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INPRODUCERE. 
In lucrarea aceasta mi-am propus a cercetă isto- 

ria genului elementelor latine, cari se află în romă- 
nește, şi de a încercă să stabilese o teorie generală 
a formărei genului romîn în raport cu cel latin. 
Partea cea mii însemnată în aceste cercetări ieste 
disparițiunea, genului neutru în celelalte limbi ro- 
manice față cu păstrarea lui în romăneşte. | 

Mai întăiii am căutat ce schimbări de gen 'ni în- 
tățoșază substantivele romiinești în comparaţie cu a- 
cele ale latinei clasice. Pe urmă am discutat spre a 
află, dacă acele schimbări sînt reale, adecă dacă sati 
întimplat în latina populară, ori dacă nu cum-vă. în 

“această limbă se atiaă și forme de alt gen cores- 
punzătoare celor din latina clasică. Iu sfirşit din 
asemănarea formelor romanice. am tras conclusiuni 
în privința genului roman şi arăt ce urmează, după 
părerea mea, din aceste fapte, în special asupra ge- 
nului neutru. Si | , 

Din nefericire n'am avut lu! îndămină toate lucră- 
rile, de cari ași fi avut trebuință și am fost silit, să 
mă folosesc numai" de acele citate la început. Mai 
tirziu voii complectă. lipsurile ueînlăturate acuma. 
Mai mult se simțeşte aci lipsa de fapte din testurile 
romine vechi și din dialectul macedonean.



Capitolul I-iiă. 
» DABBILTUI 7 | 

$. 1. Neutre cari şi-au schimbat genul în vomcineşte. 

DECLINAREA II 
„1. Neutre singulare cari au trecut Ia masculin, 
cerebrum; crier Rom; celedro și cerebro Sp; cere- 

| bro Port, | 
ficatum; ficat, la plural pe lingă forina masculină, 

ficaţi ieste și ficate ; fegato It; higado Sp; 
„ Jigadn Port; fetge Cat. Prov; fe Tr. v; 

foie Fr. nou. m. 
geniculum în latina clasică (Varro, Priscianus), înse - 

| trebue să admitem un tip genuculum din” 
care să fi ieșit: genunchui Rom., la plu- 

„ral are pe lingă genunchi și forma ge- 
nunehe ; genucliu, la, plural numai genu- 
clie Maced; ginocchio It; genojo, ginojo Sp. v.; 
hinojo Sp. nou; giolho, joetho Port; genol! 
Cat; genolh, ginolh Prov; genouil Fr, v.; 
genou Ir. nou. | - A 

nubilum; our Rom; nuor Maced; nuvolu m. nueola 
f.. mugolo m. nugola f. It; nublo Sp; nu- 
dle Prov; nuvem Port; mue Fr. Aceste 
două din urmă din mubes. - 

ostiolum; ușor Rom; ussol Prov. 

2. Neutre plurale cari au trecut la feminin. 
alvea. Vezi alveus la Masculinele “cari ai trecut 

la feminin Dec. II. Ma 
autumna, forma neutră se află la Varro și Chari-
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sius gramaticul, la -Horatius îuse se află 
forma masculină : autumnus, î; loamnă Rom; 
autuno It;. ototo Sp; outono Port; autumno 
Cat; autons,. autompne Prov; automne Fr. 
m și f. | - 

cichorea; cicoare Rom; cicorea, cicoria It; chicor ea, 
'chicoria, achicoria, Sp; chicoria Port; ci- 
corâe Fr. 

corna;  coarnă Rom; ccle-l-alte forme date do 
D-nal Cihac: cornia, corniola It; cornizola - 
Sp; cornisola Port; cornouille Fr, vin din 
alte forme latinești. 

damna; daună Rom; 'danno It; dazo Sp; damno, 
dano Port; dan, dan Prov: dam Fr. . 

folia; foaie “Rom: foglio m. foglia £. It; fuel Friul; 
- rul, fulla Cats foja Sp. v.; hoja Sp. nou; 

folho, folha Post; folh, fuel, folha, fuelha, 
foilla Prov; feuâlle Fr. f. | 

fraga, orum, acest cuvint ie chiar un pluralia tan- 
- tum șia dat româneşte: fragă sing. frage 
plur. la Munteni și în unele localități din 
Moldova (Neamţu etc) ; ieste însă și forma: 
frag sing. fragi plur ; fr angă Maced; fraga 
It; francesul fruise nu vine din fraga ci 
din fragea (Brachet); tot așa trebue să 
fie și cu fresa Sp. e 

“hiberna; iarnă Rom; jarna Istr; inverno, verno It; 
“învierno Sp; înverno Port; îvern, hivern 
Cat. Prov; hiver Ir. 

in -bracamentum, tip presupus derivat de la braca, 
ae sau bracae, bracarum (Lacitus); îmbră- . 
cământ. Rom. v;: îmbrăcăminte Rom. nou. 

calciamenta sau calecamenta (Cicero, Justinus) com- 
pus cu preposiția in a dat romăneşte în- 
Căițăminte, iar forma vechie ieste încălță- 

- mânt (Cipariu);. ca/zamento It; calsament 
chalsamen, caussament Prov.
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licia, orum; iță Rom; liecio It; lizos Sp. Port. pl; 
lice în expresiunea „haute ou basse licet, lisse Tr, | 

ostia; - ușă Rom; uscio It; uz0 Sp. v: aueis, uis, 
hus; us, uz Prov: us Fr. v. Hi ) 7 

persica; piersică Rom; persica, pesca It; persico, E) 
„9 | prisco, alpersico Sp; toate insamuă, fruc- 

tul arborelui și sînt. masculine în loc : „de fomenine după regula generală, se ex- 
plică ca formate din singular întocmai 
“precum Rom. mă din melunn ; presega Prov; 
peche Fr.. 

pira; - pasă Rom; peară Macâd; pera It. Sp. Cat. 
Port; poire Rr. | | 

poma; poamă Rom; Pon, pome It; ponio Sp, -. Port; pom, poma Cat, Prov; pom Tr. v; pomme Fr nou. | d 
pruna;! prună Rom; prugna, brugia, pruna It; pruna Sp Cat. Prov; prune Tr. 
sabbata, orum de ordinar chiar se întrebuința, - mai mult la plural (Ovidius, Petronius); 

- sâmbătă Rom; sabuto It; sabado Sp. Port; sabbat, sabat, sapte, sabde, dissapte=dies sab- 

| dies Fr. Mi 
sera; sară Rom; seară Maced; sera It, Prov ; . ser Prov. m; soir Fr. m, SI 
sorba; soarbă Rom; sorba It, £.; sorba, serba Sp; sorba, sorva Port; sorbe tr. 
spodia (6zîâ:) întrebuințat la Plinius ; spuză Rom. 

D-nul Cihac nu arată din ce cuvint la- tin derivă al nostru și nu ne dă nici alte 
forme. romanice. 

templa; tâmplă (o parte de la biserică) temple Fr, 

> 

bati Prov; samedi pentru sabedi--sabbati *



DECLINAREA III, 

a Xeutre singulare cari au trecut la masculin. 

lac; 

tempus; 

forma primitivă a acestui cuvint ieră 
lacte și se găsește la Plautus, Ennius și 
Priscianus ; lapte Rom. la plural pe lingă 
forma masculină lapți are și pe cea 
neutră lăpluri întrebuințată în alt înțeles; 
laple sing. lăpți plur. Maced. f.; latte 1. 

; leche Sp. £; laite Port. m; llez.Cat,; 
laă, lag, lait, layt Prov. m. și fi; lait m. 
laite £. Fr. 
timp la plural timpi, aceasta înse ie o 
“formațiune literară, nouă; căci de ar fi 
vechie ar trebui să.se zică şi inchi, a- 
devărata formă plurală ieste timpuri care - 
corespunde lui fempora; tempo It. Port; 
tiempo Sp. temps. Fr. 

