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PROSODIA LATINA.



MINISTERULU CULTELORU Bucurescă.. 26 Auguștii, 187%. 
și ală 

INSTRUCTIUNII PUBLICE. 
  

Dieisiunea scdleloră 

No. 1890. 

Domnulă mei, 

Ministerulti a vădutii cu satisfacţiune presiniarea lueră- 

vii d-vâstre, intitulată Versificarea latină /Prosodia și 

Metrica], elaborată după ultimele. cercetănt sciinţifice și 

completată cu noțiuni istorice asupra materiei de care 

tracteză. 

Așia deri, pentru meritele ce însușesce și considerândit 

pe Wuă parle că e priinulă traclatii de vorsificare latină, 

apărută până adi în limba română, pe Malta serviciele ce 

va aduce seâleloră nostre secundare. subsemnatulii — în 

urma cercetărilor făcute acester opere, și audindă pe 

consiliulă permaninte alii instrucţiunii — are onore a vă 

încunoscința că o aprobă cu inulțănnire. în cualitate de 

carte didactică pentru cursul superiorii ală limbei Jatine 

în liceie. 

Primiţi, domnuli meii, asieurarea distinsel mele con- 

siderațiuni. 

Ministru, G. CIIIŢU. 

Capulă divisiunil, Gr. C. Mano. 

D-lui G. Dem. Teodorescu, profesorii «le limba latină [eursuliă 

superiorii] lu Ziceulă Sf. Saca din Ducurescl.



PRECUVENTARE. 

E adi unt pătrară de secolă de cândi uă 
puternică și laborisă generaţiune rechiăma po- 
porulu românii la vicța politică și literară. 

Atunci individualitatea naţională se manifesta | - 
din ce în ce mai multă, prin produceri origi-. 
nale, prin lucrări de artă, prin organisări, prin * 
instituţiuni și prin reforme sociale. Luminarea 
minții își lua avent prin înființarea unori 
secole modeste, dâri bine-făcâtâre. Uă pleiadă 
de talentoși scriitori vădiati bogăţia vorbirii și 
duioșia simțirilori române!, creati diaristica 
politică și sciințifică, pregătiat uă apropiată și 
mare reformă : reîntronarea, literilorii latine în 
scriere, reîntronarea limbii naţionale în biserică. 

Acum dou&-deci și cinci de ani, pe cândii 

1. «Scriitorii naţionali, poeţii, oratorii și cel-l-alţi, formeză 
“limba, nu cu intențiunea,d'a face acesta, ci 'n modi frescă, prin 
„rniqloculă scrieri]grii” ALEA ixlloyse, în System der Sprach= 
acissenschaft [Bd în ip) $. edit. Torino. 1864. 

pe | e “Taia, ) 
SUcUnaemi 
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I6ni Eliade iniția pe Români în regulele versi- 
ficării ; pe cândi Alesandri, Bolintinenu — și 

întregulă chorii alti acelorii poeţi, dintre care 

unii au r&posali, Grii alții suntă bătrâni astădi — 

întonaii imnuri de patriotismă și imnuri de 
iubire ; pe cândi dorul citirii pătrundea până 

și n cele mal de josă stări ale societății, prin 
Minunile Maicii Domnului, prin Agatanghelă, prin 

Alesandriă și prin Arghiră crăişiorulii ; pe cândă 

în fine Antonii Pann își da la lumină preţi6sa 

colecțiune de proverbe sâii Porestea . vorbei, îm- 

preună, cu fabulele și istoridrelei versificate ; în 
același anii 1853 se tipăriră, pentru prima 6ră 

în limba română, câte-va noţiuni despre pro- 
sodia, și metrica latină. ' 

R&posatulii George Hill erea unt profesori 

învățată și consciințiosii. Printre cărțile: didac- 

tice, care figuraii până mai de ună-di în sedlele 
nostre, tipări «în tipografia colegiului naționali» 
— datunci în-câce deveniti «liceul St. Sava» — 
partea sintactică a Gramaticei latine , testul cu 
litere cirilice, esemplele cu litere de «reformă». 

Prelucrată după autori germani, acestă bro- 
șiură se termină prin arătarea regulelori versi-. 
ficăril latine, coprinse ?n dou&-deci și dou&: 
paragrafe : de la pagina 303 până la 311, 
iracteză «despre prosodici», de la 311 până. la. 
323 «despre metrică».
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" Datuncă și până astădi, lucrarea lui George 
Hill a r&masi unică în folia CĂ, căci erea sin- 
gura carte didacțică cu ajutorulii căreia -se 
puteai înţelege măiestritele cânturi din care se 
compune poesia lirică a Romanilorit. 

Puținele gramatică latine, care ati apărulii în 
acesti restimpii de dou&-deci Și cinci de ani!; 
Sai mărginită numai la simple prescur tări din 
partea etimologică. 

Tocmai la 1873, fostwmi profesori Și actualii 
colegii, d-lui -Tiimia Givcă?, prelucră, după Fer- 
dinand Schultz, uă erudită Sintasă a limbei latine, 

„care, între altele, conţine, ca apendice, și Îl pa- 
gine «despre silabe, cuanltitate Și accentuare sii 
prosodiă»?. 

- Departe d'a nu lăuda meritul lut Schultz și 
sacrificiele făcute atâtii de d-lii Gircă, câtii și 
de editorulă sintasel d-sele, totuși ori-cine cată 
s& recunâscă că numal atâtu e pre puținii pen- 
tru liceiele n6stre, unde patru ani de dile elevii 
se 'ndeletnicescă .cu poeţii latinităţii clasice, Și - 
în care noua programă dă lui Vergiliu, luk Ora- 

1. Cea mai de valâre, și singura gramatică lucrată, după cerce- tările erudiţiunit moderne, e a d-luy Vârgolici, licenţiatii în litere, 
absolventă alti scâlet normale din Paris şi profesoră la facultatea 
de litere din Iaşi. 

2. Profesoră de limba latină [cursti superiorii) la liceulă Ma- 
teii-Basarabă. 

3. De la pagina 329 până la fine, pagina 339.
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țiu și lut Ovidii uni loci din cele mai în- 

semnate. | 
Se pună în mâna tinerimil scolare neperit6- 

rele scrieri ale acestori modeluri, nu numai 

pentru studiarea părţii materiale a limbi! latine, 

ci mai multi pentru cunâscerea modului lori 

da cugeta, da simţi și da se esprime, pentru 

formarea ! gustului, pentru deprinderi cu sco- 

pulii de a 'și dobândi uă judecată sănăt6să des-. 

pre meritul axtistică alu acestori tipuri poe- 

tice, în fine pentru ca, «prin ideiele esprese 

Vuă limbă străină, să 'și potă da sâma, despre 

a lori, so puie 'n afară dintr enșii și so facă 

unii obiectă de observaţiune» * _ 

Elevulu 6ns&, fiă câtii de silitorii, nu va 

put€ s'apreţuiescă nică firesculi talenti, nici 

Jiterarele însușiri ale autorului pe care “li ci- 

tesce, de nu va sci în ce constă mecanismulii 

acelorit versuri, cu totulii deosebite dale lim- 

bilorii moderne. ' 

D'aceia eii unulii ami creduli că voiii aduce 

unii adevărată servicii învățământului publici, 

întrunindi, întruă a-nume carte, noţiunile cele 

mal necesare pentru cunscerea versificării la- | 

tine și completândă ast-felii miculă începutii 

făcut de profesorii George Hill și Ieremia Gircă. 

1, Heyse, opera citată, pag. 5, cad. edit.
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Șapoi, uă lucrare ca cea de față mi sa pă- 
rulă cu atâtii may neapărată, cu câti tracta- 
tele francese de versificare latină ale d-lui L. 
Quicherat sunti departe da satisface cerințele 
scdlelori n6stre. | 

Nu numai că 'nvâţământulă din Francia se 
află la uni nivel multii may 'naltit de câtii ali 
nostru, deră apoi acele lucrări, care daltmin- 
trelea își ati merituli lori, lasă multi de doriti 
Și în privinţa sistemei, Și în privința progrese- 
lori ce a realisatii critica modernă. 

La nouvelle prosodie latine neglige cu des&vir- 
șire metrica, pe cândii Le traită de versification 
latine, voluminos și pentru noi nepractică, nică 
nu conţine partea prosodică, nici nu ofere uă 
metodă destuli: de nemerită. | 

Profitândă deră de luminile fostiloră mei 
profesori din Paris și de erudițiunea filologiei 
germane, amii elaborată acesti «'Tvactată de 
versificare latină», ţiindă semă de totii ce e buni 
în sistemele francese , âns& completându-le cu 
ajutorul ultimelorii cercetări sciințifice ale lite- 

„Taţilori ,  profesorilorii și filologilori ' francest , 
germani și italiani !. | 

1. De consultată : L. Quicherat, Nouvelle prosodie latine. [a 
"22 edit. Paris. 1874); Traitc de cersification latine (a 23 eait. 
Paris. 1875); Introducerea din 7hesaurus pocticus lingua latine, 
— Weil et Benloew, Thcorie gendrale de Paccentuation latine. —
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Ast-felui , în ceia-ce me privesce, — lăsândir 

teoria accenluării vorbelori penlru uă specială 

tractare — pe lângă regulile prosodice propriii 

dise, ami strecurati în note și câte-va obser- 
văr relative la filologiă : idcă. critice și vechi 
documinte despre firea limbii latine, capabile 

de a da, despre dânsa, uă mai dreptă și mal 

temeinică apreţuire. 

Cu modulă acesta, cunoscinţa elevilor! va. 
pute fi câtii mai deplină despre materia de care 

e vorba. 

