - 
cât greșite, îmi citi o compunere a sa, care m'ar fi rea, dacă .au- 
torului nu i-ar fi fost: drag-a se face cunoscut prin originalitate 

„mai mult de cât prin simplitate, întrebuinţând diceri culese din - 

vechii autori, pe cari voesce 'cu.de-a sila a le reînvia. cc. Negruei)- 

_—' Când veni acasă Sfînta Vineri, întrebă pe puii ci, cari erai 
balauri, șerpi, nevăstuici, ciuhurezi, șopârle. năpârci şi gușteri, 
cum le-a dat mâncarea şi toți răspunseră că n'aă băgat de sâmă 
că ea a lipsit de acasă. (rspiresem. —- Se uită dracii unii la alţii și - 
vădând că nu-i de chip de stat. în potriva lui Ivan, încep a-i a- 
duce care din cotro rachiii, tutun, lăutari şi tot ce-i poftia lui Ivan 
-sufletul. (Creangă). — Oșlobanul ie atunci lemnele din carul omului 

câte unul unul și le r6zemă în pici6re lângă braţu-i; după aceea 
descinge brâul de pe lângă sine şi le împrejură, legându-le fru- 

__mușel să nu se hrentuâscă; apoi saltându-le şi aburcându-le cam 
“anevoe, le umilă în „spate şi la „gazdă cu dînsele. (Crenga).. 

- 142, Exerciţiă scris. Să se facă în seris analisa câtor-va din rasele - 

âin exerciţiul 414. 

| Periodul 

Ş:93.0 specie. de frasă în 'care : proposiţiunile sînt . 

„aședate cu Gre-care simetrie pârtă numele de period.
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Două sint cele mai obicinuite forme de period: 1) frase 
lungi alcătuite din mai multe principale, cari ai. fie-care 
cam același număr de subordinate tot cam atât de. 
lungi; 2) un număr de subordinate. una .după. alta 
ȘI de. același fel, precedând sait urmând un număr de 
principale. 

Prima formă. 

Patru-deci de dile "de- -a rândul creştinul a trăit lepădat de 

ori-ce plăcere, |de ori-ce ispită, muncindu-și trupul în strașnică 

-cumpttare și sufletul în aspră pocăință ; l 

<l, cu inima. obidită, a urmărit lungile chinuri: și umiliri 

„ale Mântuitorului omenirii, pe cari, în “săptemâna „patimilor, 
“preotul în biserică le-a povestit prin - “îndelungi și dese citiri, 

- prin jalnice: cântără ; ||. - Sa 
el a stat faţă la sfişietorea agonie a fiului -lui Dumnedei. 

şi, cu tâtă procesiunea funebră a unci înmormîntări, a vădut 

în sera de Vineri epitaful pe' care: se.arată trupul sângerât și. 
“sdrobit al lui Isus reintrând cu pompă solemnă în tainicul 

altar, ca întrun mormînt tăcut. (Odobesei). " 

, Toi prima formă. , 

“Unul câte unul sosesc acum și aceștia, strecurându-se dea- 

lungul păreţilor întunecoşi pe. cari abia se resfrânge sticlirea 
transparentă a candelelor ; || 

o șoptă de pași umiliți, de tăcute mătănii, de cruci cuvi6se 

-«o murmură de închinăciuni “şi de binecuvintări încep a se 
- înălța de pretutindeni. " (Odobescu). 

F rasele acestea, la citire, se “desfac în atâtea grupe: 
câte principale sînt. Grupele sai sînt egale sau merg 
crescând ori descrescând, | 

* 

Î-
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“A doiia formă; 

"Unde ochiul cel dintii omenesc. îi “zimbi plin de iubire 

deasupra legănului tă; || 
unde mama ta te-a purtat pe “braţe | 

"și unde te-a dezmierdat ca cu iubire la pieptul e ci duios Il 

acolo, o.omulc, este patria ta, || : " | 
_acolo e pămîntul sfint al patriei talc. (Aron Florian). 

 Frasa: acâsta,. la citire;, se. desface în mod natural i 

în cinci părță “între cari există 6re-care potrivire din 

punct de vedere al întinderii. Ea se compune din tref.- 
subordinate — doii& mai lungi și cea- din mijloc mai 
„scurtă — şi din. dioă principale, egale în lungime. 

- Formă: acesta de period € cea _mai frumâsă, ' cea. 

mai armonidsă. Într'insul deosebim doit părți : grupa 

subordinatelor, grupa principalelor. Prima se chemă 

„ protasă şi a 'doia apodosă. 

Tot a dotia formă. . 

Precum norul de lăcuste, s6rele întunecând, vine pe sus cu. 

iuțelă ţarinile amenințând, în cât tremurând așteptă spărictul 

muncitor nesciind unde a să cadă acel nor îngrozitor, |. 

”samăgesce cu nădejdea că ogoru-i va scăpa și a sudorii 

sale roduri va pute încă:.aduna ; însă deodată lăcusta cade: 

totă pe câmpii șintrun clip în” praf preface, țarini, “holde, 
„ogore, vii ;|| - e 
„sai după cum primăvara omătul cel adunat printre ripi” 
de a lui Fcbus calde raze săgctat se topesce și s'asvârle și- 

voiă iute furios în pâriul care curg || printre flori în vale jos, 
îl turbură, îl măresce, îl umflă cu al_s&i val şi nu-l lasă 

pân' nu-l face de se varsă peste mal, câmpiile se încă, jar 
,
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păstorii spătinântaţi saciuâză cu a lor turme, în munţii în- 
-vecinaţi ; || - 
“acest fel sumeții' Unguri în Doldova.  năbuşesc ; ori-ce 

"nlâmpină înainte robesc, tae, pârjolesc ; Da 
cu omor şi pustiire. drumul lor se însenina, naintea lor 

mergea groza şi 'n urmă foc fumega. (C. Negruzzi). 

    2 

Periodul acesta nu e destul de armonios, pentru că 
protasa este prea lungă față de “apodosă. 

143. Exerciţii scris. Să se căuitei în Cartea de citire două exemple de 
period. - . 

14, Exerciţiă: scris. Să se formeze doăi exemple de period pentru “ 
2. cele doit forme, 

Chiasmul 

$ 94. Sub numele /iasw: (chiasmus, încrucișare). se 

“înţelege: încrucișarea acelorași. părți în. două proposi-. 

țiuni consecutive. Dacă în prima proposițiune aședarea 

lor este a b îna doua va fib a. 