2. Neutre singulare cari au trecut la feminin. 

culmen; 

fel; 

culme Rom; colo It. m.; colma Milanez 
"£; cumbre pentru culmbe Sp; cume Port. 
fiere Rom; fele m. fiele m. It. hiel Sp; 

„fel Cat. Port. Prov; fiel Fr. 
le gumen; legumă, Dl Cihac dă și o formă la gun ; 

lumen; 

mare; 

mel; 

legume It. Port ; legumbre Sp.-Ilegum Cat; 
legum, lim Prov; legum, leiin Fr. v; le- 
gume Fr nou. 
lume, Rom; lume It. Port. m; lumbre, 
lume Sp. v. f; um Cat. m, lam Prov. m. 
mâre Rom.; mare It; mar Sp. f. Cat. Prov. 
Port; mier Fr. v.; mer. Fr. nou. 
miere Rom.; mele, miele It; miel Sp. i r; 
mel Port. Prov; miel Fr. m 

3. Neutre plurale cari au trecut la feminin. 

cicera; jeațire. Maced £. Dl. Cihac dă forma



cencire la, care ce nu se poate explică după 
legi fonetice, şi aici nici nu există; încă gi fonetice, și tă; în o ncexactitate ieste că-l dă ca masculin ; 
cece It; chiche Fr; forma, spaniolă câcercha 
pe care o dă Dl. Cihac nu vine din -Cicer mu. ci din-o altă formă, | 

ilia ilium; ite Rom.,; ilie pl.. Maced. | E 
lumina ; lumină Rom.;. lumine 16, v, 
milia,: milium ; mie Rom.; mille, milia It; mil Cat. Sp.. Port; mil, mils, milia, melia Prov.; mil, mille Tr. v; mil, inille Tr. nou. 
vera ; vară Rom.; vera str; ver Prov. Fr. v, 

Observaţii. 
1. Dintre ncutrele singurite de la a doua declinare cari au trecut la masculin riumai: crier,t; noură; ușor,ă sint de genul hărbătese; ficat are şi forma ficate pe lîngă ficați; genunchii are a plural forma genanehe mai des întrebuințată de cât e nunehi: apoi .și „Jatinește, deși cu un înțeles cam deosebit, iera și forma masculină : geniculus (popular geateulo). - Noi credem că adevărată formă moștenită de Romîni ie cea neutră şi că plura- lul masculin: genunehă s'a format mai tîrziă. Ca dovadă la a- ceasta ieste și limba macedoneană, carc nu arc pluralul masculin, ci are numai forma neutră: gemicliu, genuclie. N La cuvîntul rerebrum observăm că trebue de presupus meta- teza veche creebruum apoi forma creur din care creer, întocmai precum grecr din greur care există întrun text vechii, La ficutum observăm că nu-l cunoaştem ca formă populară moldovenească. 

2, Despre neutrele: plurale de la declinarâa a II-a trecute la “ feminin siugurit avem. de observat următoarele: ” - Forma aleea o punem ca pluralul de la afrcum=—albie de spă- lat; forma cornua poate nu i existat în latina populară ci corna căci cornu și în latina clasică eră şi sub forma : coruum pe a I-a Decl.; damna prezintă acela-și fenomen de a avăa grupa mu=un ca şi scamua=senune. o Dintre numele de fructe neutre” în latineşte aproape toate au trecut la feminin; originea acestei schimbări trebue să o căutăm



7 

în pluralele neutre... Numai unul singur a rămas în romănește 

tot neutru, precum ie în Jatinește şi acesta ie: mâr, mere, 

3. “Despre ncutrele 'singurite de la a treia Decl. trecute la 

masculin avem de notat că forma țimyi se, întrebuințează rar în 

loc de timpuri, ba chiar ie îndoială dacă țimpi poate fi privită 

ca formă populară, In limba literară timpă ie -negreșit o formă 

fabricată, , 

Despre lac trebue să presupunem o formă lactem masculină ori 

comună pentru a putea înțelege tormele romanice, - 

“4. Asupra neutrelor singurite de la a II Deci. trecute la fe- 

minin avem de adăogit că * fel şi mel-nu pot da. formele. romă: 
neşti, tot aşa nici pluralele fellu, mella cl trebue să presupunem 

nişte” forme * felem, melen comune ori feminine; forma legume a 

luat prin analogie forma legumă. - 

d, Despre, cele neutre plurale de la a II-a Decl. trecute la 

feminin avem de observat că: (umina ar fi dat leimene (cu ac- 
centul pe u) și apoi bâmină pentru cazul regim. Dacă presu- 
putem înse în latina populară lumea, lurinis de gen comun ori 

feminin, am putea avea lâmine din luminem acuz, ca şi mtânciună 

pentru minciune din mentionem. O greutate . aci ieste schim- 

barea de accent de pe antepenultima, pe penultima: lână pen- 

tru himină, | 

DABEILIUI II 
Ş. 2. Neutre latinești cari și-au păstrat genul în romănește. 

DEOLINAREA II. | 

a) Neutre cari şi-au'păsteat pluralul în e (a latin). 

buccinum; dar ieste şi buccinus și buccina, cel mas- 
„culin și cel neutru. insamnă sunetul trom- 
petei; forma: romănească: bucine se gă-. 
seşte la Dosofteiu; bucino, Vuccina It; 
Docina Sp. Port; bucina, bozinu Prov.; 

| buisine Fr. vi; buccin, buccine Fr. nou. 

calcaneum;'călcăin Rom. calcăgnn It; culcaio Sp. 
„canticum; cântec Rom; cantico, cuntica, It. Sp;



Cantico, cantiga Port; cantic Prov'; can-. fique Fr. 
capistrum; căpăstru Rom ;. capestro It.; cabestro 

carrum, | 

Sp. cabresto Port.; cabestre Prov.; quevestre Fr. v.; chevâtre Fr. nou. a 
ieste și carrus masc; car Rom.; carro It. Sp. Port,; car, carre, char Prov.; chur. Fr, conventunm; cuvânt -Rom.; conveni, conven Prov.; -: Convento It. Sp. Port.; convent Fr, v.. cou- 

ferrum; 

filum; 

frenum; 

vent Fr. nou. e 
Her Rom.; fervo It, Cat; fier Friul, Gri- zon; .hierro,. fierro Sp.; ferro Port; fer, „Jerr, ferre Prov.; fer Fr, | | fir Rom; filo It; fir Milanea; hilo Sp; fio Port.; fi Cat. Prov. Tr | 
frâii Rom; freno. It, Sp; fre Cat, freio, freo Port; fren, fre Prov; frein Fr. * . igniarium; amnariă Rom; 

Judicium 

lignum; 

; județ Rom.; giudicio' It.; juicio Sp:; jtrizo Port.; judici,  juhii Cat.; „Judici, juzizi, juzi Prov, | A 
lemn Rom.; leqno, legna, legne It.; leîo în „înțeles de trunchi de luntre și. lea în 

malum 

"ossum; 

ovum; 

Scamnurm 

signum; 

înțeles de lemn de ars Sp.; /enho, lenha Port.; eng, leny, Cat. v; lenya Cat. nou; ling, link; denh, legna, leigna, lenha, linha, lenia Port.; laigne tr, v. 
dar trebue să presupunem 0 formă mel; mr Rom.; mela It, 
os Rom.: so It; hieso Sp. oso Port.: os Cat. Prov. Fr, - 
ou Rom: u0v0, uova It; 'huevo, hueva Sp: 0vo Port; ou Cat; o, 40v, teu Prov.: ef oef, oeuf Tr. v.: oeuf Fr. nou. 

; Scaun Rom; scano It; escato Sp; escany Cat. v; escanh Prov, 
semn Rom; segnă.lt. signe Fr. scăa Sp. £ 

> 

P
R
I



stabulum; staul Rom; stabb o It.; establo Sp; estable 
| Cat. Prov; table Fr. 
vasum; vas Rom; vaso It. Sp. Port;; vas Cat, 

Prov; vase Fr. 

b) Neutre cari pe lingă forma cu e. la plural 

mai au şi ri (vechii re din ra). 

bracehium; oral. la “pl. brațe şi brafuvi' cu sens 
deosebit Rom.; braccio, brazzo; It.; brazz 
Milanez;- Vrazzo Veneţ. brazzu Sard. Câmp.; 
Urazo Sp; Drago Port; bratz Prov ; br ace 

| Tr. v; bras Fri NOU 
cornum; corn la pl coarne şi cornuri Rom; corno 

It; cuerno, cuerna Sp. corno, corna Port; 
| „2 corn Cat. Prov; corne, cor Fr. | 
cubitum; cot la pl. coate și coturi, acesta mai are 

_şi oa treia formă plurală: coți masc. și 
care ieste o unitate de măsură Z fran- 
cezul aune Rom.; cubito, gomilo It; cobdo 
Sp. v;-codo Sp. nou; coto Fort; enide: 
code Prov; coude Fr.- 

factum; fapt la pl: faple și fapturi cu sens de- 
- -: osebit; pe lingă aceasta la sing. mai 

“ieste încă o formă: faptă £. Rom; fatto, 
fatta It.; hecho, hecha Sp; facto Port; 

| fag, faig fait Prov; fait Fr. 
granum;" grîu la pl. gre și rîuri Rom; grano, 

“grana It. Sp; grâo Port; gra Cat; grau, 
gra, grana Prov; grain, graine Fr. 

monumentum; mormânt- la pl. morminte și mor- 
mântui Rom; monumento, monimento It.; 
monumento, monuniento Sp; monumento 
Port; monumen, monimen Prov; MONU- 

- „ment Cat. Fr. 
peccatu m; păcat la pl. păcate și păcaturi cu senz 

deosebit Rom; pecat Istr ; peccato It;
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pecado Sp; peccado Port; pecat Cat; pec- 
, „ catei, pechatu Prov; pechE Pr. o. 

pometum; pomet la pl. pomete și pomături Rom ; 
pomelo It. 

spicum; vezi Tab. IV, Decl. IL. 
visum;  wis'la pl. vise şi visuri: Rom; vis Prov. 

etc. „ete. etc. 