Prima parte are de obicctii prosodia, ri 

din metrică coprinde numai capitulele necesare 

Raitly, Manuel des Pacines grecques et latines. — E. Benoist, Moi- 

ceauz choisis de Pluute (Paris. 1871, și trad. frane. din 1873]. — 

0. Ribbeck ast. în Anuar, d. Jahu. — Mommsen, Romischen Ge- 

schichte. — F. Ritschl, De Litterar. Monum. pass ]I. — Gottfried 

Hermann , Efementa doctrine metrica. — Brambach, Die Neu- 

gestaltuug der lateinischen Orthographie în îhrem Verhăltniss zu 

Schule. (Leipzig. 1868]. — Ferd. Schultz, Tractatele despre Forma- 
vea cuvinteloră şi Metrica latină; Gramatica latină. — W. Corssen, 

Pritische Beitrăge (Leipzig. 1863] și Hritische Nachtrăge (Leipzig. 

1866] zu» Tateinischen Formenlehre, precum și Uber Ausspi "ache, 

Vohalismus und Betonung der lateinischen Sprache (Leipzig. 

1868-70]. — Curtius, Grundziăge der griechischen Etymologie [Lei- 

pzig. 1869]. — Schweizer-Sidler, Ffementar und Formenlehre der 

Iateinischen Sprache fir Schulen (Halle. 1869). — Schleicher, Com- 

pendiii de gramatica comparatică ete. — Vanicek, Lateinische 
Seliulgrammatie (Prag. 1856). — Teuftel, Geschichte der Rămischen 
Literatur (Leipzig. 1875), — A. S. Minotto, Trattato della Proso- 
dia [Torino. 1877]. — Domenico Pezzi, Grammatica storico-com- 
pavatica della lingua latina [Torino. 1872), şi alți erudit moderni, 
ale cărorii scrieri! le vomii cita în josulă fie-căret pagint.
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ântâieloră clase liceale. La fi ne, ami adausu,. 
pe lângă câte-va esametre, ca eserciții în sclă, 
și cinci din elegiele lui Ovidiu, alegendii pe cele 
ce dai! ocasiune la mal multe esplicări milolo- 
gice și despre istoria literaturil latine, ca. scola- 
rii să se familiaviseze, chiari dintra V clasă, cu 
numele poeţilorii de căpeteniă ai clasicităţii ;.ca. 
„cei-ce se vorii devota carierii literare să fii Gre- 
cum pregătiți pentru dânsa, €rii cel ce ȘI voril 
alege alte ocupaţiuni să nu se afle cu totul 

"Străini d'asemenea, subiecte. : 
Partea a doua, care va succede fără întâr- 

diere. într'uă deosebită broșiură , va coprinde 
metrica propriii disă, versificarea specială a lut 
Oraţiă, Catulii Și altoră poeți, noțiuni istorice 

despre arta versificăril latine, și diferite consi- 
deraţiuni literare și technice. 

Uă asemenea metodă, nouă întru câtii privesce - 
cărţile nostre didactice, nu e câtuși de puţini uă 
noutate, când ne vomit gândi la sistemele sciin- 
ţilice, adoptate de mai mulţi ani în. sedlele ţări- 
loră culte, care ne întrecii în ramura înv&țămân- 
tului, ca m multe alte privințe. Ceia-ce va păr6 
deosebiti, șacesta mi-a părutii uă neapărată tre- 
buință, e gruparea ideielorii Și sistemalisare ea 
preceptelorii, care negreșilii că se găsescii în 0- 
perile gramaticilorii Și înveţaţilori Străini, 6nsă 
r&spândite pe iei-col6, fără urmarea ce-amii cău-
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“lată se ledaă în acestii tractatii despre «versifica- 

rea latină». | 

Ast-felă, tinerimea, studi6să se va pute iniţia 
cu folosii înt”'uă materiă care, pe nesimţite, o 

pregătesce pentru cercetări filologice ulteridre, își 

va înavuţi memoria cu felurite idei critice și li- 
terare, se va deprinde să nu mai considere a- 

cestu studii ca uă mare greutate, și va av6 mai 
multă tragere-de-inimă pentru uă limbă atâti 

de înrudită cu a n6stră, pentru uă limbă a că- 

vei. cunscere ne e din cele mai necesare. 

Speri în fine că, prin lucrarea de față, nu 
numai elevii își vorii da bine sema despre. arta 
versificăril latine, dâri că chiari profesorii pe 

duă parte voră profita, âri pe de alta voră fi 

scutiți de ostenela și de perderea de timpii ce 

causză dictarea cursurilori în clasă. 

G. Dem. Teodorescu. 

“Bucuresci. luliti. 1878 *, 

* Linicle de mal susă au fostii serise acum dece luni de ile. 
Ceia-ce m'a oprită d'a le tipări chiarii d'atunel, a fostă atâtit 
lipsa -de semne prosodice, şi de litere cu semne, în tipografiele 
nostre, câtii şi imposibilitatea d'a mi-le procura din străinătate. 
Intârdierea eri a, fostă ncapărată, precum neapărate mr-aii fostă 
şi cheltuielile reclamate prin turnarea unoră a-nume caractere 
şi prin tipărirea, scrierii de față, în condițiuni aşia de anevoi6se.
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CAPITOLULU 1. 

DEFINITIUNE ŞI DIVISIUNE. 

Silabe, accentii şi cuantitate : măsura şi versulii. 

$ |. — Limba e manifestarea cugetărir, ca ajuto- 
rulii sunetelori articulate : raţiunea omului prefăcută 
în voce, cugetarea derenită sunetii *, 

Sunetele produse de vocea umană, numai prin gură, 

se numescii zocale?, 

Cele produse prin atingerea limbir de unele pir ale 
organului vocală-se numescii coizsane săi consunante?. 

Vocalele, singure sâi combinate cn consunantele, : 
formâză <ilabele *. | | 

Una sii mal multe silabe, întrunite, eompunii zor- 
bele sâii cuvintele. 

Apăsarea vocii în pronunţarea, silabelori se nu- 
mesce accent tonicii,* care mal drepti s'arii putg 

1. Heyse, System ete. edit. cit. pag. 31 şi 36. 

2. Vocales, de la verbulii zocare, din rădăcina coc, de ande vor. 
3 Consăna sâi consănans, de la con-sonare. 

4, Xuhăazr, stringere, adunare, de la udate. 

5. Cuventulii accentus se derivă de la ad-cantum şi "nsemnâză 
întonarea sâii îmlădiarea vocii. Tonus, în grecesce 3405 [din rădă- 
cina =» (<2v) întindere]. însemneză, ca şi <z:s, întinderea deosebită
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dice accentii vitmică!, căci determină cadența s6i 
ritmulii vorbirir. 

Acesti accenti constă în faptului că fiă-ce curânti 
are uă silahă pe care vocea s'apsă mar multă de câtă 
pe cele-l-alte, din care causă se şi numesce silabă ac- 
centuată?, 

Accentul derii e uă mat mare intensitate de voce, 
asupra une! silabe particulare. . 

De şi fiă-ce silabă îşi are accentulă propriii , care 
produce rădicarea, s6u scoborirea, voci!, totuşt, în prac- 

a cârdelorii vocale şi ori-ce alte diferite fenomene musicale . Despre 
accentă, gramaticală” Diomede se esprimă ast-felii : «accentus est 
dietus ab accinendo, quod sit quasi quidam cuiusque syllaba can- 
tus: apud Griecos quoque zzesepăia dicitur, quia Tpostiszat zats 
suăaăis>. Vedi Curtius, în Grundziige ete. pag. 232-233 şi Dom. 
Pezzi op. cit. — «onulii e uă forţă comunicată vocii de celă-ce 
vorbesce, unii elementă ideală inspirată vocii. Principiu" originară 
trebuie să fiă ?n tot-d6-una val6rea însemnării, importanţa relativă 
ce ati elementele vorbirii pentru persâna care vorbesce, E uă lege 
firâscă ca, în cuvântare, acelii elemeută, care posede uă mai mare va- 
lSre după însemnarea sea, să se deosibâscă de cele-l-alte prin midlo- 
calii uncă accentuări mai tari Accentnarea derii, în principiul 
că, nu e fanlată pe legi numai fonetice şi fisiologice, cum este 
cuantitatea, nu e n lin:bă uă prisosinţă curatii musicală sâă ritmică 
Şi de înfrumusețare, ci e unii elementi ală cuvântăriă, care se înte 
mei€ză pe ună principiă intelectuală». C YW. Heyse, în System der 
Spraclucissenschaft (Berlin. 1856) Ş. 152. ead. edit. pag, 305-306, 

1. A se vede începutală părţii II, despre Ritmii, şi partea finală a 
broşurei a 11, despre Prosodiă şi Pitmică. 

2. «În limba grâcă şi latină, prima lege a accentuării este legea, 
etimologică : sporirea se pune pe silaba mai însemnătâre. In vorbele 
simple, âcea silabă e cea radicală: ypizo», lîgo. In cele comp-sc, 
membrul care determină composiţiunca : câlligo, "ezifpauuă». 
Heyse, ibidem, pagina 307.
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tică, se consideră numar acea apăsare, care face pro- 

nunţarea unei a-nume silabe mar audită de câla a 

alteia şi care se chiamă accentii ali vorbei. Amândouă 

se mal numescii şi accente vocale. 

Afară de accentul tonicu ali vosber, mal e-şi 

accentulii frasei s6ă ali cuventării!, oratoriii s6i 

pateticii?, care esprimă şi îmboldesce simţimintele, 

axâtă, sâii împune convingerea, şi se chiamă accentii 

ală sufletului. 