Cela ce sc bate pentru ncatârnare 

“are (lece br afe, dece inimi are, înime de foc. (otintinem). a 
a V . d a - - LO 

Câte le spune sînt. o frumâsă poveste, dar mare min- 

“ ciună. (e. Negruzzi) i aa E | . _ 

145. "Exerciţii scris.- Să se formeze trei frase în cari să “fe câte un 

exemplu de chiasm. .: : 

| Întrebuinţarea timpurilor şi modurilor 

;- Modurile personale 

95. Avem patru moduri personale: indicativul 
conjunctivul, -condiționalul sai optativul și imperativul.
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Cel mai întrebuințat mod este indicativul, care are 

și cele mai multe timpuri... EI arată acțiunea! verbului 

“în mod: hotărit. | 

_".-'Tiparul la -noj, nu este încă destul de. slobod - și de îm- 

„prăştiat; noi m'avem încă publicată în limba națională măcar - 

o istoriă universală, și ce vorbesc de istoria universală, când 

„chiar analele patriei n6stre. Zac în întunerec, păstrate numai 

„în nisce 'manuscripte, din cari doi, din pricina copiștilor, nu 
Ă SC. potrivesc ! / (Cogrilnicenu). , | , 

La nisce fii adevărați: ai naţiei, pe cari i-au ajutat natura. 
şi. aii- primit o crescere bună, încă nimic nu pâte fi de mai 
“mare interes de cât cunoscința de acele lucruri scumpe, carf 
fac fiinţa naţiei și pe a lor însuși. (Aron Florian). 

    - $ 96. Conjunctivul de regulă arată faptul ca. supus - 
altuia și de regulă stă în - proposiţiuni subordinate. 
Numai când are înțeles de imperativ, atunci stă în 

principale sai secundare. € i 

“Polonii, pătrunşi de spaimă, nu sciaii cum să mulțumescă- 
mai. bine generosului -principe al' Moldovei. (zasdew. 

Ce interes mare trebue să aibă istoria - națională pentru 
noi, îmi place a crede, că și d-vostră o înţelegeţi ca şi mine. 

(Cogălnicăuu;. 

: Secretul. eroului nostrii cra de o simplitate nespusă: el ru 
"lăsâ pe boieri şi pe călugări să abuse cât un fir de păr de 
munca făranului. (2. Hasdeu). i 

"Dar: cine să înţelegă glasul isvorulul întrun pustiti, unde 
până atunci nu călcase picior de om? (Eminescu). 

Să urmărim peripcţiile intrigii. (P. Hasdeu), 7 

Ş 97. Condiţionalul sai optativul, „precum arată ȘI 
"aceste doit nume, se întrebuințeză ca să arate faptul 

a Supus unei: „condițiuni sau ca .să exprime o con- 
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'diţiune sai o dorinţă. EI. stă și în principale ș şi în sub- ă 

„ordinate. 

" Dacă cine-va ar fi priceput glasul . isvorului, ar fi înţeles | 
că jălia într'o lungă doină pe Ilcna împărătesa cca bălac a. 

- Iu Făât-I'rumos.. (Eminescu). 

Principala. este ar înteles... S'a pus condiţionalul, 
pentru. că ne arată lucrarea supusă unci condițiuni, 

care se exprimă prin optativul „din proposiția subor- 

dinată. . -- | 2 a 

De ar mai veni vara, să se joce și pe afară! (Crengă). 

_. Aci principală este prima proposițiune, care exprimă 

-o dorință: de ar veni vara adică: doresc să die vara | 

„ca să se jăce și pe afară. . 

Ş 98. Întrebuințăm imperativul când faptul ni se. 

arată. ca expresiunea unui indemn, a unei rugăciuni, 

al unci poruncă: 

„poruncă: 

“Ja taci măi femee! (Crângă. 

îndemn: 

la lasă-t -i. şi tu, măi nevastă, că se bucură și ci de venirea 

- mea. (Crângă). 

„rugăciune: 

Ertă- -mă& „ Demne, că te am spânzurat cu aţă, neavend lanţ 

de aur nică de argint. (Crengă) , | 

146. Exerciţiu oral. Să se spună ce „imperative întâlnim îa frasele 

următore şi, ce arată fie-care : - 

Ertă-ms, Dâmna mea, jălesce-mă şi nu mă osândi. co. Negruzzi). — 

- Destul, boeri ! întârceţi-vă și spuneţi celui ce v'a trimis să se fe- 

râscă să nu dai peste el, de nu vrea să fac din ciolanele lui surle 

„şi din , pielea lui căptuşălă dobelor mele; (0. Negruzzi). — N'ai srije
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IE stăpâne, poţi să te duci. (Crengăi. — Lipsesc dinaintea mea, spânule. 
(Crângă) — Fată irumoasă şi harnică, grijesce-mă și curăţă-mă de 
omigi că ţi-oiă prinde și eii bine vre-odată, (Crângă). — 16n se puse 

“în raclă cu faţa în jos.—Nu așa dise mârtea, pune-te cum irebue să 
'şadă morţii. (Crângă;. — Inceputul ce ai este necunoscut, "numele 
ce porţi nu este al tăi, nici pămîntul pe care locuesci; sorta ta 
așa a fost ca să fii tot după cum eşti ; I6pădă-te de începutul tăi, 
schimbă-ți numele saii primesce pe acesta ce ţi-l dai cit, ridică-te 
şi du-te din pămîntul pe care locuesei, căci nu este al tăii şi nu 
te mai munci în zădar, căci tu nu poţi fi mai bine de cum ești. 
(Aron Florian): - ÎN | 

147. Exerciţii scris. Să, se caute 3 exemple de imperativ. 
„148. Exerciţii oral, Să se spună cari din conjunctivele următâre sînt 

în proposiţiuni subordinate şi cari în principale. 

„Ore pe cine să fi dorit Ion-Vodă dea vedâ pe tronul Poloniei ? 
(Hasdeu). — Să chemăm pe Dumnedeii întrajutor ca să plece pe 
„vrăşmașii noştri sub piciorele nâstre,. (Zasdeu), —.Să trăim slobodi . 
ori să piâră până și urma nâstră. Clasdeu). — Să fii Măria-Ta să- 
„Nătos ! răspunseră boerii. (0. Negruzzd. — ME due să slujesc pe Dum- 
negeii, împăratul tuturor. (Crengă:— Mamei îi venia să mă înghiţă 

“de bucurie. (Cronga. — Ia să-mi facă Nică Oșlobanu încredințarea, : 
dise părintele Duhu. cCrâugă). — Astă-gi să mănânci cât un boi, mâine ceri să mănânci cât doui. (4. Panu). — Acest măr de dis- 

_cordie, să nu-l ascundem : el țeste Domnia. (Boeresen). — Înălţimea” 
Sa mi-a poruncit să-ți fac cunoscut că mâne dimineaţă să te: 
întăţişezi la curte în Spătărie, spre'a îmbrăca caftan de Vornic 
mare. cC'. Negruzzi). — Temându-se ca poporul să nu se ridice înfu- 
riat şi să seape pe prinsul săi, Alexandru-Vodă hotărî a-ă grăbi 
mârtea, (Bălcescu). - A - 

1 

149. Exerciţii scris, Să se formeze trei frase în cari șă fie câte un: 
conjunctiv :. două în proposițiuni subordinate; unu în principală,. - 

„100. Exerciţii oral. Să se spună ce optative.se -întâlnese -în frasele „următore ; cari exprimă dorința şi cari condiţiunea. ! - 

Puțin mi-ar păsa, de nu mar durâ inima pentru ţară. (Izasaeii). — De aşi sci că mă vei şi omori, nu pot să tac. co. Negruzzi. — Of! de ar veni Erna, să. te mai dai odată la şe6lă -uhde-va, dicea mama, și să cer dascălului să-mi dea numai pielea şi ciolanele de „Pe tine. (Crânga). — Dar dacă aşi mai seste ce-va in pungă până - - Să scap de ea! (Delatraucea). — Ne-ar fi rușine s'o spunem că am.
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fost bătuţi, dacă. am fi fugit din luptă ori . ne-am . fi. purtat răi 
cum-va. (Cosbuc). 