e) Neutre cari nu mai au forma cu e la plu- - 
ral ci numai cea cu ri. 

argentum; argint pl. arginturi rar întrebuințat, - forma arginți care se găsește în Biblie: 
treizeci de arginţi. şi-a schimbat cu totul 
sensul căci însamnă, o monedă, și apoi az, ! 
nu mai ie întrebuințat Rom; drgento Iti 

„ Sp.v. Port. v; artint Friul; argent Prov. Fr. aurum;. aur, aururi Rom; oro It, Sp; ouro Port ; 
aur Cat. v..Prov; or fr. 

botum; „Bot, Doturi Rom; botto, 'botta It: butt Mi- | lanez; Vote Sp. Port; bolte, bout Fr. 
coagulum; chiag, chiaguri Rom; gquaglio, caglio, ga- 

glio It; cuajo Sp; coalho Port. 
coelum; ceriii, ceriură Rom, cielo It. Sp; ceo Port; 

cel Cat Prov; ciel Er. | 
cubium în concubiun; cuib, cuiburi Rom; covo, cova 

It; coba Sp; cueva Sp. nou; coza Port. „desertum; deșert, deșerturi Rom; deserto It; desierto 
» Sp; deserto Port; desert Cat: Prov; de 

sert Fr. , - dorsum arhaic ieste ȘI dorsus; dos, dosuri Rom; 
dosso It; durso It. Sp. Port; dos, dors Prov; 
dos Fr. 

foenum; fin, fânuri Rom; fieno It; fe Cat; heno Sp; 
„feno Port; fen Prov; foin Fr. | gelum; ” mai ieste ŞI gelu pe a IV Decl. Și. gelus 
masc; ger gerui Rom; gelo, gielo, It;
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gelo Sp. 'v. Port; hielo, yelo Sp. noi; geil, 
gil Prov; gel“Cat. Fr... 

hordeum; orz, orzuri: Dom: orzo It; ordi Cat. Prov; 

. orge Fr. 

jugulum; junghiu, Junghăuri Rom: jugulo It m. 

jugum; jug, juguri Rom; giogu It; jugo Sp; jugo 

Port; jou Cat; jo Prov. joug Fr. 

lustrum; lustru, lustruvi Rom; lustro It; lustre Sp. 
'm..bustie Port. Fr. m.- | 

lutum: lut, lubri Rom; luto, loto, It.m; lodo Sp. 

Da Port. m; îlot Cat; lat Fr. m 

medium; miez miezuri Rom; mezzo It; medio Sp; 

meio Port; medi Cat; meig, mieg, eg, meilz, 

miel, miez, mei, miei Prov; mei Er. v. 

milium;, meiii, meiuri Rom; miglio It. m; mijo Sp. m; 

. nălho Port; mil Cat: mil, mieilh Prov;mil Fr.m. 

mustum; must, musturi Rom; mosto It.. Sp. Port; 

| most Cat. Prov; moât Fr. 
“negotium; nego0f, * negoțuri Rom; negocio Sp. Port; 

negozio It;  negoci, Cat; negoci, negqossi, 
Prov; negoce Fr. 

„pavimentum; pământ, pământuri Rom ; penintu 

a Istr ; pavimento -It, Sp. nou, Port; pavi- 
“miento Sp. v.; pazimen Port; patiment 

Cat; payment, pazimen,; pavement Iov; 

" pavemenit Tr. 
plumbum; plumb, plumburi Rom; piombo Ii ; ; plomo 

| Sp; chumlo Port; prom Cat. Prov; plomb Fr Fr. 
puteum  Veză Cap. ]l Tab. UL. Dec. II. 1. 
prandium; prânz, prinzură Rom; pranzo, pranso It. 
pretium; preț, prețuri „Rom ; prezzo, pregio It ; pre- 

„co, prez Sp; preto Port ; preu Cat; prez, 
pretz Prov ; preis, pris Fr. v; pric Fr. nou. 

rostrum; rost, rosturi Rom ; rostro It. Sp; rosto Port. 

responsum; 7espuns, respunsuri. Rom; responso, 
risponso It. v; responso Sp. Port ; respons 
Cat; respos' Prov; reponse Er. |



risum;. 

sebum; 

ris, visuri, forma visele ie de Ja risăt pre-. cum plinsete de la plinsăt Rom. riso It, Port; risa Sp.; ris Cat, v. Prov. Fr. seu, seuri Rom; sevo, sego It; sebo Sp: seu Prov.; suif kr. | stratu m; strat, straturi Rom.; strato It. vadum; vad, vaduri “Rom.;; vado, guado It; vadu Sard.; valo Sp.; va0, vado Port.; ud, ga, Pa gah Prov; guc Tr. 
venenum; venin, veninuri Rom. eneno It.; venin 

vinum: 

viscum; 

frigus; 

pectus; 

stercus; 

tempus; 

Sp. v. deneno Sp. nou; Port; veri Cat.; vere, veri Proy, j a vân, vinuri Rom. vino It. Sp.; vinho Port,; zi Cat; vin, vi Provi; vin Fr. 
” 2ăsc, văscuri Rom.; visco, hisca Sp.; disco, disgo Port; zesc Cat, Prov.; vise Prov. nou.; gui Fr. ” e 

. DECLINAREA UI, 
a) Neutre cu Pluralul în ora. 

e
o
 

Şrig, frigur pluralul se poate intrebuință în două senzuri: Friguri= fig, așa se zice: friguvile Siberiei şi friguri= fobre; freddo-. „It; Fred Cat.; frio Sp Port; freg, frey, freit Prov; frid Fr, v; froid Fr. nou. (frigidus). Ra pept, piepturi Rom.; Detto It; pecho, peto Sp; peito Port.; pit Cat.; peich, peit, piech, Diet, pieit, pit, pege Prov.; peis kr, V; pis kr. nou, - | Sa ştere; ștercuri Rom. v. Dară ce cool ștercul în „ochiul fratelui tău, dară bîrna carei (sic) în ochiul tău nu o ai aminte. (Noul "Testament Belgrad 1648. Mateiţi Cap. VII); stereo It; estiercol Sp.; estercol Port, | Vezi Tab. [. Decl. 111. ].
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») Neutre cu alt-fel de finală la plural. 

caput; cap, capete, mai sînt încă două forme la 
- plural: cap, capuzi cu senz deosebit însă; 
“capo It; calo Sp.; cap Prov ; chief Fr. v; 

| "chef Fr. nou, 
cubile;. trebue.să presupunem o forină cubul 

din care să vie: covru, covrură Rom.; co- 
volo, covile It; cubil Sp.; covil Port. 

glomus; ghien, ghiemuri lom.; ghiomo' It, 

guttur; gît, gîturi Rom. | 

nomen; nume la pl. singurul care are forma ca 
„şi la sing: nume Rom; numă Maced. f; 

nome It. “Port; nomne Sp. v.; nombre Sp. 
nou ;.nom. Cat. Prov. Fr. 

os; Vezi 'Tab. Il. Decl. II. a 

sauguen. Vezi Tab. III. Decl. III. 

uber;  "uger, ugere Rom. uyere race fi; ubre: Sp. 
fi; ubre Port. m.; uver pelog, mM.; avar, 

__uvero Romag. m. ! a 
vas - Veză Tab. IL. Decl. IL a) 

- Observaţii 

1. Faptul cel mai însemnat aci teste că pluralul în ora pe- 
care îl vedem păstrat de-a-dreptul numai în cîte-va cuvinte (noi. 
am găsit numai 4 şi dintre cari unul a-ză neîntrebuințat : ştere)' 
se află întins foarte tare la neutrele de a If-a, Deel., în locul lor-, 
mei cu e sau alături cu-dînsa. Forma aceasta sa " întins şi la 
substantive masculine formîndu-le un plural neutru în și pe lîngă 
cel cu i precum: cîmp, câmpi şi câmpuri ete... Da unele a in- 
locuit cu totul forma: masculină de la plural şia înmulțit ast-fel 
numărul masenlinelor trecute: la nentru ea: îoc, locuri ete. 
Pe lîngă aceasta. sufiptul 25 a dat plurale și la multe feminine 
precum: carne, cărnuri; aramă, arămuri ete. precum şi la 

neologisme ca: glob, globuri: cristal, cristaluri ete. Se înţelege 
că adese-ori înțelesurile sînt deosebite după finalele ce se pun la. . 
plural, iar limba ie îmbogăţită cu forme pentru a arătă nuanţe 
de înţelesuri,
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2... Din faptele arătate urmează că sufiptul ora trebue să se - îi întrebuințat încă de: la începutul limbei romîne foarte mult pentru ca să poată avea 0 asemene vitalitate, 

„8. Genul neutru ş* 
„de lu plural do şi samănă cu cele feminine, dar în realitate sînt moştenite din. neutre latinești.  Exuminînd tabelul din urmă ve- dem că nu poaie avea vre-un înțeles de a zice că limba romînă are numai două genuri. . 