$ 2. — Silabele, din care se compunu cuvintele la- 

tine, sunt considerate s6ii ca lungi, s6ă ca scurte, sii 

ca fiindii comune, adică *n același timpii şi lungi şi 

scurte, | 

Cele lungi (fonga) se pronunţă apăsatii şi se în- 
semiâză cu —; cele scurte (Drevcs) mar uşiori, mal 

mapede, Și is însemnză cu —; cele comune (syllale 

ancipiteg s6ă ard libitum) cu = - 

Acta însuşire a silabeloru se numesce cuanti- 

tate? (Syllabaram quanlitas) şi se determină de 

1. Se dice că oratorulii Caiu Grachu, atunce” cândă voxbia în publici, 

punea p'ună flautist săi dea, cu instrumentulă numită zovăgtov, 

întonarea în care vrea să pronunţe diferitele părţi ale discursnlni, 
Formândii tonulă cuvântăriă, acesti aceenti retoricii stii gramati- 
cală are, gice IL.yse, ună caracterii de sulstantivitate, 

2. To zihos, pasiune, animi af/ectus. ă 
3 «<Cuantitatea e ună elementi nui simţibilă şi mai materiali 

de câtă accentulii> Heyse, cod. loco, pag 810. — A se vedâ. par- 
tea finală a broşurei a I[.
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gramatici fiă după natura lori, fiă prin posiţiunea, ce 
ocupă : natura seu positione long aut Dreves. 

Durata sâă timpulă întrebuinţati pentru pronun- 
ţarea une! silabe scurte se numesce Mora. (p6vos 
2p60T0$). 

Uă lungă valoreză cât două scurte : —==, 
Se "nţelege de sine că vocalele jâcă rolulă de frun- 
te în determinarea cuantităţii silabelori!. Cu tâte 
astea, după gramaticii latini Pompeiu? şi Priscianii > 

Orl-ce sunetii consunanticii simplu se consideră ca avendii. 
dreptii cuantitate propriă uă jumătate de moră [i —]. 
Prin urmare, ori-ce consună îndouită valora şi valoreză 
câtă ui moră întrâgă, adică câtii uă silabă scurtă £, 

1. «Cuantitatea, fiindă uă prelungire a: duratei vocii, aparţine 
mai alesă vocaleloră.» Heyse, ibid, pag, 803. | 

2, Gramaticii puţinii canoscutiă , de pe la sfirşitulă secolului ali 
IV după Christi, Pompeii compilă uni Comentarium artis Do. 
nati, în 31 de secţiuni, intercalânâi fragmente interesante din ve- 
chii scriitori şi diferite noţiuni despre limba Jatină. [Prima ediţiune 
a scrierilorii lui Pompeii a apărută la Lipsca , în 1820, de Fr, Lin- 
demann). . 

3. Prisciană, născută la Roma şi crescutii la Cesarea, fa profe- 
soră de gramatică în Nouu-Romă [Constantinopole], sub împăratulă 
Iustiniană. Eli lăsă 18 cărți de Comentarii asupra Gramaticei , 
cea mai întinsă, scriere din anticitate despre principiele limbei, In 
cele 16 d'ântâiă, tractzi despre părţiie curentării; în cele 2 din 
urmă, despre sintasă. Pe lângă acestea, compuse şi alte mici trac- 
tate şi făcu diferite traducţiuni din grecesce. Ediţiunile'i de căpete- 
niă suntii a lui J. Lindemann [Leipzig. 181$, în 8%] şi a lui A. Krehl 
[Licipzig. 1819—1820. 2 rol, în 8%. 

4. A se ved6 citaţiunile din Pompeiii şi Priscianii , date de Cors- 
sen în op. cit. vol, II, pag. 516 şi 614. eQare positione fit longa 

-
 

-
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$ 3. — Combinarea de două, de trei sâi de mal 
malie silabe lungi or scurte formâză ună picioră (pes, Ă 
2055) sâui unii metri (modus, mensura, psrpov) : 2 uni 
tate de măsură a versulur. 

Suntăi derii mar multe feluur de picidre, după fe- 
ulii şi nu:n&rulu silabeloră lung sâii scurte, din care. 
se con pună. 

$ 4. — Combinarea, după reguli determinate, de 
donă sâii mal multe picidre formeză versulii, zersus!, 

Suntii prin urmare mar multe feluri de versuri, 
Sunt numărulii şi felulu picidrelorii ce le compunii. 

In resumatii dârii, se pote dice că, precum cuanti- 
tatea e măsura, silabelori, totii asemenea, şi silabele 

(_ sunti măsura, piciorului prosodicii, 6ră picidrele mă- 
SS sura versulur 2. 

$ 5. — Partea, care se ocupă cu studiarea regu- 

duo habet tempora. Quo modo? Unum habet a rocali et unum habet 
a duabus consonantibus, quia due consonantes dimidium ct di- 
midium habent tempus et faciunt longam syilabam pracedenteme. 
Pompeiu. p. 11% ap. Corssen, ibidem, Prisciani lib IL. 13, 

1. Versus la începută însemna lincă, rândă, de la tertere 
[a întrece]. ăci, după ce se umple rândul cerntă de măsurile pPTo- 
sodice, făr'a fi dusii până în capătă scrierea se întârce [vertit] ca se 
îneăpă altulii, pe cândă prosa [prorsus) e uă scriere ce se întinde în 
tâtă lungimea şirului, pe întrâga lățime a paginci să a tablei, 

2 «La qnantite est la mesure des syilabes, les sI aves sont la 
mesure du pied, et lea >pieds-la:.m „meşure du vers». Li. Quicherat 

Prosodie latine [Paris 1579) | apă” ie: heva ilier, 

TEA Csi ) ”  
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lilorii ce ne. facii să pronunţămii corectii, după ac- 

centuli propriii ali vorbelorii, se numesce aecentarase 

sei întonare; aceia, care 'şI propune să ne arte cuan- 

titatea firâscă s6i convențională a silabeloră din care 
se compunit cuvintele, se numesce prosodiă, zposp5ia!; 

cea. care studisză măsura, composiţiunea , felul şi 

legătura versurilorii se numesce metrica, perprrd”, 

1. De la zp55 şi esâr, corăspundă :dă Ilatinescului ad-cantuan [ac- 
centus]. A se reds notele precedinte şi Partea II: dletrica [bro- 
şiura a dona din acestii tractatii] 

2 Gramatica ori-cărei limbi se împarte în trei părţi : fonoio- 

gia sâii studiuli sunetelorii vocalice şi consunantice; morfologia stă 

teoria formelorii curentării, şi sintasa scă teoria construcţiunilorii, 
aşedarea curintelorii în frase şi înlănţuirea fraselo:ii pentru espri- 

merea ideielorii. Urmeză dâră că accentuarea, prusodia gi metrica 

aparţiuii primei părţi, fonologiei. Ele ensă formâză uă ramură deo- 
sebită şi sjecială, care reclamă unii a-nume studiii,
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CAPITOLULU II. 

SILABELE LUXGI DIN NATURĂ. 

$ 6.-— Suntă lungi din natură inele nemătâre + : 

1] Diftongir “aă!, d s6i qe?, ci?, ai, a sâii 

ves, şi în, ca în durau, câna, fereus, câu, 

:1. Acestă diftongii corăspunde lui as, în care o s'a. vocalisati, cu 

în lautus [contrasiăi lotus] din lazo, cautus din caveo, naufragiu 

din nacis şi frango.- 

2, Diftongulii ce [ae] se ntâlnesce destulă de dest în cuvinte ]a- 

tine. Eli se derivă din ai, precum dovedescii formele vechiel limbi 

latine : Romai, airc, aide, în locii de Rome, re, de ete, Cavân- 

tulă ecelam [ecelum)] provine din cavilum prin sincoparea lui 9: 

cailum» caclum, calu, din rădăcina cat-, de unde cas-us, cav-are. 
In. sanscrita, carantara nori], de unde în grecesce zsvzawz4s, cen- 

tauri. E. Egger, în cursul seii de elocinţă grecă la Sorbonna [Paris 

1876). 
3. In particulele seu, meu, ceu, diftongulă eu provine din ec, prin 

vocalisarea lui o ca şi la au. Ast-feli neu provine dia nevle); seu 
din sex[e] în loci de sice; cea din cez[e]. -In neuter şi alte cuvinte 

asemenea, provize. din alăturarea negaţiunii ne pe . lângă uter, 

utiquam etc. - 

4, Vechiul ci s'a contrasii într'uă singură vocală, ca în stur [din 

eitur (e-0], liber [din leiber], zăus [din cidus]. A se ved6 St. G. 