151. Exerciţii scris. Să se formeze doit frase, în cari să fie câte 
un 1 condițional; unul să exprime: condiţiunica, altul dorinţa, 

| „ Timpurile 

$ 99. Presentul e “destinat: să arate că lucrarea nu- 

este încă terminată” în momentul vorbirii, E 
“a 

Inima mi se bate, când, aud rostind numele lui Alexandru. 

cel Bun, lui Stefan cel Marc, lui. Mihaiii- Vitezul. “(Cogălmiecute),. 

$ 100. Presentul se pste pune în. locul viitorului ș și 

în. locul perfectului. sati imperfectului. 
In locul viitorului: 

> 

cârc (C. Negriz:) = că nu voiii dice. 
Ba spune, spune, mt rog, şi-ţi făgăduesc că nu dic nici 

In locul perfectului ȘI imperfectului: Sa 

viincios (Crângă). - - 

Presentul întrebuințat i în narațiunile istorice cu înţeles 

"de perfect şi de imperfect, se chemă present istoric. 

152, Exerciţiă oral. Să se alâgă presentul . indicativului din” frasele 

In loc de: „se păte gice: 

Între țăranil fruntași cari * = * Intre țăranii fruntași cari 
aii luat. parte împreună cu  -- iai parlei împreună cu boerij, 
'bocrii, cu episcopii și cu mi- ' cu episcopii şi cu anitropoli-. 

- tropolitul ţării la divanul ad- "tul țării, la divanul ad-hoc din 

hoc din Moldova era şi Moș Moldova-este și Moş Ion Rstă, 
Ion Rotă, om “cinstit și cu- . . om cinstit și cuviincios. - 

următore şi. să se.spună dacă e luat în înteles propriii sai dacă e pus 

„pentru alt timp. 

Odată, vara pe-aproape de 1 Moșă, mă furișez din casă şi mă 

-- duc, ziua mi6za-mare, la moş Vasile, fratele tatei cel i mai mare, să 
a.
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„fur nişte cireşe ; căci numai la dînsul și încă la vre-o două locuri 
„Qin sat era cîte un cireș văratie care se cocea-pălia de Dumi- 
nica-Mare (Crengă. Vrășmaşii ajutaţi de posiţie, de numărul lor 
şi de machinele de r&sboiii, îşi vin curând în sine şi încep a se 

- lupta cu tărie galceseie). Patru. pași, Satîrgi-Mahomet, Haider, Hu- 
'sein şi: Mustata, cu o armată însemnată compusă de oștile Siriei 
“și de ianiceri, alârgă “în ajutorul cetelor. ce se luptai,. sprijină 

cu putere năvălirea Românilor, trec podul şi lupta cea mai în- 
-- xăerșunată începe atunci din t6te punctele (pazecsem. Dar vrăş- 

maşul se bate cu inimă, îşă. împrospât6ză adesea oștile sale, ceea 
"ce nu pot face ai noştri, şi îi resping (Bălcescu. În vreme, când 

“în Moldova - Eteria isbuenesce' şi châmă la libertate nu numai 
pe Greci, dar pe tâte popârele creștine cari gemeai sub jugul 

"Tureiei, Tudor Vladimirescu ridică pe de altă parte în Valachia 
stâgul naţional, vestind Românilor, că vremea venise, pentru ca 

iară să scuture stăpânirea străinilor, să depărteze abuzurile, cari 
o rodeaii şi să dobândâscă, guvern naţional, întemeiat pe o şartă | 
liberală (Cogărnicâmwo. În urma multor pătimiră, multor nenorociri, 

un orizonte mai senin .ni se arată; pacea de la Adrianopol se 

închee între Rusia și Turcia, ș şi. drituri pierdute de vâcuri ni se 
întore înapoi (7dem).: ” 

153. Exerciţiu scris. Să se formeze trei frasc : “una în care presentul 

să aibă înțeles proprii ; alta în care să fie pus în loc de trecut; alta 

unde să fie pus în loc de viitor. 

$ 101.“ Imperfectul 'este timpul descrierii; perfectul 

simplu și perfectul compus sînt ale naraţiunii. 
Negruzzi povestesce cum s'a dus, fiind copil, la un 

examen la Socola și a r&mas încântat. 

Ce făceam ci în vremea , acesta? E rămăsesetn încremenit 

cu ochii holbați, cu gura: căscată, căci nu înțelegeam nimic, 
ci care mă țincam că sciit ce-va. Dascălul acesta lua în ochii 

mei un chip măreț!... Cât:m&' simţiam de mic în asemănare 
cu băctul acel ce “scria. esară> și «vie» în trei osebite feluri. 

Aci se descrie starea autorului în timpul când asistă 
la examen. Tatăl seu îi spune, întorcându-se acasă, că 
-va, aduce pe. acel profesor să-i „dea. lecţii...
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O, cât 'am r&mas de recunoscător bunului părinte pentru 

acestă dorită veste ! Indată am gătit cacte, condee nout, 

negrelă. bună, nimic m'am uitat. Aceste pregătiri mail ocu- 

“pat până sera, când m'am culcat gândind la noul dascăl; 

iar peste nâpte ainu visat că aveam un nas cât al lui de mare. 

Aci nu mai este o deşcriere, ci se povestesc ac 

ţiunile îndeplinite de el; -iar la urmă e un n imperfect, 

pentru că și acolo e o deșcriere. | 

Acţiunile spuse prin per, -feci sint succesive ; cele s spuse 

prin înzperfect sînt simultarie. a 

Observare. In vorbirea: şi scrierea de adi nu. se mal 

face nici o deosebire între perfectul simplu ș şi perfectul” 

“compus. 

In « Alexandru Lăpuşnenu» C. Negruzzi, întrebuin- 

țeză perfectul compus: 

După ce a ascultat sfinta slujbă, sa coboril din strană, 

- şi, apropiindu-se de racla sf. Ion cel noă, s'a.plecat cu mare 

smerenie și a sdrutat mâştele sfintului.. .. 