4, Numărul” neînsemnat de neutre singulare trecute la ma- sculin (nour, ușor ete.) și de neutre plurale trecute la teminin (fă, prună etc.) ni arată că desfacerea gennlui neutru în masculi și feminiu de abia se începuse în romăneasca primitivă Şi se și opri. Pe de altă parte faptul că formele feminine ro= măneşti facute din neutre plurale nu se află toate tot feminine în cele-l-alte limbi romanice (cum se vede din tabeluri) ne arată, de asemenea că în latina populară erau numai cîte-va: începuturi de desfacere a genului neutru. In paragraful următorii vom vedea la ce încheere ni duce cercetarea asupră celorlalte limbi . ro- manice. 
A , 

$ III. Cum se află derivatele Senului ncutru - 1atin în celelalte limbi romaniee ? 
1) In italienește găsim un număr de cuvinte ma- sculine la singular cari an numai pluralul feminin în a, "Le transcriem aci după gramatica lui 7, J. de Forna- scari- Verce: 

il centinăjo 2 le centinaja il migliajo le migliuja - ” 1l miglio * e imiglia il moggio le mogșia il pajo le paja Pudro „le uovau, 
Observaţie. piu aceste envinte Vudeo. le ura se.află în romăneşte sub forma O, ouă (vechii oue diu od); miglia care italieneşte ieste plural corespunde cu mie” care la noi ie singular “feminin. - 

- Sîntem în tot dreptul de a pune acest: forme italieneşti ală- turi cu neutrele romănești din tabelul 11. 

a păstrat în romănește foarte bine; formele”
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Pe lingă aceste cuvinte se mai afli în italienește 

şi neutre la cari pe lingă pluralul în a s'a format sub 

înriurirea singuritului şi un plural masculin în î. Le 

cităm din aceea-și gramatică, lăsind afară pe acele 

cărora le corespundeau în latina clasică substantive 
masculine : Pi 

AL braceio i: bracci le braccia 
„= Îl ealeăgno i caleagui „le caleagna 

il castello | i eastelli le castella 

il ciglio i cigli _ le ciglia 
il corno i corni „= le corna 
il filo ifli le fila 
il fondamânto * .i fondamenti le fundumenta 
il gesto i gesti "le gesta 
il ginoechio i ginochj : . * le ginocehia 
il labbro i labbri le labbra 

. il legno i legni le legna 
i! lenzudlo i lenzuoli - le lenzuola 
il- membro i membri le membra 
L' osso i ossi | le ossa 

"il tempo i tempi  . . le quattro tempora 
il vestigio i vestigi “le vestigia 
il vestimento i vestimenti le vestimenta 

Observaţie. Aceste forme le punem alăture cu cuvin- 
tele romăneşti ca: genunchiă, genunche şi genunchi, ficat, 

„ ficate şi ficaţi la cari s'au produs şi un plural masculin cu î 

Din aceste exemple se vede că'penul neutru pă- 
strat în romănește, se află și în italienește, dar redus - 
foarte tare, aproape să se pieardă. Urme neconte- 
stabile înse-sînt- cele citate. De aci sintem în drept 
de a presupune cu toată. siguranța, că în unele dia- 
lecte italiene de a-zi ori în texturi vechi să fie mai . 
multe, adecă să "găsim o stare mai aproape de cea 
de la noi. . 

“In italiana de a-ză se află numai un singur cuvint 
cu pluralul în ora pe lingă forma cu: î; îl tempo, î 
tempi și tempora în expresiunea: le quattro tempora. 

La Diez însă găsim mai multe “și din grupa cu a
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și î la plural și din cea cu ora (aceste. din urmă din Evul-mediă); iată: neutrele de la Diez și cari lipsesc în gramatica lui Zornuseari- Verce:  cervello, /oglio, Jrano, granello, letto, melo, peccato, pomo, prată, aci0, ubero, vassello, sentimento, etc... Despre cele în ora, iel ni spune că la Italienii vechi ierau formo ca: agora (ago) corpora (corpo) tempora (Zempo) tettora (tetto) etc. 

Observaţie. Intre formele de la Diez tragem luarea aminte asupra cuvîntului melo care face la plural ela pe iîngă meli, deci o potrivire cu romăneşte, de vreme ce noi avem: măr, mere, Asupra celor în ora vedem că și italieneşte, cel puțin în dialec- tul din Lombardia, se întihsese finala aceasta ca şi în romăneşte la cuvinte neutre cu pluralul în 4 şi la multe masculine. Mai observăm că finalele 4, ora sau întins şi la cuvinte de origine străină întocmai ca şi în romăneşte așa: bisogno, bisognu; bric- ciolo, briceiola ; grido; grida ete. ;-1a cele cu ora: 2taldora= nemțescul Ppălder=păduri (Diez) ; bongora=Biirger=—cetâţi ete, 
2) In limba romauntsch. (Churwălsch) se găsesc de asemenea neutre cu pluralul în a. Diez citează; Dratsch, chiern, deit, iess, prau ci pluralele dratscha, corna, - delia, ossa, prada. Ba încă ȘI articolul. neutru la (pen- tru illa) s'a păstrat pe cînd în italienește . s'a pier-. dut și sa înlocuit prin le de la, femenin, Dacă la ro- mauntsch, se află și pluralul în ora nu: ne spune Diez, Din aceste fapte urmează că în dialectul romauntsch s'a păstrat, genul neutru (pănă la ce punct nu știm) ca şi la noi, ca și la Italieni. Aa 3) In franțuzeşte de abia găsim ceva urme de gen neutru în feliul celor trei limbi „romanice studiate mai sus. Cuvîntul delice ie de genul masculin la sin- gular, iear. la plural ie feminin. - Tot așă „ie ŞI orgue. „Cuvintul amour are- asemenea pluralul feminin, îns întrebuințat poetic, așa în expresia les premieres a- nous și în proverbul: foides mnins, chaudes amours. Dar de valoarea 'acestor urme ne putem îndoi.. i 4) In celelalte limbi romanire găsim urmâtoriul fe- - Domen. Cum se poate vedea din tabelul I și IL mul- 
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te neutre latine se află representate în spanioleşte, 
provențală, portugheză, îtalieneşte, franțuzeşte, prin o for- 
mă masculină şi alta feminină. Noi. presupunem că 

- forma masculină s'a format din singuritul neutrului, 
iear. cea feminină din plural Și că la începutul aces- 
tor limbi există genul neutru ca și în romănește, în 
italienește și romauntsch, Din formele duple, unele s'au 
păstrat amiîndouă pănă a-zi în unele limbi, altele s'au: 
redus la o singură formă, sau a pierit masculinul sau 
a pierit femininul și ast-feliă s'a, ajuns la starea, de . 
astăzi a limbelor romanice. | 

Pentru a, face mai clară această idee aleg din ma- 
terialul adunat; în tabeluri cite-va exemple: | 

ovum. care în romănește și italienește ie neutru se . 
află în spanioleşte sub formele huevo masculin și hu- 
eva feminin (singular). Hueva însamnă icre și ne- 
greșit că în: spaniola-vechie insemnă, ouă multe, deci 
huevo, hueva, ierau forme corespunzătoare tocmai cu 
cele romăneşti și- italienești. - | 

filun se află în franțuzeşte sub formele fil mascu- 
lină și file feminină; fil=fihum și file=—fila. 

cornu ori cornu se află franțuzește sub formele 
cor masculin și corne feminin; spaniolește cuerno masc. 
și cuerna fem.; în portugheza corno şi corna ; în catalană 

-și provențală ie numai o singură formă. | 
Bracchium a dat franțuzește bras mase. și brasse fem. 

spaniolește Brazo mase. şi braza feminin. . 
melum a dat italienește . rhelo (Diez) și mela (sin- 

gular), ba chiar și o formă neutră melo singurit, 
mela plural; în romănește ie neutru. -. 

Adese-ori cele două forme s'au păstrat; alăturea, pri- - 
mind înțelesuri deosebite. N 

La masculine 'voiii cită şi alte exemple de acest 
feliă ; în tabele încă se află destule. - 

- In rezumat genul neutru latin a existat în- faza 
- primitivă, a limbelor romanice. Această fază foarte 

2 
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bine păstrată se află în romănește ; întrun cerc des- 
"tul. de mic, dar păstrată se află și a-zi în italienește, 
„tot așă și în romauntsch, poate încă mai bine în a- 
ceastă din urmă limbă. In celelalte limbi roma- 
nice : franţuzește, spaniolește, provențală, portugheză, 
a pierit, lăsînd urme de feliul celor arătate de noi 
(adecă masculine ori feminine). - 

Capitolul al II-lea. | 
a DABBLUIILL IIr. 

$ 1. Masculine latinești cari şi-au schimbat genul în 
„vomăneşte,  » | 

| DECLINAREA 1 
1. Maseuline cari au trecut la feminin. 

alveus; ieste înse şi forma neutră alvean la Isi- 
dorus; allie Rom; alveo It. m.; alveo Sp. 