Vârgolici, Gram. limbei latine. Partea 1. Etimologia (laşi. 1815]. - 

5. Diftongulii oe [e] s'a deriratii din o:, precum dovedescii formele 

archaice ale limbei latine. ca oinus [apoi oenus] de unde unus; ne- 

vinum [de unde noinum, şi, pria sincopă şi aferesare, no[e]num, 202,
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h&i, dânde, Pănus, hi, lingu& ete. Diftongulă ce 
(ae) devine ns scurtii în preposițiunea pre , cându 
acâstă preposiţiune se combină cu uă vorbă care în- 
cepe cu vocală : prăacutus, prăire, prăeunt , pră- 
opto, pricustus : : | 

Quos ubi viderunt prăăcuta cuspidis hastas 1. 
" Stipitibus duris agitur sudibusve pribustis 2, 

u] Vocalele resultate din contracţiunea a două sâă 
mai multorii litere ?, ca ad (din nâhil, de la ne hi- 
lam) , Dibus şi bobus (din bâvlbus), câgo (din căago), 
mălo (din măgis-vilo, mă[e]ăvulo, măvilo), tilicen (din 
tibicen, de la, tibia şi căno“), janior (din jivânior), 
năiper (pentru noaper de la 10vun per), prădens (din 

ceia-ce esplică cuantitatea lungă a acestei particule]. Ast-feli pâna 
[04] de la punio, căra [din coira, căra], cepio [coipio], câtus 
[coitus]. : 

1. Ovidii 2fetamorph. lib, VII, vers 933. 
2. Vergil. 2Eneidos liber VII vera 524. — Mai rară e ensă esem- 

plulii lui Staţii «Promia, quum vacuus domino prăiret Arion». 
[Thebaida, lib. VI, vers 519]. — In vorbele grece, diftongulă e ră- 
mâne tot-dâ-una lungii, chiarii şi "maintea unei vocale : M/zânder, 
dlaonia , Dlăonides, Phăăz tc. : <Mâonides nullas ipse reiquit 
opes». [Ovid. Trist. lib. IV, el2g. X, v, 92]. «Da mihi Maăntden et: 
tot circumspice casus>. [Ovid. Trist. lib. I, eleg. [, v, 47]. 
” 3. Contracţiune propriii gisă se chiamă contopirea a două vocale i- 
dentico stă similare din ace aşi cuvântă, ca în dero (din deero], dest 
[din deest], nemo [din nehemo), zEmens [din vehemens), consiti [pen- 
tra consilii), Vergit [pentru Vergilii], gerzt [pentru periit), copia 
[din coopia]. 

4. Prin urmare flautistă [cântătoră cu flautul]. Din contra, 
penultima e scurtă la ziibicen [de la tăbă Şi ccino). trâmbitaşiii.
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proați]dens). niintius (pentru nozntius, de la nou en- 
tius), nănlinunm (pentru nozndinum, de la novendi- 
num), nus (din venus), inge (din Bijiigce), qauercias 
(din gaercuis), dis (din dis), sia (din maihi), simo (din 
siibămo), nâmo (din ne hăino!), as (din &lIs), gratis (din 
gratis), proles (din prăoles), câps (din cyops), como 
(din c0imo), îinus (din &inus), lâmen (din Zacemen) , 
tâmo (din tecmo0), consuttudo (din consuetitiielv) , tâla 
(din: texla), ala (din axula, axla), etc. 

11] Silabele lungr din natură, ca măler , frăter P 
arător ete. 

CAPITOLULU III, 
SILABELE LUNGĂ PRIN POSIȚIUNE. 

$ 7. — Cândii, după uă vocală, urmeză două sâii trei 
consune, Ori j, z s6ii z — care, fiindă indouite, se 
consideră ca, două consune [j=ii, z=cs s6ă gs, 2=05%] 
— atunci silaba în care se află acea vocală, chiarii 
dâc'arii fi scurtă din fire, devine lungă prin posiţiune: : 
„positione longa?. Acâsta se intomplă în rel ceasuri : 

1, A se veds pagina 26 de mai josii, nota 2 de Ja $. 12. 
2. Semuaulă Z nu figura 'n primulii alfabetii latină. Numai către 

“ultimii timpi ai republicei romane fu adoptatii de la Grecă, împreună 
cu *, pusă la sfirşitali alfabetului şi întrebuințată în cuvintele 
străine. Ac6stă literă nu figurâzi în vechiele monuminte de câtii 
numai pe monetele cetăţii Cosa. In lecu'i se scriia cu s, A se vede 
Sar Schwreizer-Sidler, not. $ 2 op, cit. ! 

3. «Consunele, cândii precedă vocala, nu "i daă nici ună sporire . - 
simţibilă de durată : La nu e mai lungă de câtii a. Dâca, din contra, 

-
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a]. Cândii silaba se termină prin două sâil trei consu- 

ne, ca în îst!, fest, mâns, ârs, nos, păx, stirps”, ete. 

3]. Cândă-uă silabă sâii uă vorbă se termină prin- 
tr'uă consună, rit silaba sâi. vorba următâre începe 

asemenea cu consună, ca în an-fe, il-le, îg-uis, în felix, 

con-fecit, ab-rim-po, păr târram, în mare etc. 

7]. Cândii, după uă silabă cu vocală scurtă, urm6ză, 
în întrulă aceleiaşr vorbe, una care începe cu dout 

consune, ca în râ-spi-ro n&-sci-0, râ-stat, mor, gă- 

za ete. 

Intemeiâindu-se pe mărturiele vechilori gramaticr, 

că consunantele aut şi dânsele uă cuantitate de nă ju- 

mătate de moră %, Corssen esplică lungimea prin po- 

consuna vine după vocală, spre esemplu ad, atunci vocala i€ negre- 

şitii uă sporire de durată. Cândiă derii două scii mai multe consune se 
găsescii împreună după uă vocală scurtă, se nasce în pronunțare uă 

pausă simţibilă,- fiă acele consune identice sci deosebite. P'acestit 

faptii se întemeidză legea aşia numitei positio sâii pausa, adică a 
lungirii silabeloră cu vocală scurtă prin efectulii mat multor con- 
sunante succesive, Acestă lege e cu atâti mai strictii observată, 

cu câtă mai adâncii e simţimântulă armoniei fonetice cuantitative, 
de unde urmeză că e mai cu deosebire observată în limba grâcă şi 
mai puţinii strictă în vechia prosodiă latină, spre esemplu în Plautii 
şi în Terenţiăi, apoi nică de cum în limbile în care raporturile orga- 
nice fonetice suntă diseruse de prevalarea accentului. In puterea a- 
cestei legi, nu dră că se lungesce vocala scurtă, care precede, ci nu- 
n ai silaba. dobândesce uă inai mare durată. E faptă constantă că 
consunele geminate [indouite] facă pausă, adică lungesc silaba», 
Heyse, System der Spraclucissenschaft, loc. cit. p. 204. 

1, Să nu se confunde st [este, de la sim] cu îst mănânci, de la 
“ edo] în locă de edit. 

2. Se esceptâză ensă, ca scurtii, scus, | 
34 se vede mai sus $ 2, pagina 16 şi nota—ibidem.
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sițiune ca provenită din cnantitatea, propriă a celor 

două consune consecutive, adausă la cuantitatea, vocalei” 

“scurte care precede. Vocala valorându uă moră și cele 

două consune uă ala nori, se produce uă cuantitate 

lungă! : = go=— | 

$ S. — Deca ensă, între cele două consune, se ana uă 

mata (,c,d A! 4, p.t,vetc.) urmată de una din 

licidele £ sâi 7, atunci, fiinău că, avemii mata cum 
liquida, posiţiunea e slabă — positio debilis — şi de 

aceia silaba precedinte este anceps, adică sii lungă 

s6ii scurtă, “ad libituum, ca în vorbele te-nă-bre, ă-gri 

ră-ere-0, vo-liă-cris, ră-cli-no, să-pra, lă-brum , ce-r&- 

brum, pă-tris, me-di--cris, lu-gii-Dris ete.* 

1. Ase vede Corssen, op cit, vol. IL, pagina GIA şi pagina 16 de 
mai sus, Asemenea Benloew în De VAccentuation dans les langues 

indo-europtenes, tant aânciennes que modernes. (Pais. 1847, $:77, 

pag. 206]: — Gramaticulă Pompeiă [edit. Keil, p. 112), citată de 

Corssen, se esprimă ast-felă : < Que positione ft longa, duo habet 

tempora. Quomodo? Unum habet a vocali et unum habet a duabus 

consonantibus..., quia dux consonantes dimidium et dimidium ha- 

bent tempus et faciunt longam syllabam priecedentema. Corssen, 
vol, 11, pag. 614. 

2 „ Acelaşi lacru se întemplă şi cu s iniţială, înainte d'aă consună 
mută, 6rii în vorbele grece cândii, în locii de? şi r, se află unii ni sei 
1", N în Tetcmessa. 

3. <Uă vocală scurtă, înainte d'nă mută şi urmată duă liciâă, nn 
se lungesce numai de câtă prin posiţiune; asemenea, înainte de s, 
după care vine vocala finală a cuvântului precedinte, pâte să rămână 

scurtă, fiindă că sunetele trenurătâre 2 şi 7 s'arctă, în tâtă visţa i- 
diomei' latine, ca cele mal nestatornice dintre tâte,- crii s iniţială. 
înainte d'aă mută, crea ună sunet nezicură, care adesea ori wa per- 
dati în vechia limbă latină>. Dom. Pezzi, în Gramatica storico-
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Natum ante ora pătris, pătrem qui obtruncat ad auras ! 
Et primo similis voliieri, mox vera volucris 2, 

Inaintea acestorii silabe, vocala scurtă, care ter- 
„mină uă vorbă precedintă, în genere nu se lungesca.+ 
Cyileniă proles, vulneră clauda, vias incendiă clau- 
dunt ete. : 

" Horridă sgaamosi volventia membră draconis 3, 
(nem mală stultitia et quemeumque inscitia veri 

. În prosă, silaba, cu posiţiune slabă se pronunţă, ca 
scurtă : tânehree, întegri. Cu tote astea, se găses:i și 
vorhe în care e tot-dâ-una lungă prosodicesce : âgri- 
cola, âblao, siblatam, quamăhrem ete. 