„ după câte-va frase mai departe, intrebuințeză per- 

fcctul simplu: . | 

Lăpușnenu eşi din biserică, poftind pe bocră să vie ca să. -- 

- ospăteze împreună și încălecând se înturnă la palat. Toţi” 

se Împ! dștiară i - 

154. Exerciţiă oral. Să se spună: pentru ce s'a pus impertectul şi - 

: perfectul simplu saii compus în frasele următore : 

“Bărbaţii în putere, junii şi junele erai în câmp la lucru, 

unde secerait orz, alţii săpait la şerg sait: tatarcă (meiit mare) şi 

la tirchine, alţii cosiaii, alţii strângeait fân. (CI. Maiorescu). — Ei fugiaii 

“cum fug razele lunei peste adânecile valuri ale mării, fugeau prin 

n6ptea pustie şi rece ca două visuri drâgi ; și prin fuga lor au- 

diaii miautele lungi și îndoite ale motanului din vatra castelului. _ 

(Eminescu). — Din cenușa lui se făcu un isvor. limpede ce curgea 

pe un nisip de diamant; pe lângă e! arbori nalţi, verdi, stufoşi,
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xăspândiaii o umbră r&corită şi mirositâre. (Znineseu). — Spre apus 
se vedeaii încă.stelele selipind într'o lumină - palidă, iar spre r&- 
sărit o genă trandafirie se înălța pe cer ca o speranţă de fericire, 
“stropind cu rouă pămîntul însetat. (Gane. — Dacă istoria, în de-. 
obşte, adică a nâmului omenesc, este aşa de interesantă în resul- 
tatele sale, cu cât mai mult trebue să ne fie istoria patriei, a lo- 
cului unde am văâgut diiia ? (Cogănieeu. — Omul tot-d'auna înainte 
de nâm şi-a iubit familia, înainte de lume și-a iubit nâmul şi 
partea de pămînt, fie mare, fie mică, în care el s'a. născut, a pe- 
trecut dulcii ani ai copilăriei ce nu se mai întorc, a simţit cea 
înțâiii bucurie şi cea întâiii durere de bărbat. (Cogălnicenu). — Este 
adevăr și am vădut-o însu-mi, roșindu-mă de ruşine, că Românii 
se luptară pentru libertate sub stâgul celui mai străin, mai cum- 
plit şi mai învechit despotism ; este adevăr că Românii se lăsară 
a fi înşelaţi de Austriaci, cari esploatară eroismul şi jertfele lor, 
(Bălcescu). — Lipsiţi de cunoseinţe și de principii ale răsboiului ei 
“le învăţară în mijlocul luptelor. (Bălcescu), - 

155. Exerciţii oral. Să se spună la ce timp și mod se află verbele 
„Subliniate şi să se explice : “ 

-.. Domnilor, când ar fi așa de norocit să desuoltez mai mult în 
inima d-v6stră interesul pentru istoria patriei, m'aşi făli că am 

„sporit în d-vâstră şi iubirea! către patrie, şi că, prin. urmare, aa - 
contribuit -la păstrarea naţionalităţii ; căci, ce pâte mai mult să 
„ne o păstreze, de cât acâstă istorie, care ne arată ce am fost, de 
unde am venit, ce suntem, şi cu regula de trei, ne descoperă și 
numărul necunoscut: ce avem să fim! (Cogătiednu). — Mahomed 
înainta cu armia sa prin țară, și fiind-că. nu vedea nici un 'vrăjmaș 
înaintea sa, trimitea cete ca să iscodescă drumul către capitală şi 

- să pustiescă tot ce vor întâmpina; dar acestea cum se desghina . 
şi se depărta de armia cea mare; nu se mai vedea; se părea că le 
înghite pămîntul: cu atâta foc se lupta vitezul "Ţepeş în potriva 
Turcilor şi cu atâta cete se silia sc slăbescă puterea cea mare 
a lui Mahomed, înpotriva căruia -cu atât mai. multă încurajare” 

". ducra, cu cât audia, că armia despre partea Moldaviei 7erge bine; , 
şi deși Turcii în alianţă cu Ștefan arseră cetatea Brăila, fură însă 
bătuți şi răsbătuţi îndărăt de la hotarele Ţărei Românesci. (Aron 

„ Florian). — Fiţi cu mine, şi, cu voi va îi izbânda. (2. 1zasdei).



PUNGTUAȚIUNEA a 

Când vorbim sîntem. obligaţi : a - face pause 

mal tunsă sai mai scurte pentru ca să lăsăm “să intre 

și să. 6să aerul din aparatul vocal. - DT 

Frasa următâre: 

Ci-că cra odată întrun sat un om grozav de leneș de leneş 

-ce cra nici îmbucătura din- gură nu și-o mesteca iCrengă), 

se citesce ast-fel: 

Ci-că era odată || 
„întrun sat || | 

- un om grozav de leneș ||| “ 

de leneş ce era || e 
nici îmbucătura | din g       

nu și-o mesteca." 

Avem. o pausă mare la “mijlocul acestei frase și £ alte. -. 

“pause mai mici. e 

„Aceste pause, pe cari, siliți, le facem în vorbire, se. 

arată în scris “prin semne de punctuaţiune. 

- In limba română multă vreme punctuaţiunea nu a. 

fost de loc ţinută în semă.. În vecurile trecute se gă-:



142 
  

_sese tipărituri și: manuscrise cari ai numai . “ puncte. 
puse din loc în loc fără nici o neroe, ba avem chiar. 

„0 scriere care nu aie nici măcar cuvintele despărțite. 
Se înțelege că ar fi grei să pricepem o vorbire 

„scrisă fără semne de' punctuație. : Ca să scim - între-. 
„buinţa bine semnele de punctuațiune, se cuvine să cu- 
n6scem sintaxa; acesta este unul din folosele ce le 

aduce curioscința sintaxei. 
„Pe: lângă semnele de punctuație propriă dise, cari - 

ne arată pausele ce: facem în vorbire, avem și câte-vă 
“cari arată tonul frasei, . *. - 

Semnele de. punctuație propriii disc. sînt: punctul, 
dirgula » Punct-și- -virgulă, doiie puncte. Semnele. cari a- 
“rată tonul sint : semnul. de îutrebare şi cel. de excela. 
mare și punctele de Sus pensiune. La aceştea se > adaugă 
Parentesa. Și ghilemelele.: i 

Punctul 

„$ 103. Punctul se pune ori unde socotim noi că: gân-" 
direa e sfârşită, adică la. finele fraselor și al proposi- 
țiunilor independente: | 

| Exemple : . | 

Hora. începu: Tată lumea se aruncă cu nebunie. Ja joc. și 
un lung lanţ de flăcăi și fete, ce semănă a 'fi atâtea flori în 
o mare ghirlandă însufiețită de focul tinereţii, se înființă sub : 
bolta cerului, luminată de stele. (Ganea). - 

$ 104. Când prescurtăm cuvintele, punem punct: 
C, Negruzzi traducea cu o măestrie artistică baladele lui 

L'A Hugo. (Alexandri). 