„m. idem Port; auge Fr. £.. 
cadus; cadă Rom; Dl Cihac nu dă şi alte forme 

romanice, a i 
„floceus; floacă Rom. la plural fioace, dar ieste Şi 

- forma masculină: foc, foci; fioco It. m.; 

DI Cihac dă și forma floca; flueco și fleco 
Sp. m; froco Port.; floc Cat. Prov; Jincon 
Fr. m. diminutiv de la, un radical .floc care 
sa păstrat în provențala: foc, flocon 

"(Brachet). . - 
nodus;  noadă Rom. și Maced. intrebuințat numai 

„la singular, afară de aceasta ieste și forma, . 
" nod, noduri care ie neutră; nodo It; nodo, 
nudo Sp; no Port; nu Cat; not; no Prov; 
nod, no Fr. v; uoeud Fr. n. 

radius;  ruză Rom; raggio, razzo, raza It; rayo, 
raya Sp; 'raya Cat; vai, raig, rail; rach,
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rah,. raia Prov; rai Fr. v; aie Tr. nou 
"de la radia * o formă feminină a lui ra- 
dius (Brachet). 

2. Masculine cari au trecut la neutru. 

angulus; unghii Rom: angolo It. angulo Sp. Port; 
angle Cat. v. Prov. Fr. i 

campus; cîmp Rom. la plural are şi forma, cîmpl 
așa se zice a luă cîmpii; campo It. Sp. 
Port,; camp, “câmbo Prov; camp, champ Er. 

carrus; la Livius şi la Caesar dar ieste ȘI Carrum 
-- la gramaticul Nonius AMarcellus şi la Auc- 

“tor belli Hispaniensis; carro It. Sp. Port. 
m.; car, car care, char Prov; char Fr. m... 

„cippus; cep Rom; cepo m. cepa f Sp La Dl Cihac 
N nică nu ieste acest cuvinţ, 
circus; cerc Rom; circo It. cerco: m. cerea f. Sp; 

cerco, cerca Port; cirque Fr. Ă 
cubitus; Dl. Cihac dă și forma cubitum, în Qui- 

cherat înse nu ieste; cot Rom. la plural 
coate, dar ieste și coță (unitate de mă- 
sură pentru stofe), și coturi cu alt înţe- 
les înse; cubito m. gomito m. It.;. cobdo 
Sp. v; codo m. Sp. nou; coto Port ; coide, 
code Prov; coude Fr. m. 

cuneus; cuiii Rom; conio It. m; cuzo m. cusa f. 
Sp; cunho Port; conh, cunh, cong Prov; 
coiny Tr. v; coin Fr. nou. 

digitus; deget Rom; digito,-dito It. m; dedo Sp. 
„Port. m; dit Cat; det Prov; deit, deigt, 

doit Fr. doigi Fr. nou, m. „ 
focus; foc Rom; fuoce, foco It; fuego Sp; fogo Port; 

“fog Cat; foc, foc, [uec Prov; feu Fr. nou. 
fremitus; freamăt. Rom; fremito It. Sp. Port; fri- 

ente, frinte Fr. v.. 
fumus; „fum Rom; fumo, fummo It; humo Sp. m; 

fumo Port; fum Cat. Prov. ..
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fundus;, fund Rom; fondo It. m; fundo,. fondo, hota- 

fusus: 

gustus; 

do Sp.m; ; fundo Port; fons Cat. Prov; fonds 
Tr. v; fond Tr. m. | 
la Symmachus- ieste forma neutră fusu; 

„Jus Rom; fuso It. Sp. v. Port; huso Sp. 
“nou; fus "Cat Prov. 
gust Rom; gusto It. Sp. gosto Port; gust 
Cat; gost "Prov; goât Fr. nou. 

humerus; umăr Rom. la plural pe lingă forma ume- 

- 

-jocus;. 

“lagues; 

„locus; 

re ieste şi. cea masculină ameri; omero, 
utero It; humero, hombre Sp. m; hombro, 

_0inbyo Port; hane Prov. 
are la plural Și joca, jocorum; joc Rom; 
giuco, gioto It; juego Sp; jogo Port; og 
Cat; jog, jaec, juoe Prov. ju Fr. m. 
laf Rom; lacio m. lassa m. lassa £. It; lazo 
Sp; lac Port; las Cat; lac, laz, late Prov; 
lacs Fr. a 
are și forma neutră  plurală loca,- loco- - 
rum; loc Rom; logo, loco It; tego Sp; 
logo "Port; Iloe. Cat; loc, luoc, luec, Prov; 
luec,-lues, leu Er. v; licu Fr. nou. 

malleus; maii (de bătut) Rom; maglio It; malho 

mucus; 

Sp. Port; ali Cat; malh, mail, mal Prov; 
mail Fr. 
nuc are dci plurale mucuri și muci cu 
înțeles deosebit înse; muco,moco It; moco 
Sp. m; muco, nonco Port; moch Piem, muc 
Prov. nou. 

musculus; mușchii Rom. la plural pe lingă forma, 

nasus; 

mușchiuri ieste și muşchi masculină; MUSChio 
It; muscle Fr.m; D. Cihac mai dă și alte 
forme romanice, dar cari nu derivă din 
musculus ci din o altă formă. 

“nas Rom; naso It. Sp; nas. Cat; nas, naz 
Prov ; nez Fr. m. 

numerus; număr, la plural are și forma numeri pe 
+
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lingă numere; numero, novero It. m; nu- 
mero Sp. Port. Cat. m; nomăre m. Fr. 

oculus; ochii; Rom. pluralul ochiurz are alt senz 
de cit cel ordinar: ochă; occhio It; ojo Sp; 
olho Port; oil Cat. v; ull Cat. nou; olf, 
ol, oil Prov; oil, oel, Fr. -v; oeil Fr. nou. 

“petiolus; picior Rom; piceiulo, It. m; peciolo Sp. 
populus; popor Rom; "popolo It; pueblo, puebro Sp; 

povo Port; 'poble Caţ; pobol, poble Prov; 
peuble Fr. v; peuple Fr: nou. ” 

puteus; această formă iestela Cicero şi Horatius, 
iear forma neutră puteum se află la, Var- 
ro și Ulpianus; puf Rom; pozzo It; pozo 
m. poza f. Sp; poco, poca Port; pou Cat; 
potz, poutz Prov; puis, puiz Fr.'v;, puils 

| Fr. nou. m. 
ramus, ram Rom; ramo m. rama î. It. Sp. Port; ram - 

| Cat, ram, ramp, rama Prov;, rame Fe. f. 
rivus; vii Rom; rivo, rio It; rio Sp. Port ;. iu 

„Cat. Prov; ru, viu, rui Fr. | 
somnus; 50 Rom. de ordinar are mmai singular, 

„dar dacă se întrebuinţează la plural a- 
tunce se zice: somuvi; sonno It; sueto 
Sp; sonno, sono, sonho Port; son Cat; so, 
son Prov; somme Fr. m. 

succus; suc Rom. nu ieste la D. Cihac. 
trunculus; trunchiii; Rom; la plural truneht şi trun- 

chiuri; „ celelalte forme date de D-nul 
Cihac presupun .0 formă truncus. , 

urceolus; ulcior și urcior Rom; orcittolo It; urceolo Sp. 
ventus; vînt Rom; vento It. Port; „viento Sp; vent 

Cat; vent, ven Prov; vent Fr. -: 

o DEOLINAREA IL 
1. Masculine cari au trecut la. feminin. 

calor;  căroare și căloare R. Maced.; calore It;
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dolor; 

los; 

funis;-- 

langor; 

linter; 

lucor; 
, 

panis; 

  

calor Sp. m.; chaleur Fr. £. Această formă; 
nu ieste în Dicţionariul D-lui Cihac. . 