$ 9. — Consuna j face posiţiune nu numat între 

comparatia della lingua latina [ed. cit. 1812. Torino, pag. 101- 
102]. — «Pe acâstă incomensurabilă scurtare a duratei suncteloriă 
rs şi altoră consune, se întemeisză faptulă că dânsele, unindu-se 
cu alte consune şi vocale scurte, nu poti să deplinescă durata unui 
sunetii de două timpuri, şi nică nu potă produce lungime prin po- 
siţiune»: Corsseu, vol. II, p. 615.—eIn genere, dintre două consune, 
uă mută cu uă licidă nu facă lungime priu posiţiune, pentru că li- 
cida, ca semivocală, aderă 'n parte da muta, precedinte, fără înter- 
mediulii vre-unci aspiraţiuni,. şi, pe lângă acâsta, e omogenă cu vo- 
cala co urmâză ast-felii în câtă, în pronunţarea licideă şi a vocalei, 
organulă vocii rămâne uniformă în acţiune». Heyse, System de 
Spraclurissenschaft, edit. cit. p. 301. A se -veds şi obiecţiunile lui 
Bauâry în Grammaive comparie des langues. classiques (Paris. 
1868, part. 1]. - 

. Vergilii ZEneid. liber. II, vers. 663. 
. 2 "Ovidii Betamorph. liber XIII, vers. 607, 

3. Vergilii Culea, vers 193. 
4. Moratii Satir. lib, II, sat. 3,v. 43,
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doue vocale, ca în câi-jus (din: gaojus), mă-jor (din maa- 
gior s6ă magjor), ă-jo (din agio sâi agjo), Pom-pă- 
jus ete., dârii şi cândii înlocniesce vocala 2, ca în 
abjes în locii de dbies, flăvjorum în loci de fliiviorum. 
Se esceptâză Ons& compusele lui jaga : Vijăgis (s6ui 
bijigus), trijigis (s6ă trijăgus), quădrijigis (s6ă 
quadrijiigus), în care j e simplă consună. 
.J.mal face posiţiune şi cându silaba, s6ui vorba pre- 
cedinte se termină în consună : ab Jove, silicâm ja- 
culatus, Poeţii scrii 6nsă sabjicit şi săbicit, vajicit 
şi ercit ete, 

J iniţială nu lungesce roeala-scurtă care'1 precede : 

Ante „Jovem nulli subigebant arva coloni 1. 

$ 10.— Ga se consideră ca uă singură literă : 
ăquiis (= cciis), dqua (= dea şi dpa), săguor (= st- 
cor) ete. 2, a 

1. Vergilii Georgie. liber 1 vers 135, 
2, In cele inai vechi monuminte latine, g şi c alternâză şi se con- 

fundă una cu alta. Ast-felă se scriia Airgurios şi Mircurios, pe- 
qunia şi pecunia, pegulatu şi peculatus, mequm si mecuu, qura şi 
cura, gur şi cur, guius şi cuius, sequtus şi secutus, guom [quum)] 
şi cum, ete. In wmanuscriptele vechi din Plautii, Vergiliu şi Gaiu, 

se găsesce cu în .locii de qev [quu] şi aco [quo] în exsecuntur, co 
locuntur, 'anticum, ecus, relincunt, în lecă de exscquuntur, colo- 
quuntur, antiquum, equus, reliuquunt, S'adaugă că Umbrii şi Oscii 
represintaă pe latinul qv prin ko, Aşia, latinulă qucstor, vechiii 
quaistor, umbricii krestur, osciciă kuaistur ete, Gramaticulă Mariu 
Victorin . învâţă că (rebuio să se scrie locutus, secutus, 'îni loci de , 
loquutus, sequulus. Asemenea, în vechia limbă latină, se găsesce
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- Ş11, — V se iea une oul drepti a : siliie în 

locii de silvee, dissălăantur în locă de dissălvantur !. - 

$ 12. — Hnu se consideră ca consună, ci ni- 

ma ca simplă aspiraţiune : Xen&phoa, Inhamănus, 

ădhac, în hostes, serpit hami, stomăchas cete.?. 

“$ 18. — In generalii se evită ca, după uă. silabă 

scurtă, să se pună în versuri uă vorbă care st încâpă 

cu: două consune, dintre care a doua să nu fiă.2 s6ă 7 

(ca st, sc, squ, sp) sâii uă consună îndouită (2, j, 2). 

Cu i6te astea, se găsescii la poeți:şi picidre ca: oc- 

cultă spolia, sepe stylum vertas (Oraţiii), telă sean- 

dite etc. | 

$ 14. — Pentru ca săinlăture lungimea prin posi- 

țiune, vechi poeţi, anteriori epocer lu Augustii, omi- 

quoi, quoius, quor în loci de cui, cuius, cur. Schleicher, în Com- 

pendium der ergleichenden ' Grammatil der îndogermanischen 
Sprachen, etc. [ Weimar. 1861-62] şi Dom. Pezzi, în Gram. storico: 

comparatita della lingua latina. [Torine. 1872] pag. 50. 

1. A se vede mai la vale titlulă ds Dicresă ete. E de observatii că 
adesea iniţiali provine din grupul gv, ca în tivere din gvigoere, 

rărare din grărare ete, H. Schweizer-Sidler op. cit. p. 10. 

2, Semnul Pa fostii tot-dâ-una nesicură pentru gramaticii la- 

tini, şi chiarii pentru Quintiliană. După densulii, confusiunea fu şi 

mai mare, pentru gramaticii posteriori, ast-felă în câtii, la finele se- 

colului av după Christă, h erca cândii admisă, cândii omisti : căci se 

seriia harundo şi arundo, harena şi arena, hedera şi edera, herus ” 

şi erus (cfr. ay şi 7eig], heres şi eres, cete. Ceva mai multii : între 
două vocale, nici că se augia, căci din ne hămo [hămo fiindii uă formă
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teati pe s finală, mat cu s6mă din terminările scurte 
"Us si îs: a 

- Tile vir, baud magna cum re, sed pleni” fidei 1. 
Tum lateral” dolor, certissimi” nuntii” mortis 2, 
Nam si de nihilo fierent, ex omnibi” rebus 3, 

Torvit” Draco serpit subter supâraque revolvens 1, 
Magni” Leo et claro conlucens lumina Cancer 3. 

“ OAPITOLULU IV. 
SILABELE SCURTE DIN NATURA. - 

$ 15. — Este scurtă orr-ce silabă care, terminân- 
du-se cu uă vocală, e urmată, 'în întrulit aceleiaşi 
vorbe, d'uă silabă începttore toti cu vocală : vocalis 
ante vocalem brevis, ca în dăus, filtus, ptus, velo, 
trăho, Ito, corriio, ete. | 

La acâstă regulă, avenii escepţiunile urmatore : 

$ 16. — A e lungă la genetivulii arcaistică în 
ai, în locii de ce, ca aguăi (în loeă de dgaue), aurâi 

arehaică în locă de h5mo] se făcu ne emo şi apoi memo; din pre- 
hida, preda, pe când asemenea şi mihi se pronunţa ca mi. Acesta 
trebuie să ne serve ca norină pentru ortografia limbey române, : 

|. A se vede Ciceronis Cat. maj. sive De senect. dialog. cap. 1, Ş1. 
2. Lucilii fragmenta cit. în prosod. passim. 
3. Lucretii De verum natura. — Despre Lucrețiu, a se vedă no- 

tele versariloriă elegiaca de la finele cărţii. 
4. Ciceronis Arateorum fragmenta priora r. 47. 
5. Id, ibid, v, 509, edit. Orelli [Turici. 1862] p. 1017 şi 1029.
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(în locii de dare), operăi (în locii de spere), mate- 

vidi (în loci de mattria)! etc. 

„ Pondus uti Saxis. calor ignib:, liquor aquăi. 
"Quod nullo facerent;-pacto, nisi wateriăi. 

Plusculuni habent in se rationis plusque operăi. 

Et quusi cursores vităi lampada tradunt 2. 

$. 17. — F, la genetivulă şi dativulă singular 
alii declinărir a V*, este lungii, cândă se află nu nu-: 
mai urmati, deră şi precesu de vocala î, spre esen- 
plu în formele “diăi, speciei, ete. 

Non radii solis neque lucida tela dizi? 

Nune adeo melior, quoniam pars acta dici+. 

Prin urmare, este scurtii e în formele fidti, plebei, 

răi, spi, de şi în. poeţii cer vechi se găseseii lunar 
fidti. şi rti. | 

1. Terminarea genetirului singalară ali declinări | în ai, în 
locu de e, provine din dialectul ombricii şi oscicii, în care se dicea, 
Ja dativ singulară, aasai în locă de arc, deivai în locii de dive, 
€ră la vechiulii genetivă locativă asemenea ai în loci de e: vias 
pentru tic, mefiai pentru medic ete, Mommsen, Die Unteritali- - 
schen Dialccte. [Leipzig. 1850 pag. 227—928]. Diftongulii ai fa în- 
trebuinţatii, îni scrierea latină, din timpii ceă mai vechi penă în ul- 
tinia epocă a imperiului, cu tâte că, in documintele anterisre anului 
186 înainte de Cristi, şi ?n cele juridice, posteridre epocei Grachiloră 
şi resbelului cimbrică, prevaleză ae. In urmă, ai. rămase ca ună 
semnă ală diftongului archaică, întrebuințată spre a se deosebi ge- 
netivulii singulară de nominativulii pluralii. 

2. T6te aceste versuri suntă din Lucrețiu. 

3. Asemenea din Lucrețiu, De rerum natura. 

4. Din Vergiliu,
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Mat este lungă e şi "n interjecţiunea chica : 

„Eheu! qmd volni misero mihi ?!. 

3 18. -- A şi E înainte de j (=îi) suntă 
lungi, la vorbele terminate în Ajus S6i aius şi ejus 
S6 eius,-la vocativulu singular : Caj şi. Cai (Caius), 
Lăi (Laius), Pompăi (Pompeius). 