C. este în loc de: Constantin; V. în loc de: Victor. 
.
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V irgula 

$ 105. v irgula are întrebuințările cele mai numerâse. 

și cele mai variate. 

Ea desparte vocativul de restul proposiţiănii. Dacă 

stă la început, se va pune o singură virgulă; dacă stă 

la mijloc, va fi intercalat între doit virgule: 

Moş Nichifor, ce facem noi? (Crângăi: 

Dumneata, Moş Nichifor, eşti om purtat, scii mai bine de 

cât mine. (Crângă). i 7, 

$ 106. Virgula desparte proposiţiunile coordinate, 

- daca nu sînt legate prin conjuncțiuni : 

In vremea veche. cerul. era "limpede, sorele, străluela ca: un 

flăcăii tinăr. (a. Russo). 

„“ Când 'sînt legate prin conjuncțiuni copulative și dis- 

junctive, . nu. se pune virgulă: 

- Își pierduse acum firea şi-i coprinse spaima (Coşbuc). 

- Pielea rea și.răpăn6să ori .o bate ori o lasă (Crângă)- 

Când sînt legate prin conjuncțiuni adversative și con- 

| clusive, se pune virgulă: 

„- Acum nu cra luptă, ci măcelărie. (Coșbucy- 

Acea originalitate a simțului estetic se vădesce în produs- 

“iunile unui popor; există dar o caracteristică a poporelor sub 

raportul artistic. (Oăobeseu)- | 

Unii autoră pun punct inaintea unora din conjunc- . 

" ţiunile coordinătore, mai ales înainte de însă, deci, 

așa dar, si, dar, iar. 

„Coşbuc scrie astfel: 

piceaă că, dacă le am fi trimis oştire la Nicopole, ci ar fi:
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„plecat mai cu veghere la Plevna, sciindu- -se apărați de not 
E și n'ar fi fost nevoiţi. să-și rupă stea în doi. "Așa diccam. 

“Și noi. Dar nu rcutatea “de inimă. ne -a țintuit pe loc, 

-.$ 107. Când avem proposițiuni contrase, părțile com- 
„puse se despart 'prin virgulă, dacă nu se l€gă prin. 
conjuncțiuni. De regulă, se legă numai penultima cu 

„ultima: : | | 
Erau. mii de 6meni pe pod strâmtorați de care, de. cai, de: 

boi, de bivoli, împingendi-se „unii :pe -alţii, strivindu- -se și că- 
dând în rit. (Coșbuc). | 
-Aă fost poftiţi cei mai. străluciți speţă: împărați, crai, voe- 

vodi, "căpitanii oștilor, mai marii orașelor și alte fețe: cinstite. - 
(Crengă).-. 

” $ 108. Aposiţiunea se desparte: prin virgulă: 

Ne trezim că vine la şcolă cu Moş Fotea, cojocarul sa 
tului. (Creugă). | 

- ... . $ 109. -Substituirea prin - gerundiă se desparte tot ! 
„_ deauna prin virgulă şi, dacă gerundiul are compliniri, 

acelea formeză un corp cu „dinsul și “virgula le des- 
parte pe tote la olaltă: A A 

Când ai ajuns Rușii sub „cetate, comandantul oștirilor din. | 
Nicopole, vedend primejdia, i -a dat de scire lui Osman. (Coşbuc) 

Întindendu-se Ruşii spre drepta cu „oștile lor, a ajuns . 
- Și la „ectatea Nicopolei. (Coșunc). 3 

$ 110. Ori -ce proposițiune subordinată stă înaintea. 
„ Principale, se „desparte prin virgulă: 

- Ce se nasce prin întuneric, trebue să se vadă la lumină. 
CA. Panu), 

Dacă nu scii Bă vopsesci, nu te pune: să mânjesci. 
(A. Pann). 

» Când au început Rușii răsboiul, not eram îngrijați că 
vor intra Turcii în fară. , CCosbuo).
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$ 111. Când stati în urmă. atuner proposiţia subiec=" . 
tivă, „completivă, „circumstanțială de 'loc : ȘI: de timp și 
cea finală nu. se. despart prin virgulă: a 

„se scia, încă de. cu. tomna că Rușii vor „porni, răsboiti 
asupra Turcilor. (Coșbue, | Si 

"Generalul rus: făcuse greșcla să-și băge “în foc şi resox- - 
"vele, “(Coșuic). 1: e pe - 

-. Resare unde nu-l semeni (4. Pann) a 
DI Xe cereaii oştire 80 bage în foc. Cop. za 

ŞI 2. Circumstanțiala de mod, „de causă, de. Con- | 
diane ș și de concesiune sc despart: prin virgulă și când 

"staii în urma 'supraordinatei: i a 

A fost, cum sciam. că a mai fost. COogăure). 
-.. Se adună o malțime' de dăscălime la noi, „căci aici era | 

staniștea lor. (Crengă). | a ” 

R&ă i-or fi strâns Turcii de. piept pe Ruși, dacă aii ajuns 
- Rușii să :ne câră ajutor. (Coștuc). 

Acest adevăr arată că există în lume o Românie, deși nu - 
„ Hgureză pe hărţile de geografie. Alerandri). Da 

  

$ 113. Substituirile pr oposițiunilor circumstanţiale c cari, 
se > despart prin. virgulă când :stai în urma supraordi-- i 

“.hatei, se supune la aceeași regulă. . PE aa _ 

Ş 114. Proposițiunea atributivă explicativă se des- 
parte prin virgulă j. cea. determinată nu se. desparte : pă 

. După ce a pierit Mărăcinenu,. care mai ţinea pe băeţi 
pe lângă sine, bicții noștri băcţi, rămași fără ofiţeri, sc svâr- ii 

s 1. coliră'de capul lor. (Coştuo). | | 

Bataliânele rusesci cari ai intrat în- Plevna « at fost co- 
. “pleşite de. Turci. „(Cosbuc 

Ş 115. Proposiţiunile incidente s se despart prin virgulă: - 

G. Adamescu. Gramatica p. cl. [It secund. | 10 .



  

dă „citaţie 

Cu 

. Sergentul Loghini era isteț: la vorbă și, până n'a fost stră- 
„puns de baionstă, ÎȘI, tot îndemna 6menii cu gluma. (Coşbuc). 