: duroare Rom. v;- dolore It. m; dolor *co- - 
„mun în Sp. v. şi masculin în Sp. nouă; 
dor Port f; dolor Cat, Prov; dolour Fr. 
v;.douleur Fr. nou. - 

floare Rom; fiore It. nou m, în italiana ve- 
chie ieste feminin astfel numele santa- | 
fiore (Diez); flor Cat. Sp. Port f ;_ flor, flour, 
fur Fr. v. £; fieur Fr. nou f. | 

la Lucretius se află feminin; fune (o mă- 
sură de 12 stinjeni, de aci și cuvintul 
funaș=proprietarul mai multor funi) Rom. 
v; fune It. m. şi fi 
lingoare, (popular) și lungoare Rom; lau- 
guore It; langor Sp. Port; languor, langor 
Prov. ; langor Fr. v.; langueur Fr. nou. 
m. la Ovidius, Tibullus și gramaticul Pris- 
cianus, ieste și forma, liutris, is feminină, 

„la epistolograful și poetul Sidonius A- 
“ pollinaris, de ordinar însă lintres, îum £. 

la Cicero și Caesar; dintre limbele ro- 
manice numai romiua și spaniola l-au 
moștenit: luntre Rom; londro Sp. m. Nici 
"Dl Cihac nici DI. Gaster în studiul său 
„Stratificarea elementului latin în limba 
romina 9“ nu dau forma spaniolă. 
nici Quicherat nici Dl Cihac nu dau a- 
ceastă formă, dar trebue să o'presupunem, 
pentru că se află în mai multe limbi ro- 

“manice: lucoare Rom; lucore Itv; luqor 
Prov; luor Fr.v; lueur Fr. nou fi 
bine, piine Rom ; pane It. m ; pan Sp; pam, 
pâo Port; pa Cat; pan, pa Prov;: pain 
Fr. m. e Ă 

- 1) Revista pentru istorie, archeologie şi filologie. Anul 1, Vol, 1.



passer; 

pons; 

pulvis; 

putor; 

sal; 

splen;: 

sudor; 

venter; 
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pasere Rom; passere It. m;; passer Prov. 
Celelalte forme romanice pe 'cari le dă, 
Dl Cihac ; passero m. passera f It ;: pajaro 
m. pajara f. Sp. passaro m. passara f. Port; 
passera Prov. nu pot veni din passer ci 
dntr'un tip passerus, passera. 
punte Rom; ponte It. m; puente Sp. m. 
şi f£.; ponte Port f; pont Fr. Cat Prov.m. 
pulbere Rom; polvere f, polve f. It; poldre . 
Fr. v; poudre Fr. nou. Celelalte forme 
romanice polvo, polvora Sp; po, polvora, 
poeira Port.; polvora Cat; polvera, vodra 
Prov. nu știm pănă la ce grad sînt înru-. 
dite cu forma latină puluis. 
putoare Rom; pudor Cat. Prov; -pior, 
peur Fr. v. 
sare Rom ; sale It. m; sal Sp. Prov. Cat. 
f; sal Port. m ; sel Fe. m. 
splină Rom ; Dl Cihac dă numai niște de- 

_rivate” romaihice. 

sudoare Rom; sudore It.m; “sudor sp; Suor 
Cat. Port; suzor, suor Prov; sucur Fr. f. 
vintre Rom; pentre It. Port, Cat. Prov; 
vientre Sp. m; ventre Fr. m. 

2.  Maseuline cari au îrecut la neutru. 

sanguis; dar există și forma neutră, sanguen, la En- 
nius și Lucretius și romănescul sînge după 
legile fonetice se explică din această for- 
mă, iar nu din cea masculină, în cit a- - 
cesta ie un- neutru latin păstrat. Noi 
“l-am pus aci pentru că facem comparația, 
cu latina clasică. In treacăt relevăm că. 
Diez greșește genul zicind că romănește 
ie feminin ; sanyue It. Port. sangre Sp. î; sang 
Cat.; sanc, sang Prov.; sang Fr.
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sapo; săpun la Munteni; spune la Macedoneni și 
aceasta ie forma, fonetică, adevărată, mol- 
„dovenescul sopon ie împrumutat; în urmă 
de la străini; sapone It; jabon Sp.; sabăo 
Port; sab6 Cat; sabo .Prov ; savon Fr. 

„termo; ferm Rom; unul. din puţinele cuvinte ro- 
„ mănești formate din nominativ; termine 

It; termo Port; termine Fr. v; terme Cat, 
Prov...Fr, . 

DECLINAREA IV, 
]. Masculine cari au trecut la feminin. 

nuptus; .nuntă Rom. Celelalte 'forme romanice: 
nozze It; nupcias Cat. Sp. Port; nossas: 
Prov; nopces Fr. v; noces Fr. nou vin de 
la nuptiae, arum _(Cihae). 

2, Maseuline cari au trecut la neutru. 

arcus; în. vechea, declinaţie latină ieră, pe a doua 
(Varro, Priscianus), apoi pe lingă aceasta, - 
la autorii: vechi ieră și masculin și femni- 
nin; arc Rom; cu două plurale arcuri 
și arce; arco It. Sp. Port; arc Prov. Fr. 

fructus; fript Rom.; cuvintul fruct=—roadă de pom: | ie întrodus în urmă; futto m. frulta £ 
It ; fruyt Cat ; fruto, fruta Sp ; fruto, fruta 
fructo, fructa Port ; frucha, fruita, frug, frut 
Prov; fruit Fr. E | 

lacus; lac Rom ; laco, lago It; lago Sp. Port.; lac 
| Cat. v. Prov. br. - a 

- Passus; pas Rom. pe lîngă pluralul pasuri are şi 
unul masculin : pași; passo It. Port ; paso 

„Sp; Das Cat. Prov. fr,
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risus;: ris Rom; riso It. Port; risa Sp; ris Cat. 
v. Prov. Fr. | 

saltus; salt Rom: salto It. Sp. Port; salt Cat. 
- „_ Saut Prov. Fr. o 

satus; sat Rom. La Dl Cihac nu ieste acest 
a cuvînt. 

sinus; ieste. şi sinus, i pe-a doua Declinare la 
Plautus și sinum, î, neutru la Varro și 
Vergilius; sin Rom; seno It. Sp. Cat.; seio, 

| seo Port; sen, se, Prov ; sein Ev, 
sonitus; sunet Rom; sonido Sp. Port. 
venatus; vînat Rom: venado Sp ; veado Port. | 

„versus; viers Rom; verso It. Sp. Port.; vers Cat. 
| Prov. kr. 
„victus;  vipt Rom; gitto 1; vieto Sp. v. 

Obsevvaţii. 

1. -Despre masculinele trecute la feminin de la Decl. II-a şi a 
a IV-a avem de spus că această prefacere trebue să fie numai 
aparentă. Aceste cuvinte erau neutre în latina populară şi forma 
plurală a dat feminine singulare, - î . i 

La alveus în tabel se arată că fe şi sub forma neutră alvcum ; 
„albie rom. vine din alea pl.; tranțuzeşte fe tot feminin: auge 
(tot din aleea, popular alei). . ! . 

„ Ploo ieste romăneşte şi masculin și feminin şi neutru; forma 
floche Fr. f. ni dă dreptul a presupune că ieră neutru în latina 
populară. A 

Nod ie neutru romăneşte, dar forma: noadă se află numai în- 
trun senz şi de bună. samă ie format de la pluralul vechiă neutru. 

_ Radius trebue asemenea să fi fost neutru în latina populară 
căci numai ast-fel înţelegem -fornicle din tabel; franțuzește raie 
fem., italieneşte șazza fe. -etc, Ia , 

„+ De la vechia Decl. IV care se confundase cua [l-a avem nup= 
"dus, tis trecut la feminin. - Noi 'explicăm aceasta prin trecerea | 

lui muptus la a Il-a Deci. la neutru şi apoi din pluralul neutru 
avem: siuntă din cazul regim ! . - 

2... Masculine din latina clasică înfăţoșate în romăneşte prin
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neutre. sînt multe, Chiar din latineşte s'a făcut trecerea, ori s'a 
stabilit predomnirea acestor forme neutre asupra celor masculine, 
şi în tabel se arată, cum la unii scriitori se întîlnesc forme neu- 
tre alăturea 'cu cele masculine. Neutrele aceste din feliul lor sînt 
cu pluralul în e (a vechii) dar sînt şi cu uri, finala aceasta în- 
tinzîndu-se și asupra lor. : 

Unele dintrînsele au și pluralul cu 5 precum: cîmpi, coți, u- 
“meri, muci, mușchi, trunchi etc. In privinţa acestora se poate 
spune că formele masculine ar fi cele vechi şi că li S'au format 
pluralul cu ari oră e mai pe urmă, iar la altele. din contra pe 
lingă formele cu uri li s'a format pe urmă pluralul cu î precum 
ie la Italieni zempi lîngă fempora. Noi socotim că: cîmp, muc, 
muşchii, trunchiti, au fost masculine si numai mai pe urmă în 
lăuntrul limbei. romîne s'a format şi un plural cu și; cot, u- 
măr le socotim ca neutre la cari s'au adaos pe urmă pluralele 
masculine cu î. ” - 

3. La declinarea a III-a cum se vede din tabel au trecut un 
număr destul de mare de la masculin la feminin. Despre grupa 
celor în or, oris avem de observat că în romăneşte sînt ţără 
excepție . feminine, (nu vorbim aci de neologisme cari ar înfățoşa 
cîte-va escepţi precum: amor). i 

In privința cuvîntului funis îl aflăm feminin la Lucretius: fu- 
nis aurea deci avem drept a-l presupune feminin ori comun în 
latina populară. | a 

Despre linter arăt în tabel că se află şi feminin la unii scrii- 
tori, prin urmare. îu Jatina populară “lontre(m) putea fi comun. 
Da pasere putem înlătură schimbarea de gen dacă presupu- 
nem că forma pusere ie făcută din pussera, am. ca viespe din 
vespa, am şi: carte din cârta, am. 

Despre cele-lalte forme cu gen schimbat credem că-vor fi fost 
comune în latina populară. - 

4. In privința masculinelor trecute la neutru notăm că sau- 
guis se află şi neutru sub forma sanguen, deci schimbarea de 
gen ie numai aparentă. Din sanguina neutru ar fi fost: romă- 
neşte. sângene, în oră ce, caz forma plurulă: singiuri ieste nouă. 