$ 19. — 1 e lungi la genetivele în 7us,. ca în 
antus, totius, nullaus, îpstus, ete. Poeţii "Ii scurtâză 
arlesea, mai cu s6nă în allerius, cusă nicl-uă-dată în 
alius, unde i provine din contracțiune (în locii de 
aliius). In solius, cuantitatea. lul i e nesicură?, Gri 
în numele propriu Diana este anceps: 

Suave mari magno, turbantibus zquora ventis, 
E terra magnum alterzus spectare laborem, - 
Navibus [infandum] amissis-unzus ob iram , 

„Untus ob noxam'et furias Aiaeis Qilei 4, 

1. Asemenea din Vergiliu. 
2. Solus [grecesce îdos].se află în strinsă afinitate de însemnare 

cu salvus, precum se constată din aceste două pasagie ale grama- 
ticului Festu : «Sollum osce totumn et solidum stenificat», « Sollom 
osce dicitur id quod nos totu vocamas», precum şi din versulă lui 
Luciliu «Vasa quoque omnino redimit non solla dupundi>. Aci 
«tasa solla» arii însemna «vasa integra», avasa salva». A se vedt 
Corssen, în Kritische Beitrâge zu» lateinischen Yormenlehre (Lei- 
pzig. 1863], pag. 312—318, 

3. Din Lucretii De rerum natura. | 
4. Din versarile lui Vergiliu. — Qaintiliană (lib. 1, 5, 27], vor- 

bindii despre acestii versii, se esprimă ast-felă : «Seu [quum syllaba] 
longa corripitur, ut <Unius ob nozam et furias». Extra carmen 
non deprehendas, sel nec în carmine vitia ducenda sunt». *



| 30 _ , VERSIFICAREA LATINA. 

In verbulă fio, i e tot-dâ-una lungi; afară numal 

cândii în urmeză 7: fiat, fient, d6ră fiere, fieri! : 

Omnia iam fient feri que posse negabam 2. 

In adiectivulii dzus, a, um, vocala i este tot-d6-una 
lungă. In Maria (nume proprii) e comună. - 

$ 20. — 0 e lungii în genetivuli hărois [hăros], 
şi comunit în he : 

Magnanimi herdes nati melioribus annis ?, 
O he! iam satis est, Ghe! libelle 4. 

$ 21. — Vorbele grece păstrâză mal tot-d-una 

cuantitatea, precum şi accentulă * din limba grecâscă, 

ca ă&r (&ip), Zos (îs), Aledea (Midea), Lycăon (Av- 

299), Zlineas (Avesta), Mănelăus (Mavshăos) , Am- 

phion CAnpioy), ete. : 

Impia desertum fugiens Medza parentem 6. 

1. Fi&ri nu e uă formă pasivă, ci uă proveninţă din forma mai ve- 
chiă activă fierei, fieri. Numai înainte de & primitivă [fizrem, fizri] 

„5 s'a scurtatii încetulii cu "ncetulii. Formele pasive fitur, ficbantur 

sunt archaice. 

2, Ovidii Trist, lib. I, eleg. VIII, vers 7. 
3. Din versurile Ini Vergiliii, Zincida. 

4. Din Epigramele lui Marţialii, 

5, «Verba greca grecis accentibus efferimus, si îisdem litteris 

pronuntiaverimus>. Gramaticulii Diomede [pag. 428]. «Greeca suis 

accentibus pronuntianda>. Gramaticulă Sergiu [pag. 1836 ap. Qaich. . 

p. 355, vota 8]. «In peregrinis verbis et barbaris nominibus, nulli 

sunt cerţi accentus, ideoquo în potestate uniuscuiusque consistunt>. 

Prisciană [pag. 128%). 

6. Din versurile lui Ovidiu,



PROSODIA. 31 

Ş 22. — In regulă genera], tote cuvintele acelea, 
în care e şi  provinil dintr'uni  s6ă e: rece, aă pe” 
acel e şi i: lungr, ca în Briszis [Bptovic], Gălătaa 
[Laddeeta], Oras P'Operas], Darius [Adpstos], Alexan- 
drâa s6i Alexandria ['Adstâvâpea], Iphigenia [Ier 
vata], Thălia [Oaza], dArius ["Apetos], spondâus 
[ozovâstos] „ Jlzro [Ip], hzros [fps], ete. Asemenea 
şi patronimicele în -2:5c , ca, Atrzdes. PArpei6ys]. Suntii 
ânsă scurte Zhcbais, Ghomăus şi cele care în grecesce 
aă pe e, + s6i -iâns, ca idia [i3za], philosophia [eo- 

„“ooșia], Zacides [Atazions]. Ca escepţiune figureză 
platea (3). ascta) şi chorea ( xopsia ). 

CAPITOLULAY V. 

CUANTITATEA SILA BELORU RADICALE. . 

$ 23. —- Cuantitatea silabelorii primitive s6ti ra- 
dicale e grei de stabiliti prin reguli, mal cu sâmă în 
cuvintele polisilabe. Aci esperiinţa şi esemplele poeți- 
loră romani ne poti singure conduce. 

“Ast-felu, vorbe ca măler, dâno, diico, scribo, pră- 
vus, Măno, 1iror, dico, năbes ete. ai silaba rădăcinii 
lungă, precum ănimus, călo, dănius, nitmerus, '&culus, 
ăvus, măneo, câdo, săror, minor, sâno ete. o ati scurtă 

"s6ă din natură, s6ă prin usă, su din autoritatea poe- 
țiloră (poetarum auetor itale), , 

Totuşi, putemii specifica că 4 inițiali formâză în 
vorbe- mal tot-dâ-una uă silabă lungă, afară de câte-
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va cuvinte ca ăt şi ati, ader (genetivii utris), îifer-- 

ditva-titrum. Gi compusele lui, ca dtrergue), iterus, - 

ilulo, ilula, iipupa, îitinam, Utica şi Ulubre (nume : 

propril). ă 

_ CAPITOLULU YI. 
CUVINTELE. MONUOSILABE. 

Ș 24. — In generali, tâte monosilabele termi- 
nate în vocală suntu lungi : , ec, de, m, e, să, guă 

(adverbii), n (ut non), 45, 5, sto, pră, proh, quo ete. ! 

Se escepteză ca scurte tte encliticele : gate (diesgue, 

noctesqae), ve (Plautusse, Vergiliusze), ptă? (mepte, 

mihipte, vopte [vospte] forme vechi, şi suapte, meapte), 

psc (sepse, eumpse, reapse [re eapsc]), ce (hice, hocs), 

n€(interogativii, ca credisu&, videsn€), tă(tute) şi qui, 

în locă de cl'qua, la nominativulu feminini singu- - 

larii, la nominativulii şi acusativulii neutru plurală. 

Se mal obsertă apoi că, precum pre devine scurtii 

în composiţiune cu vorbe care începii cu vocală, aseme- 

nea se întâmplă şi cu de, pro, se : dehinc, deumbulo, 

dehortor, deorsum, prăinde, storsum, dtosculatur, 

deuras, dehiscit, prohibuit. 

$ 25. — Preposiţiunile şi particulele terminate în 

1 A se vedg capitolulii despre Cuantitatea silavelorii finale. 

2. Proveniti! din pole [mai en semă, întocmai, chiar].
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consună suntă scurte : dh, dul, cn, cit, ct; in, 60, .ptr, 
săb,: sed, ăt,.vel!. Ia 

$ 26. — Suntă lungi tâte substantivele şi pro- 
numele sincopate şi apocopate?, ca rer (în. locii de 
Yesăr), cos (în loci de cots), hâc (în loeii de hodce), 
pes (în loci de pers), bos (în loci de boss), m. (in 
loci de. mihi, dativ, sâă mz, vocativu , de la 
mis), ete. 

Ş 27. — Dintre nume şi particule, suntu : 
I]. Langi cele următâre : lar, păr (păr-s, genetivii. 

păris), fâr, săl, mil (în loci de mell), fel (in loci de 
fell), cir (din cui-re), lac, îs (genetivă oris), zas (va- 
sis), 2, splen, hi, non (ne-unum, proveniti din ne- 
oinum), sic, sin (Si-ne), gun (qui-ne), crăs, ls, Dis, 
gls, sis, (genetivii sis), jas, plis (în locă de plurs*); 
formele £s (de la, eo), îs (eo), Vis, sis, is, quis, die, 
dăc; desininţele pronuminale  ăc, îe, ac, ae : hăc, hie 
(adverhil), hc, hăc, illc, illac ete. Se esceptâză ca 
scurtă, monosilaba, ne, 6rii nominativele lie şi hăc 

1. A se vede matla vale despre Composiţiune, Ş. 39 şi următârele, 
2. Cândii vă vorbă perde una să mai multe litere de la începută, 

se ice aferesată, de la midlocă sincopată, de la fine apocopată. 
3, A se vede mai susii, Silabele lungi din natură, pagina 19-21, 
4. Provenită din «plous». Plous e 'n loci de ploios [mai plini]. 

Ca forme vechi, Ja plurală se găsescă pleâses, pleâres [=ple(iJ3ses). 
Archaiculă plsimus [ ploisimus) și ploirumus [plerimas] a păstratii 
pe i alăi comparativulri. ,
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suntii ancipite : cându se întrebuinţâză ca lungi, 
- suntu în locă de hice şi hâce, din vechia formă hicce 
(hidce) şi hocce (hodce !). 

T6te formele cu vocala a ale verbului dare suntii 

scurte, afară de dă şi das : cele cu vocala e suntă 

tote lungi : dăt, demus ete. 

II). Scurte suntii: pronumele nominativale is, id, 
qais, tăt, quăt, quăd ; unele substantive ta vir, văs, 
(vădis), căr (cordis), ăs (ossis); numeralele bis, ter, 

şi imperativele făc şi fer de la (făcio şi feo). 

CAPITOLULU VII. 

„CUANTITATEA CUVINTELORU DERIVATE ŞI COMPUSE. 