116. In vorbirea directă, proposițiunea introducă- 

_tore se „desparte prin. „virgulă, dacă se. intercaleză în 

. „7 Ti E - - i E 

— -"Plocaţi- vă, qise trimisul, şi nu vă puneţi capul în pri- 
- mejdic. (Cc. Negruz Di 

“ Observare.. Se mai pâte pune virgulă ori unde scrii- 
"torul: socotesce că prin. “ea pote da o mai bună des- 

lușire înţelesului.... - i 

155. Exerciţii oral. Să se spună unde trebue! pusă virgula : 
| | 

Sar dice. că Românii când S'ait- prins de mână pentru . prima . 
„Gră ca să j6ce hora simțind aceeași trebuinţă a fi uniţi în dilele 
bune ca și în gilele rele' ai voit să lege îrăţia dintre dinșii prin- 
"tr'un cântec-și un joc. (N. Gane): : a 

-- Omul primitiv crede că sufletul - unui om se află sai p5:e să 
* fie silit: prin evocaţiiine! ori invocaţiune. a se afla: în tote lucrurile 
cari au aparţinut acelui om, (VF. Conta). , 

- Când cine-va voesce să-și. răsbune contra unui duşman î în viâţă - 
caută de-şi procură o șuviță de păr o unghie saii chiar un petec. - 
'din-laina acelui duşman după aceea pronunţă câte-va vorbe anume - 
întocmite prin care châmă la sine cu amăgeli, sufietul duşmanului 

"ca. el să se aşede cu totul în obiectul ce provine de la dîrisul apoi 
acest obiect este învelit î în c6ră şi pus pe cărbuni aprinşi. (Y. Conta). 

Matia fiul lui s'a născut în Transilvania | la Cluj şi s'a educat 
„acolo până în vîrstă de june. CA. 7. Laurian). - 

- EL a fost cel mai mare dintre Regii pe cari ia. numărat Un: 
garia şi o durere! cel din urmă. CA. 7. Laurian). - 

Râtrânii (ţiganii) gârbovi-de vîrstă sta culeaţi în căruţe şi se. 
pârlia de.s6re iar pe lângă-ei urma pe jos tâtă familia: femei cu . 
copii la sîn fete cu cole albe pe cap flăcăi trăgând urși: după -: 

. dînşii cal mânzi vaci 6âni toţi bulue la un loc toți grăind răcnind 
rîdând nechezând urlând și umplând câmpii. de un sgomot săl- .. 
-batic ce da; fiori. (V.. Alexandri). . 

O Mateiii Basarab ce adâne rospaet îţi. datorâză ţie. națiunea 
română pe care agi din negura anilor tu încă ai sci.s 0 înveţi 
„a iai apăra şi a-şi redobândi drepturile sale răpite, CCogaicem.
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- Adevărul e că noi am cam i moştenit de a “străbunii noştri; o- 

"Diceiul de a glumi şi a ride. despre ori-ce faptă de laudă a n6stră 

Totul este: că. vâcurile eroice şi mitologice ai trecut de miult 

că astă-di poesia nu se găsesce nici măcar în versurile ponţilor şi 

că numai un Omer a fost în lume. (Cogătniccnit). 

Pe lângă acestea istoria Românâscă mai are un “interes şi mai 

"de a lua în r&spâr pe toți cei dintre: noi cari 6re- -cum fac. onâre 7. 

„ţărei. (Odobescu). | 

„universal: Patria n6stră prin o s6rtă Srednică de tâtă jalea afost 

menită din cea mai bătrână vechime să fie teatrul năvălirilor șia a 

răsbâelor 'străinilor. -(Cogătuicenm: 

O. sută ani după Christos . întâlnim: pre Decebal cel. mai în- 

semnat Rigă “barbar care a fost vre-odată mai măreț mai vrednic 

de a fi pe tronul Romei de: cât mişeii urmași ai „lui August. „(00- 

găln icenu). 

- Dacă Grecii ai cădqut odată sub jugul lui Filip. şi în urmă sub 

2 jugul Romanilor este pentru că au voit să fie ' Plateani Tebani. 

“. Ateniani Spartiani şi nu Heleni ; tot așa şi strămoşii noştrii ai E 

voit să fim Ardeleni Munteni Moldoveni. şi nu Români; rare- ori 

. er au venit să se privescă între dinșii ca O singură și aceeaşi 

- gulă unde trebue : LL 

“până la împlinirea. celei mai mari făg găduinţe până la câa mai te-- 

“meinică închezășluire a naţionalităţii.. nostre adică . numirea de . 

„domni pămiînteni şi pe vis pe. Tronurile Moldaviei și Valachiei, : 

. 

"nație ; în neunirea lor 'dar trebue să vedem. isvorul. tuturor ne-, 

norocirilor trecute a cărora urme încă, până astădi sunt. vii pe. 

pămîntul nostru.. ; Cogălnicântu)- Ea | , 

156. Exerciţii scris. Să se „copieze frasele urmiităre punendu- -se "vire - 

Istoria noiiă se începe « cu vâcul cel mai cumplit care vre: -odată 

: - a apăsat țările n6stre. „«Cogălnicenu). 
” A 

Kiselef un nume pe care! Românii nu trebue “să-l rostâscă de - 

cât cu recunoscinţă şi dragoste este însărcinat cu regeneraţia pa 

trici cu puierea în lucrare a pravilelor „menite .să ne facă o nație 

(Cogâlnicenu). . 

Intristarea. durerea. lacrămile nimic nu o.ar folosi: simpatia 

mila ajutorul t6te ar fi pentru dînsa închise. (a. Florian). 

Când-n'are. cine-va.ce să spuie când î îi e capul see și inima rece 

atunci pote alerg sa la duşii de pe lume să vorbâscă de Muse de: 

" Olimp de Apolon de Cerber de Pluton să grămădâscă vorbe dalde” 

„astea, câte voesce că potrivesce și. versul și sâmănă şi apoet. (Iletiado). 

“Fieşte-care limbă când a început să se cultiveze a,avut tre- 

-Duinţă de numiri noiiă pe: cari sait şi le: -a făcut, de | la sine sai s'a
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împrumutat măcar de unde şi mai vîrtos de acolo de unde ai 
vedut că este isvorul sciințelor şi al „meşteșugurilor. Czeliade).. 

„*.. Pe la 1830 se visitai mănăstirile n6stre oficial de câtre străini 
"şi toți subalternii şi patrioţii după atunci Îşi puneai tot zelul 

împreună cu călugării greci - în - serviciul. străinului inimicului | 
„ destruetor naţionalităţi străine'lor şi al statului străin lor. (0. zoliae 

- ] org: vingua 

| Ş 117. “Puncteși virgulă $ se punc când avem să ară 
- dca o pausă mai mare de-cât o virgulă și mai mică - 

de cât a punctului. Când proposiţiile . legate prin con- . 
” juncţiună adversative Și conclusive ai subordinate cari 
* le dai o. desvoltare mai mare. și mai ales când aceste. 
'subordinate sunt despărțite cu virgule, atunci se despart 

„prin punct-și-virgulă. În peridde membrele se despart 
„Prin punct-și-virgulă, e - 

. 
Când sârele se plecă: spre- apus; când murgul serii încâpe. 