Țerm a fost ferm poate masculin la început şi numai mat 
tîrziii a; trecut lu neutru ca multe cuvinte străine. 

$. IL. Cum se află masculinele latineşti în cele 
lalte limbi romanice? 

Vom cercetă masculinele de Decl. II și a IV-a din 
latina .clasică reprezintate în romănește, prin neutre
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în aceleași limbi. romanice, de cari am vorbit; la, 
'genul neutru. 

1. . Ialieneşte. In lista de neutre italiene de la 
Pornascari- Verce, se găsesc și de acele, cari în latina, 
clasică ierau masculine. Le complectăm aci adăo- 
gind și pe cele de la Diez: 

unello (anellus) gli anelli şi 
dito (digtus) . d dili şi 
Jrutta (fructus) î frutti şi 
fuso (fusus) i fusi şi 
870 (murus) î muri şi 
pugno  (pugnus) î pugui şi: 
iso: (risus) 2 ris şi 

. Sacco (saccus) : . . 4 sachi şi 
11099i0 (modius și modium) 
cerchio (circulus) "d. cerchi - şi 
"cogun (congius) . î coguă : şi 
coltello (coltellus) d collelli şi 
Jastello — (fastellus) î fasteli şi 
martello — (martellus) î martelli și - 
Așa dar fenomenul ce s'a întîmplat în romăne 

nu ie izolat, îl ve dem și în italieneşte. 

le anellu 
le dita 
le frutia 
le fusa 

le mura - 
le 
le 
le 
le 

le 
le 
le 
le 

le 

pugna 
visa : 

sacea 
moggiu 
cerchia * 
cognu 

" coltella 
fustella 
martella 

ște 

2. In limba romauntsch între puţinele exemple ci- 
tate de Diez tot se-află unul, care în latina clasică 
ieră masculin: digitus (dett. detta). 

"3. In. celelalte” limbi romanice aflăm acelaşi. fe- 
nomen ca și pentru cuvintele ce ierau și în lati: 
nește neutre. Culeg cite-va exemple din tabel: - 

fructus, îs se află spaniole 
masculin şi fruta 

isus, ds a dat 'spanioleşte riso și risa, ba și ro- 
la feminin: 

ște sub forma, fruto la, 

măneşte avem forma feminină: .risă cristalisată în 
expresia: a râmas de rîsa lumei. 

saccus, iis ieste spaniolește saco m. şi saca f.. 
"Jloccus so află franțuzește și sub forma, floche fe- 

minină (Cihae). 
__- cuneus se află s 
“şi cuta fem. 

paniolește și sub forma cuto masc. 

e
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latina populară, 

tivată de Italieni. 
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„„ramus se află sub forma rama fem. în italienește, . 
spanioleşte și provențală. | 

puteus se află în italienește sub forma, pozzo mas- 
culină și sub forina pozza feminină. 

circus ieste în spaniolește sub forma cerco și cerca, 
tot așa la Portugheji; în âlte limbi ca franțuzește 
ie masculin. 

cippus se află la spanioli sub formele cepo și cepa.. 
Toate aceste exemple precum și altele, cari se pot 

vedea în tabel, ne arată că cuvintele aceste au fost 
neutre din latina populară și de acea au avut în- 
tocmai aceiași soartă în limbele romanice. 

4. Despre masculinele trecute la feminin şi înlo- 
„cnirea finalei o prin. a la Decl. II şi IV dăm aceiași 
explicare ca și pentru neutre. Deci și la aceste cu- 
vinte unele limbi au păstrat forma neutră, plurală 
ca teminină pierzind pe cea de la singurit; Și în 
această privință nu se află potrivire între limbele 
romanice, în unele se află forma masculină: numai, 
în altele numai cea feminină - și în altele în sfirşit. 
și una și alta. Așa dar din nou vedem întărită idea, 
că desfacerea genului neutru de ubia,'se începuse în 

5. Despre masculinele Declinarei III-a din latina 
clasică trecute la feminiu observăm următoarele: 

Forma romănească floare, de și se deosebește la 
gen de latina clasică, se potrivește inse cu genul 
din toate celelalte limbi romanice afară de italiana, 
nouă; dar în italiana, vechie ieră tot de genul feminin 
ca și la noi; masculinizarea lui din italiana nouă 
poate ie provocată de înriurirea latinei clasice cul- 

Grupa de substantive în or, or:s a dat în spanio- 
“la vechie forme comune (Diez), în franțuzește și 
în romănește avem forme feminine, în portughezește $ 

formele; calor, huntor, ardor, amor sint masculine
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afară de monosilabele câr=color şi dâr=—dolor, la cari 
se numeră și for (despre care am vorbit mai sus) sînt 
feminine *) în -italienește sînt formele masculine. 
Cel. mai natural lucru ni se pare a presupune că în 
latina populară ierau comune. 

“Tot comune trebue să fi fost: pons, sal, linter 
(sau trebue să presupunem o formă lunter), funis 
cum ni arată tabelul căci lo aflim în unele limbi 
masculine în altele feminine. 

- Pentru lnter chiar în latinește clasic se află forma 
lintris, îs feminină, 

Forma, funis se află feminină la Lucretius. 

Noi credem că așa a fost cu toate. masculinele 
trecute la feminin, dacă nu cumva ieste o altă expli- 
care în analogii. 

In privința genului masculin ne credem îndrep- 
tăţiți a admite că în loc de multe masculine clasice 
ierau- neutre în limba latină populară. Ca, dovadă 
Ja aceasta, pe lingă cele spuse, ieste și fiinţarea for- 
melor neutre alăturea cu' cele. masculine la, scriitorii 
latini. Din tabel se vede că se află alvoum pe lingă 
alveus; fusum pe lingă fusus;, sinam p. . sinus; carum 
p. |. carrus; joca, jocorun p. 1. joci, jocorum; loca, lo- 
corum p. L.. loci, iocorum. Acest fenomen îl presupu- 
nem noi mai întins în latina populară. Despre tre- 
cerea la feminin 'a masculinelor de.a doua declinare 
am aratat cum '0 subordinăm acestui fenomen. La 

“a Iil-a Declinare multe din cele „ce ierau masculine 
“în latina clasică trebue să fi fost comune în latina, 
populară, precum se şi găsesc unele în autorii .buni. 

*) E. 8. Constancio, D,.M.:
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Capitolul al III-lea. 
DABBIII II. 

$ 1. Feminine latinești cari şi-au: schimbat genul - 
în românește. a 

DECLINAREA |. | 

1. Feminine cari au trecut la masculin. 
spina; pe lingă această formă mai ieste şi o al- 

ta pe a IV Declinare tot feminină: spi- 
„nus, îs; spin Roth.; spino m. spina f. It. 
espino, espina Cat. Sp. Prov.; espinho,. es- 
pinha, Port; 6pine Fr. f, Sa 

tilia; teii Rom,; tiglio It: m; tilo Sp. m; teile, - „teille Fr. v. £ 

2, Feminine cari au trecut la neutru. 
palea; paiii Rom; paglia It; paja Sp.; palha Port; Ta - Dalla Cat;;. palha, pailha, pailla Prov; pail- . 

le Fr. . | 
spica; dar mai ieste Şi forma spicus și spicum ; 

„spic Rom. spica, 'spiga It. espiga Cat. Sp. 
Port.; espic, espiga Prov.; Ei Fr. m. 

DECLINAREA II. . 

Feminine cari au trecut la maseulin. 
carpinus; carpin Rom; carpino, carpine It. m.; 

„Carpe Sp. m; charme Fr, 
cerrus; cer Rom.; cerro. It.;' cere Fr. 
cornus; corn Rom. Toate celelalte forme roma- Sa nice date de Dl. Cihac, sînt; de la alte for- | me latine, pe cari le însamnă anume. 
fagus; fag Rom.; fag, fau Sicil; fo Lomb; fau Prov. - 

„ Grison; fau Fr. v, faggio It. Cat; haya Sp. 
faia Port. Prov; fage Fr.. v.
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fraxinus; frasin Rom., frassino It; fresno Sp. fre- 

laurus; . 

î0, frexo: Port. fraise, fraisne Prov. fra-. 
isne Fr. 
lau Rom lauro, alloro It; lauro Cat. Sp. 