Ş 28. — Iu regulă generală, cuvintele derivate 

şi compnse păstreză cuantitatea originală a formei 
imediate din care provină : dămus, dămibus; ămor , 

ămoris ; video, videbam ; visirm, visurus; măter, mă- 

ternus ; moniteum, admonitio ete. | 

La acâstă regulă, avemit observările următâre : 

1. Acesti ce [din primitivulă cei, cc] e uă parte demonstrativă, 
care servă ca basă în citerior şi ceteri. In limba clasică, s'a pă- 

strat numai după s finalii, în forme ca huiusce, hosce etc, şi cândă 

după dânsulii s'adaugă interogativulă mă, ca în hicine. In limba 

inai vechiă, se găsesce nu numai horunce, harunce [şi horunc], dârii 
şi hisce, hice, hic. Câtă despre singularulă hic, el se întrebainţâză 

mai multi lungi (hc) de cât ancipito [hic), ca provenită prin con- 
tracţiune din hoic, ca şi femininul hec din haic. H. Schweizer- 
Sidler loc. cit. trad. ital. pag. 79, $ 114.
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z A]. Flesiune. ir ) 
s 29, — “te perfectele disilabe, care nu se: for 
an6ză, „prin reduplicare şi nu se termină în două vocale, 
preciim şi timpurile derivate dintr ensele, ai penulti-. 
ma lungă, de şi silaba corespundătâre a presintelur e. 
scurtă: veni, venisse (vănio), mâvi, măveram (mbieo), 
jăti. (jăvo), Emi (8nio), păsi (păveo), lzgi (1&g0), 
feci (făcio) , gi (1g0), fagi (faşio) , viei (vinco), fre 
gi (frango) ete. 

Faci escepțiune stiţi, scidi şi acelea, la care redupli- 
carea s'a omisii din causa cacofoniei, ca Didi (în loci 
de Vibibi), fidi (în loci: de- fifidi), tăli (în loci de 
debili, cum Se găsesee în Terenţiă, în Plautii şi alțir); 

Omne. tadit punctum qni miscuit utile dulei 1. 

In dădi şi stâti, e nu este uă Tădecină, ci numar 
- vocala, silaber de reduplicare: prin urmare o cată să fiă 
seurtii. 

"$ 30. — Perfectele cu:reduplicare au primele două 
silabe scurte : zătăgi (tango), păpitli (pello),. câini 
(cano), căcidi (eado), titiidi (tundo), piipăgi (pungo). 

“Se escept6ză; ca, lung! din natură, cecidi (ezedo) şi 
pepădi (pedo). La multe, penultima, devine lungă prin 
posiţiune, ca, la mămordi (mordeo),. pependi (pendo), 
mânsi i (măneo), g gessi (în loci de g»»si, de la găro), jissi 

1. Horatii Ars poetica, vars 343,
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(jtib&o), pressi (prămo", diuisi (în locii de dividsi sâit 

divissi, de la divido), rezi (răgo), căzi (cdquo). Ase- 

menea, şi cele ce contractâză vocala, înainte de finala; 

zi, ca szvi (în locii de sina sâit sinui de la, sino), livi 

s6i lzui (lino), szui (Siro), trâvi (în loci de terivi de 
la teo), ete. | 

Pono (din posno) face pâsăăi ; possain, pătăti (din 

polefui, ca possum din potsam!); gugno (din găgino), 

genuri, 

$ 3]. — Tote supinele şi participiele derivate 

dint'ânsele au penultiina,. lungă : arătum, arătus 

visum, isus (video), motan, maturus (măveo). 

Pacii ânsă escepţiune, avendii penultima scurtă: 

a]. Tote supinele în -itam de a II-a, a III-a şi a 
IV-a conjugare : crepitarm (er&po), -abolitam (abileo). 

Urmsză totuşi reguli! generale, avândii penultima lun- 

să la supinii şi la participiele formate dintr'6nsulii, 

verbele cu perfectulii în îvi, ca aaudati, auditum, cauli- 

tus, şi mar cu semă următorele nouă verbe : peto, rudo, 

tero, qaero, Cupio, arcesso, capesso, -facesso şi la- 

cesso : petit, tratam, cupitan, avcessilum etc. 

0]. Supinele următâre : fam (e0), cite (cieo), 

1. Possum din sum şi potis sâii pote. neutrulii comparativului 
potior, deveniti adverbii. Se găsescii furmele polesse şi potessct. 
Chiarii în Cicerone se găsescii potisse şi potisscut în locii de posse 
și possent. Pormele pasive potestur, possitur, poterătur suntă ar. 
chaice.
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ditauni (Lino), eqariteum (queo), viitzamn (reor), dătam (do), 
sătunu (sero), sitem (sino), stătam (sisto [ânsă stâtana 
de Ia st0]), stitum (ca la consto), rittum (vu0). - Pono 
face păsătarm : 

Qua dată porta ruunt et terras turbine perflant 1.. 

$ 32. — Din cele ce precedii, urmeză că tâte ver- 
mele, care nu facii perfectului în doi, ai scurtă penul- 
tima supineloră şa parlicipielori derivate dintr'ân- 

-“Sele : nonui, monitun, monitus;.. - genui, _genitan,. 
„genitus; cogiovi, cognitum, cognitus ete. | 

„Sed magis hoc, quo sunt cognitiora, gravant 2. 
“Cognitus Iphiti subripuisse boves3,. 

_Ş 88. — Supinele-cu mar uta de două silabe, 
terminate în -afum, precum şi participiele dinti'nsele 
formate, urmeză regulir generale, arendă penultima. 
dungă : tribataun, tribătus; în dătum, îndătus; îmbi- 
“tan, imbitus; minitann, minitus ele. Pagii însă. escep- 
“ţiune compusele verbului 7zo : obrăta, oby dtaus; di- 
vătum, dirătus (din forma dirruo) : 

Obrăta mole sua quunm corpora dira jacerent, . 
“Obrăta virtus paupertate late: 5. 

'1. Din versurile lui Vergiliă, 

:2, Din versurile lui Ovidiă. 

"3. Din versurile lui Catuliă, . N 
4. Din versurile lui Ovidiă, Metan. lib. 1. 
:5..Dinsversurile lui Claudiană. ăi
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i $ 84. — In fine, e de observatii că monosilabele 
fungi bos, Jâr, măs, păr; p5s, săl, văs (vădis) scur- 
teză penultima în flesiune : genetivă Băvis, lăâris, mâ- 
is, păris, pădis, sălis. Asemenea şi compusele lorii.. 

, B]. Derivaţiune. 

J $ 25. — Vocala scurtă a rădăcini! devine lungă 
Îrin crescere [eremento], chiarii şi când se face con- 
tracţiune. Ast-feli 

din dgo se derivă aimbăges. 
> "fides : > » - fidus, înfidus. 
> hămus, homo >»  hămanus ș; 
> lego » »  collega, legare. 

„5 > Dum [lino] >». litera, lctus. 

-5] » Măveo > x mălilis. 

d >. Dăciscor (păcio) păcis, păcare, păcificus. 

__ > plăceo > >»  plăcăre. | 
” > populus >> pâblicits [populicus];” 
3 rgo: d x» râgis, regula. ! 
io răber, vătbeo: > robiqo, văfus. . 

>  Sdgaz “:.»: .» . săgio. 

> săco. > > sica.. 

„> Săcus >»  stcius, 
> sădeo, sădile » - sâdes, sădulus, sâdare e. 
3 săro > >» semen [st-imen]. 

> SOn0,persno>  persăna. 
2 S9Dor >» >»  Săpio. 

1. Din hominanus, hâimna rus, ine. nus. .
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din „Susplcor se derivă susptcio 1. 
> 

> 

>» 

> 

> 

> 

> 

> 

“stipis > 

tăgo, tegimen > 
văco > 
rădum > 

-TOco 2 

„VON0  » 

> 

> 

> 

„ Stpendium [tvioenăam ] 
tegula. 

cagina. : 
„vădo, 

„văcis. 

vomer. 

$ 36. — — Vocala June a rădăcinii. devine scurtă 9 

prin mutarea, accentului, ca în esemplele următăre i. 
dă ca derivati pe crista 

ambitum > 

lăceo, liicis > 

__ dreo 

măles . > 

năre > 

-notum > 

> 

9 
9 

5 
V 

> ambitus, ambitia, 
> lăcerna.! 

> molestus, 

> nătare. 

> notare, Se 

$ 37. — Dintre vorbele derivate : 
1]. Ai penultima seu antipenultima, tungă cea mal 

mare parte din câte suntii terminate în, acas (me- 
răcus, opăcus*), -aceus (chartactus, hederâcius, gal- 

 linăc&us), -anas (montânus, humânus, terțiânus, Ma- 
riânus), -aneus (subitaneus, vonsentăneus), -aris (con- 
sulăris, familiăris, vulgăris), -arus (avărus *), -avus 
(octâvus),. -alis. (annalis,, equălis, letălis), -abilis 
(amabilis), -arius (cerărius, gregărius, imercenaărius), 
-alicus (aquăticus), -alilis (fuviătilis, versătilis), -dla 

1. Mai bine suspitio din suspicitio.. 
2 Se esceptă egyptiăcus şi peloponnestăcus. 
3. In barbărus şi opipărus, a aparţine răd&cinii.
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(tutela),-elis (fidalis, patruălis) -ctum (olivetam), eo "s 
(postremus, supr&mus), -ido (libido, formido), -ina 

(Sagina, vagina, hemina, Tesina), -ivus (slivus, furti” 
vus festivus) , -itim (viritim), -onas, (patronus, ma- 
trona), -or:us (cansrus, sonărus), -orius (censărius) , 
-0sus-onSus-ossus (vitiăsus, mendosus, vinisus); -ucus 
(cadiicus), -una (laciina), -ado (testado), -atan e (hi- 
bâtum), <atim (bibatim). 