„ase destinde îreptat peste pustii; farmecul tainic al singură- 
„ăi cresce. şi 'mai mult în sufictul călătorului. (Odobescu). 

157. Exerciţii oral. Să se spună unde “lipsesce punct şi virgulă. 
Nici-un jurnal de mode nu ne: a păstrat modelul şi tiparele gra-. " ţiâselor pod6be cu care elegantele nâstre domniţe și jupânie din . secolii trecuţi, veniaii în ajutorul graţiilor lor firesci "nici-un a-' - mabil cântăreţ trubadur. pămîntân din vechime nu s'a aflat ca să - „ne lase descrierea taliei lor nlădiită sub un port strălucitor; nici * “un artist înamorat din. vremile înapoiâte nu ne a schiţat în vre:o - gingașă "pictură chipul soţiei sale în: veștminteleii.. „originale, . Nu, ori-care din astea voii câştiga îmi va fi mai nesuferită de cât însăși mârtea' nu,'mai bine să mă siirșesc după cum m'am început, în chinuri, în spumeg6se valuri adăogate! de vijelia ne- - norocirilor, de cât să mă dai „sujet criticei destrânatei omeniri, 

"(Bolintinenu). Fanariotul pricepu. bine că puterea Românilor era în instituţiile lor, de aceea nici nu întârdie a săpa acele instituţii spre a pregăti nâmului. săi. o lungă domnie: (Bălcescu), 
„Le „păsa grei: Românilor sub Fanarioţi, le păsa cu mult mai. 

>



: „ul despre a. lui ursită. (Bolintincuu);, SR: 

OT 

  

, ureă, căci nu'aveaii nici o: carieră. spre a- şi desvolta talentele: lor. : 
ostășesci de „aceea, de câte ori. vre- un căpitan. mare e ia în 

” Europa, Românii alergaii cu glota sub stegurile lui. - (Băleesen), 

j 

Dottă punote: Re ă i 

Ş 118. Doită puncte: se inirebuințezăi. cu deosebire 
„în citaţiuni și. în: enumerațiuni. 

„. Când cităm vorbele -altula,. dacă punem proposi- 
țiuhea introductivă inainte, atunci o despărțim cu u. doit u€ 
puncte: ; o - - 

Scaraoschi îl întasbă : a copile, e ce ispravă ai făcut? 
tCrengă). 

Generali. cei mai vestiți cari a comandat armatele Mol-. 
„dovei, afară: de Domni, ai fost: Boldur Vornicul, Șenărea, 
Hatmanul, - Vornicul Gogu, „Vornicul Bucim și „Hatmanul 
Buhuş. (ăălceseu) 

Une-ori și esplicarile 3 mai  desvoltate se: despart prin 
i - doit puncte: 

Cum ne-aii scos și cum nc-aă „dat, c- mărturie. “fapta lor, 
„căci după r&sboiii ne-ati luat și ceea ce ne-ai lăsat „Turcii : 

ne-ai rupt o bucată, din ţară. (Coșbuc), a 

154. Exerciţiă scris, sa se pue doiiă puncte unde, „trebue. 

- Dita de 10 Februarie 1716:fu.0 gi de doliă pentru. Români 
în acea, qi Nicolae Mavrocordat, cel d'întâiă domn fanariot se.urcă.. . 
-pe.slăvitul tron ilustrat de Basarabi. (zzătcesen), o | 

„Libertatea e îndoită: cea . din năuntru și: cea din afară... ele. 
- sunt surori şi una fără alta nu pâte trăi. (Balcescu). 

„Veniţi cu mine, domnilor, ca..să cercetăm împreună adevărul 

la isvorul sti, şi sunt încredințat că în. sfîrşit veţi dice - bună 

"gară! bun popor. (4zerandri). ” 
Ca şi.la ţăranii noștri din principate, Românii-Macedoneni au 

_ursitorile „trei dile de la nascere cred, că trei femei spirite vin 

în casa unde sa născut prune şi ţin sfat la căpătâiul lEgănului



“Semnele de întrebare şi de exclamare 

$ 119. Proposiţiunile ş și- frasele interogative şi excla- 

native primesc la fine - semnul de întrebare. și de. 

exclamare: aa 

Exemple : | | 

-- Acest popor, acestă țară, merită. ore de a atrage luarea 
„aminte a. occidentului ? (Alexandri), 

Oare numai „acelea, ec sunt conforme regulelor estetice 

: nostre contimporane și „locale se vor pute numi "obiecte de 
ar tă ? (Odobeseiu). | 

Dulce pricteşug! înger trimes din ceruri spre a uni pe « Gmeni 

prin "compătimire! “Tu, ce nu deosebesc din sălbatecele fiare! 

"tu, ce.nc. înmulțescă fericirile făcând să le gustăm de atâtea 

oră. de câte ori .le dobândesc aceia cu - cari tu ne unesci și 

ne mieșoreză durerile, făcând să le împărtășim cu dinșii! 
” - (Cesar Doliac). 

“id dar de ce figăduclcle tale: cele: sfinte, blândi, netino- 

vate și. neprimejdiosc, să fie mai nesocotite, de cât ale îndră- 

citi, aspru, vinovat și primejdios nepricteşug.. „(oliae).: - 

„ Punctele de suspensitna 
: 

Ş 120. Când într eiupem.- o _frasă, fie-că o terminăm | 

mai apoi, fie că o lăsăm nesfârșită, intrebuințăm pune 

| tele de: suspensiune, o 

Voiii putea cil împrăștia un sentiment sfint, ce mă insuti, 

| îmi arată -bunul cel! neprețuit și mă - povățuesce la fericirea . 

„cea adevărată; în vremea când gclosia-mi aprinsă fierbe, că nu 
are, acea: putere” electrică a-l strânge după unde îl vede în 

prăștiat, ca să-l aducă tot la Sine-și... (Bolintineanu). 0 
— «Jată-mă îndată. „>. și Mihnea descălicase, urcasc, îngusta. 

și. drepta scară de pictră, şi prin tinde întunecâsc, mergea a 
odaia tatălui săii. (Odobescu).



Pi - Parenlesa DI a 

| Ş: 121; O explicare care ese din textul rasei s se pune - 

în parentesă. - | ie i 

“Li se duse vestea în sat, şi fură. chemaţi. şi. la curtea poc- | 

- râscă (cum am dice-la noi acasă). (Eliad). : aaa 
EI- făcea şi desfăcea * Mitropoliți și Episcopi după.  cattaţa . 