; louro Port; Jauro Prov. 
_persicus; iarsie Rom,; ; persico, pesco It; pejego Sp;. 

pinus; 

pomus; 
prunus; 

rubus; 

„pecher Fr, 
pin Rom.; chin Maced. ȘLĂ i Mold. popular; pino 

It. Sp.; pinho Port.; pi Cat.; pin, pinle Prov. 
pin Fr. 
pom hom. | 
prun Rom; prugno It; celelalte forme 
date de Dl. Cihac, presupun un tip prunerus. 
rug Rom.; rogo, rovo It.; rubo Sp. Port. 

sabucus; această formă se găsește masculină la me- 

sorbus; 

ulmus; 

Nota. 

arbor; 

stirps,; 

dicul Serenus Sammonicus, neutră la me- 
dicul Scribonius Largus: sabucum, î, dar 
există sambucus; î feminin la Plinius; soc 

: Rom. sambuco It. sabuco,-sahuco, sauco Sp; 
— sabugo Poit,; saue Cat; sauc, sambuc, Sam- 
- Duc Prov. 

sorb Rom.; sorbo It; sorbo Port.; cele- 
lalte forme romanice nu-s de la sorbus: 
ul Rom.; oluo It. Sp;; olmo, ulmo Port; olm 

"Cat; olm, olme Prov; orme Fr. . y 

„Feminine trecute la neutru nu există. 

DECLINAREA III. 
Feminine cari au trecut la masculin. 

arbure, arbore Rom; arbore Maced,; al- 
bero, arbero It. com.; arbol Sp. £; arvol, 
arvov, arvoro Port. ţ; arăre, albre Prov. 
f.; arbre Fr. m 
arhaic ieste înse și masculin (Cicero, Ver- 
gilius); stârp sing, se întrebuințează nu-
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“mai în limbajul botanic popular: stirp 
negru de care țăranii se servesc pentru 
a face mături (Cihac).. 

Nota. Feminine trecute la neutru nu există, 

E DECLINAREA IV. 
1. Feminine cari au trecut Ja masculin. 

spinus. Vezi Decl, 1 din acest tabel. 

„2. Feminine cari au trecut la neutru.. 
acus; ac Rom. la plural ace și acuri; ago It... 

OUservaţii. 
1. Asupra cuvintelor de la Declinarea I-a avem de spus că 

prefacerile din feminine în masculine cu schimbarea de finală chiar, 
ca la spina, tilia trebue să fie numai aparente; noi presupnnem | 
pentru latina populară forme neutre. Din punctul de vedere al 

„limbei romîne am putea să presupunem şi. forme masculine. 
La femininelo trecute în romănește la neutru ca palea și spica 

pentru rațiuni fonetice nici nu poate fi vorba de alt gen de cît 
“de cel neutru, care trebue să fi existat în latina populară, spi- : 
“cum chiar se găseşte în latina clasică. * 

2, In privința femininelor de la a doua trecute- în romăneşte 
la masculin trebue :să Spunem că numele de arbori trebue să fi 
trecut la alt gen din pricina finalei, Din aceste nume de arboriă- 
se află şi neutre așa sahucurm, care credem că a străbătut în la- 
tina clasică din cea populară. 

3. La Decl. a Ill-a sînt feminine cari au trecut la mas- 
culin dar numai două. Arbor a trecut la masculin sub înriurirea 
numelor “de arbori de la Deel. II-a. SE LL 

4. La alV-a Decl. avem iarăşi două cuvinte: Spicus şi acus. Despre spin s'a vorbit în observaţia 1, Pentru acus iarăși pre- supunem 0 formă neutră care s'a păstrat în romăneşte. 

-$ IL Cum se află genul feminin în celelalte: 
Se limbi romanice ? | 
Numele feminine de la Decl. I-a, trecute în romă- - 

-
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nește la masculin ori la neutru trebue presupuse după 
limbele romanice ca neutre în latina populară, căcă 
le aflăm cu amîndouă genurile în aceia-și limbă, ori 
în unele masculine și în altele feminine. 
„La declinarea, a II-a, cît privește numele de arbori 

în us, le aflăm trecute la masculin în toate limbele 
romanice, cum se vede în tabel, numai jâble şi ebăne 
sînt feminine franțuzește. Dar eJone trebue să fie nou, 
de vreme ce nu are pe .b între vocale schimbat în 
v ori chiar căzut. Jeble trebue să aibă și el. o ex- 
plicație (poate finala e mut a fost causa acestei schim- 
bări de gen). . . E 

Fiind că fenomenul acesta ie atit de general, sin- 
tera în drept de a admite, că s'a întîmplat încă: din 
latina populară. | 

Cuvîntul arbor sub înriurirea numelor de arbori 
sa făcut; şi iel masculin în toate lirbele romanice 
şi trebue să fi fost masculin şi în latina, populară. 

Despre spinus am spus dejă că trebue să fi. fost 
neutru în latina populară. - ” | 
„ Acus s'a păstrat numai la Italieni ca masculin, for-: 
mele romănești ne dau însă dreptul de a-l crede ne- 

_utru în latina populară. Forma aiguille feminină ar 
fi o dovadă, că în franțuzește primitiv a fost o for- 
mă feminină din neutrul îmmulțit, care a avut ca de- 

„rivată forma, feminină aiguille." 

Capitolul al IV-lea. ! 
DA BEBLYIL V. | 

Substantive latineşti comune. 

bos; dou Rom. m; bue, plur. buoi și bove It; 
Duei, buey (boi, boy) Sp;. boi: Port; “bueu, 
bou, buou, bov Prov; bouef Fr. 

callis._ m. la Varro, f.la Ammianus Marcell us; 
« 

. . a-. .
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dies 

funis; . 
hostis; 

linter: 
margo; 

; 

“cale Rom. f.; calle m. calla f£. It: Istr ș | 
calle Sp. fi; calhe Port, fi 
la sing. mase. și fem,, la plural totdea-" 
„una masculin; zi Rom. f; sub înfluința. 
căruia și numele zilelor: Luni— Lunae, 
Marți = Martis, Aiercuri Z Mercuri (din 
Aercurii), Joi —Jodis, Vineri= Venevis(sin- . 
gurele urme de genitiv la substantive) în 
romănește s'au făcut; feminine; în celelalte . 
limbi romanice dies fiind masculin: au ră- 
mas. masculine și numele zilelor: di It. m.; 
diu Sp. Port. Cat. Prov. m.; gi Grizon m. 
Vezi Tab. II. Dec III. 1. - | 
masc. în legea celor XII table, la Cicero, 
Plautus, Varro, fem. la Terentius, Livius, 
Ovidius, “Quintilianus ; oaste Rom. f.; osta 
Istr.; 'oste It. m. și fi; hoste Sp. v. Port. 
m; hueste Sp. nou. m.; host, ost Cat. v., 
Prov. f.; ost Fr, v. m. și £. 
Vezi Tab. III: Decl. III. 1. 
mn. și f. la poetul Statius și la gramaticui - 
Priscianus; margine -Rom: margine Iv. £.; 
noi am găsit și forma margo masculină; 
margen Sp..f:; margeiu Port. f.; marge 
Cat. Prov. Fr. f.. 

palumbes; ieste și forma palumbus: porumb Rom. 

parens; 

„m; palomto It.: palombo, a Sp.; polo, a 
Port; palomle Fr. . 
Părinte Rom. m.; parente It. Port: pari- 
ente Sp; parent Cat; parent Fr. 

serpens; şerpe Rom. m.; serpe, serpente It; sierpe 
f. sierpente f. Sp ; serp Cat; serpent, serpen, 
serp Prov; serpe, serpant Fr. v; serpen: . 
Fr. nou. 

 



35. 

Observaţii. 

In acest tabel „am pus unele substantive, cari ierau în latina 
clasică chiar-comune ca: bos,: parens, -serpens şi altele, cari se : 
află la unii scriitori masculine la alţii feminine. . - 

Cel mai firese' lucru a fost, că aceste cuvinte să rămîe în u-=- 
nele limbi romanice masculine în altele feminine: şi în observa- 
țiile de mai nainte am arătat că numărul comunelor trebue să 
fost mult mai mare în latina populară de cât în cea clasică, In- 
tre altele amintesc că grupa substantivelor în or, oris, cari în 
latina clasică ferau masculine, trebuese presupuse comune pentru 
a explică formele feminine romanice. | 

  

“Capitolul al: V-lea. 
INCHEERE. 

Ca rezultat al cercetărilor de față creden urmă- 
toarele fapte bine stabilite: o 

In latina populară ierau multe neutre, cari cores- 
pundeau cu forme masculine ori feminine clasice ; 
desfacerea acestui gen de abiă se începuse în latina, - 
populară. . . Sa | 

In limbele romanice s'a păstrat genul neutru des- 
tul de lung timp în fie-care, apoi a: suferit prefaceri. 
La Romini, Italieni și Elveţienii cari vorbesc ro- 
mauntsch au.rămas urme însemnate de neutre; chiar 
pănă a-zi se prezintă forme neutre. La Spanioli, Por- . 

„tugheji, Provențali și Franceji neutrul sa, pierdut de 
tot. La unele cuvinte, după limbi sau pastrat două 
forme, una masculină și alta feminină, la altele nu: 
mai cite una. 
„Prefacerile masculinelor în feminine și vice-versa 

se explică.ori prin influința finalelor ori prin. acea, că 
în latina populară erau comune. | | 

Studiul limbei romine poate lumină în multe pri- 
vinți fenomene romanice, cari se află mai mult sau - 
„mai puţin mascate ori rudimentare. o 
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