.-sa; el. numia funcţionarii . Statului pe termen de trei ani,- în 
care aceștia aveai tacit. învoirea de a se îmbogăți prin ori- ce 

„. mijloce; el da ultiniul veto. în materie de procese; el era cen- . . 
“sorul arbitrar a ori-ce produceri intelectuale, a ori- ce aspirări 

liberale; el. prin urmare suspenda pentru cel mai mic “pre- 

text foile ce sc încercaă a răspândi gustul” literaturii [presa 

politică fiind mărginită numai în dare de scmă a balurilor 

de. la curte şi a ceremoniilor. din giiia Sf. Nicolae]. (Ale zandri) 

i - Ghilemelele 

Ş 122 Citaţiunile. se pot: pune între ghilemele sai Be 

“semne de citaţiuni. - 

„In mijlocul unui public. numeros toi așteptată. a- vide ora 

„supremă | a banditului, care cu un curaj nepilduit striga: “cler 

taţi-mă& Gmeni buni» și ţintăa privirile sale cu ochii negri plini 

„de mândrie asupra publicului. (George Asahi. - : 

„ Archicreul..dise cuvintele acestea: 

: «Dâmne! odihiiesce. sufletul robului. tăi loan în loc de pace, 

„în loc de verdâță, unde nu este întristare nici suspin, ci viță 

fără de: sfirşit: (C. Negruzzi . - , 

z 
7 

„Ceţa. se îndeşă, ia” o formă, formă, de frant, cu arme, cari, ! 

_sc aruncă așupra Polonilor cu strigătele: <Ucide!. Ucide!>.. 

PD „" (Bolintinem),



    

E
 
R
a
 

: ini Trăsura | de despărțire 

„$1123, Trăsura” de despărțire se intrebuințe; ză sii 
ca semn de dialog sai ca  parantesă. DE 

   
   , Este un. fapt “net: igăduit, că fie- -care? seminţie omenescă, 

a am pute chiar dice; fie: -care:, ramură 'a.- seriinţiiloi, fie- -care - 

a . popor: “distinct, — arc în. geniul? stă un mod: special de a coa- 
cepe. și. de a „produce dv umosul plastic. (Odâveser). 

Ast-fel ca. “socotesce -— după o. cpocă mbrisnară,/ în : care: 

omul: sălbatic. “încă -sa_ servit numai cu tulpine de. copaci ș 

“cu bolovani de stâncă — un period, în care el sa. învețat să 
„cloplescă. prin” ciocnituri pic ctra : şi „osul, șapoi jar. prin frecă- 

„= turi-să le Justruâscă. (Oitobescr): - 

“Intro - dimincță o damă văduvă — a- căreia nume a vin 

„tăcc,. respectând frumosa ci faptă — găsi la porta” casci sale 

» i trupul 16 Luminărică și văduva î îngropă pe sărac: (6. “Negruzzi, 
- — Bine aţi venit, boieri!  dise acesta. silindu- -se a zimbi. 

— Să fi M. Ta sănătos, răspunseră boierii. (C. Negruzzi)” 

    

159. Exerciţiu scris, Să se copieze punându-se semnele de punctua- 
ţie cari: trebue. o Ei . , , 

" Cocoșul bătând din aripi pe garăul țarinei nu de mult vestiso 
| mtequl nopţii când cornul: vânătorese se augi: .răsunând la curisa 

de pe moşia Sorcova o mare vânătâre de cerbi lupi şi porci:săl- . 

batici se. dădea de stăpânul moşiei la care se adunase toţi amar, 

torii! de. prin orașele şi satele învecinate. : ro 
Diiia se arăta frumâsă spre apus se. vedeaii încă stelele seli- 

pind într'o lumină palidă iar spre ră&sărit-o gână trandafirie se 

înalță pe cer ca o speranţă de fericire stropind cu roiă Pământul 

însetat. - 

La sunetul cornului cete de meni 'porniră spre curte înşiraţi 

_- pe ulițele satului -unii armaţi cu bețe pentru hăituclă alţii cu 
__ Pusci. pentru vânat având fie-care merinde în! traistă şi Speranța, 

de a:împușca cea mai mare dihanie din codru. | 
“e. La curte domnia o mare mișcare întocmai ca o: pregătite” de.. 

„a „răsboii sar fi dis-că. un avânt de vitejie cuprindea tâte inimile 

la” apropierea. luptei cu Pădurea şi îie- -care aruncând pe umere 2 
e 

Da - -. = ..- pr cp 7 ro i, ai ii a -



  

i | 2153 a. 

arma bine grijită sora omului în nevoe simţia în. sine mai cu 

„sărie dreptul săi de stăpân asupra naturii. . 

Setul vânătârei împărţi la toţi puşcaşii ţăranii prat şi plumbi 

n ce ajuns desbătu apoi planul vânătârei cu gravitatea-unui ge- 

_ueral de armată ce curând are să înfrunte inimicul însemnă linia 

- de atac a hăitaşilor linia de pândă a pușcașilor şi după ce totul 

au bine pregătit întrâga câtă plâcă spre pădure aspirând cu poită 

aburii Gimineţei şi cântând doine de jale sait cântece de veselie 

după cum se simţiaii inspirați de răsăritul s6relui saii de sgomotul 

r&sboinic al vânătârei. * i - 

În scurt timp pădurea fu încinsă între dotă lanţuri de Gmeni 

când deodată la sunetul cornului care era semnul de începere al - 

vânătorii mii de ţipete sălbatice sunete de ciomege şuerături as- 

cuțite treziră ecourile de prin adîncul rîpelor făcând să tremure de 

frică chiar frundele pe arbori sar fi dis că bătrânii frasini şi ste- 

jari să râstârnă sub vrăjmăşia unui potop ce năvălesce asupra 

a pădurii la audul acestui clocot înfiorător linia pușcașilor stătea 

"Născută așteptând fic-care la locul s&ii ascuns printre frunzari 

- “ sosirea vre-unci fiare sălbatice spre a împuşea cu îoc 

+ Dar în acâstă aşteptare ce sâmână a fi fără sfîrșit fie-care Mo- 

„ment ieste însemnat prin bătaia inimii nu este vânător cât de 

„vechii cât de ispitit care să-și pâtă stăpâni neastâmpârul pote va 

„7 xeni pe ici pote va veni pe dincolo își dice el pregătindu-și arma 

"si ochiul săi se măresce așa că ar voi parcă să străbată prin 

măduva copacilor cel mai mic punct frunzele uscate „respunde 

de-adreptul în inima sa el își opresce 'suilarea ascultă întrâbă și 

“nici-o notă nu scapă nepricepută din graiul tainice armonios al 

„pădurii . o | | 

“Apoi iată că. resună o detunătură de puşcă în aripa stângă a 

rânătorilor urmată de mai multe altele în aripa drâptă. şi în cen- 

tru până când focurile se înmulţesc pe tâtă linia -vestind fie-care 

câte un duel singuratic duel de mârte între om şi fiară 

"Cu încetul însă hăitaşii se apropie. de pușcași urletele se po- 

-_*“ tolese focurile - încetză şi cu toţii se. adună grămadă în poâna 

“cea” mai apropiată pentru a număra prada dobândită. ! 

n SPIRŞIT » 
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