* Asemenea, şi cele formate după analogia participii 
eloră, ca cele terminate în -atus (aurătus, cordătus, 
haretratus), -ifus (auiritus, turritus), -utus (status, 
corniitus). | 

Pe lângă acestea, câte sunti terminate în -alim 
(priv atim, catervătim!) şi în -imas (matrimus, bimus , 
trimus, quadrimus, opimus 2), 

Câtii despre cel6 în -inas, au penu'timna, lună tâte 
adiectivele. forinate din nume de fiinţe vit, din lucruri 
naturale şi câte nu arâtă uă materiă, ca agninus, ca- 
nins, clandestinus, divinus, genuinus, marinus, pe- 

regrinus, Supenus, vespertinus, 2icinus, L alinus, Ti d 

berinus ete, -.. . - 
II]. Au penultima, scurtă cele terminate în -imus, 

dăca, arâtă inateriă şi timpii 5, ca cedrinas, elephan- 

1, Afară de stătin şi a/ătim, - 

2. Afară de terminarea super'ativeloriă, 'care e scurtă, esceptâii: 
da- „se numai îmus şi "pr îanus, 

9 Se escepti matutinus, repentinitsi “vespertinus şi substantivulă, 
faseina. : -
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tinus, faginus, annotinus, (ndtinii, cală unii ani), 
crastinus, pristin»s, serotinus ete. Apor seria celorii 
terminate în -iclus (avidus, cupidus, limprdus), -ilas 
(entilus), «its (penitus, divinitus), -ite (lăviter, o- 
biter), -olas (fitidlus), -ulus (catilus, bibiilus) -cula 
(canicăla), -culum (băciilum), -erus (infărus, postă- 
rus 1), -îcus (modieus, bellicus 2), cica (pertica 2), 
-îmen (specimen), men (tegtimen); patronimicele 
masculine în -ides şi -ades ca Facides [Atazidrs ], A- 
genorrdes, Peloprdes, Priamides, Laărtiades, Eueădes; 
Scipiădes £. a 

11]. Trebuie să facemii uă specială mențiune | de- 
spre cele derivate cu terminările următăre : 

-Ilis şi -bilis. — A penultima scurtă tâte cele 
derivate din verbe, ca habilis, facilis, teatilis, ntissi- 
lis, utilis, docilis, amabilis, O au âust lungă cele ce 
nu se derivă din verbe : andlis, hostilis, civilis, heri- 
lis, senilis puevilis,- ezilis, sublilis „dor alis, Quintilis, 
Sealilis:. | 

-Jto. —- Ati: penultima scurtă tâte verbele. fre- 
cuentative, cum suntă de: esemplu leclăto, voyito : 

"Le Afară de austtrus, secârus, sinctrus şi procerus | 
2. Faci escepţiune amicus, apricus, auticus, posticus, pudicus 

mendicus. NI 
3. S2 esceptăză formica, lectica, urtica; vestea, lorica. 
4. Se esceptă numele proprii în săs şi 4035 : Pelides [Meăzizr,s), 

„Atrides, Heraclides şi „Amphiaratdes Delides, Coronisdes, Lijcur- 
(jides. -. 

5. Afară de lee milis [humus], dapsttis, gracilis, parălis, similis,
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canlito, agito, dictito, sciscitor, afară de dormitor 

şi scitor-. a | 

=Umen, — Aii din contra penultima lung să tote sub- 

stantivele derivate din verbe în -îo-şi -uo, ca flimen 

(îluo), aciimen (acuo), lenimen (lenio), volimen (vol- 

vo, voluo), precum şi cele în -amen din verbe de -con- 

jugarea I, ca solamen. a 

'-Urio, — A antipenultima scurtă verbele desi- 

derative cu acâstă terminare : esitrio,: emptiirio, par- 

titrio, afară de ligiirio, scatărto şi pritrio (perurio). 

-Icius. — Din cele terminate în -icius; ai anti- 

penultima, : 1] scurtă cele derivate din nume, ca gen- 

tilicius, patricius, tribunicius, latericius, (afară, de 

novicius), 1I] lungă cele derivate din verbe, ca ad- 

venticius, conduckicius, însiticius, commendaticius, 

$ 38: Patronimicele. — . Patronimicele şi cu- 
vintele formate prin analogii din cele terminate în 

-ais -zis,-îtis,-dis,-dtis -îne,-one ai penultima, lungă, ca 

Achăis, Plolemăis, Chrystis, Zneis, Memphitis,. O- 

ceanitis, Minâis, Lalâis, Nerine, Acrisiâne;- Se es- . 
ceptă ensă Dandis, Thebiiis, Phocăis. In Neriis, e 
este anceps. - : i 

0]. Compositiune. 

$'39. —" Cuvintele -compuse” păstreză cuantitatea 

vocalei sâi diftongulur rădecinir din care vină — -ca
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advălo (+50), deprăvo (prâvus) — chiar: şi când a: 
„cea vocală sâii acelui diftongi suferă vre uă schim- 
“bare : încido (edo), încădo (cădo), er io (răgo), eligo 
(l&go), suftoco (făuces), inzgirus (2quus) ete. Cu mo- 
dulii acesta, din cnantitatea, vorbel compuse, se pote 
deduce a vorbei radical: : din. compusele abitor, ad- 
miror şi adoro, simplele âtor, miror, dro. . 

Spre a se deosebi diferinţa de întonare după dife- 
rinţa de cuantitate a silabeloru radicale, iată câte-va 
presinte ale indicativului, persâna III singulară, la 
verbe cu acelaşi numării de silabe : - i 
Este scurtii ezărat  [ăro], der lungă eahălat Înăo]. 

> > cnătat  [năto], > >» -allatrat [lâtro]. 
compărat Îpăro], „>  conclămat[elămo] 
îrrigat . [rigo], delibat [libo) . 
perfricat [tico], » evitat [vito]. _ 
expolit  [pălio],  » > deplărat [plăro]. 

„devărat . Lvăro]. » „> enădut [nădo]. 
2 

> 

sv
 

vs
 

vy
 

% 

v
 

. 

- comprăbat [prăbo], compătat [p5to].. 
re: iat „Leitbo), obdărat [dâro]. 

2 

> 

> 

>. 

> 

> 

> 

„
9
 

YI
 

V 
5 

vu
 

vw
 

vy
 

vu
 

$ -t0. — — Aci e de observatii escepţiunea că vocala 
scurtă a, rădăcinii devine lungă prin schimbarea, ac- 
centului — ca, îmbecillis (de şi in-biculus) — s6ii că cea 
lungă se scurt&ză prin acelaşi fenomeni, ca, în dzicro 
şi păicro (de şi jaro), agnitus şi cognitus (de şi nătus), 
pronibus și inntibus (de.şi:-nâo) ,. perfădus (de şi 
fidus).. Ac6sta mal cu s6mă "n vorbele compuse cu di- 
„Cus (din dicere) : fatidicus, maledicus, ver idicus,. |
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$ 41. —. Preposiţiunile monosilabe , cele termi- 
nate "n vocală fiindit lungi şi cele "n. cobsună, scurte, 
işI păstrâză acâstă cuantitate şi "n composiţiune cu 
alte vorbe. Din âd, ăd, dn, ante, în, ă0, circăm , în- 
ter, per, pret, să, Super, vonit av :. antecedere, 
inăre, circămagere,. pretăvive ete. Scurtii e şi re ini- 
țială, afară. de impersoualulii szfert!: 

Prieterea nec jam mutari pabula retet, 

Vorii fi ânsă lungi, în composiţiune cu alte vorbe, 
preposiţiunile a, £, de, di, pră, să, tră, circă, ete. care 
suntii lungi din natură: anmzit/o, &duco, decedo, dimit- 
to, priccedo, seduco, trăduco ete. Se esceptâză însă a 
în &perio, ob în îmitto şi operior, pro în vorbele grece, 
ca, prăphelă şi "nainte de consune, ca la prăfugio, pră- 
itepos, prăfundus ;. propinquus, prăfileor , prăfanus, 
prăfeclus, prăcella, prăgener, prăsocer, pripero. E 
anceps în prăcuro, plăpello, prăfusus, prăfessus, pră- 
curabo, prăpago (vexbu 2). In fine, se iat eseeptâză, 
particula, dis (dis s6u dir) înainte de vucalt: disertus 
şi dirimo (în vechime disino) : | | 

Spumea porrecti dirimentes terga profundi s. 

In causa facili, cuivis licat esse disertus. 

1. Ca e compusii din r res [ablat, re) şi fert, deosebitii de răfert [ra- 

portă, aduce] din re şi fert. , 
2.- Propăyo, substantirii, e lungă. Verg: Georgie. II. Cu tote as . 

tea, rămânii lungi cuvintele prolngus, prăpula, prâpinio, Proser- 

pina, şi vorbele latine prâdo, promitto. prâficio ete. 

3 şi 4. Din versurile lui Staţii şi lui Oşidiu,
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Ș +2. — Asupra, vocaleloră din „eomposiţiune, a- 
vemii observările următore : 

A: este în genere lungii, afară -de conjnneţianea 
quăsi (din qualm]si). 

E în genere este scurti, ca în cuvintele nefaria 
afară de nedam, neve, neguam, nâquis, năqaritia, 
“nemo (din ne-hemo, în locii d6 ne- hăm0), n cquidquan, 
neguaquan, nimirumn (nemirum), 3 szrlecim, venzficus, 
zidelicet, 

7-a 

I e scurti în genere (guide, utincm ete. ), duse 
lungii în compusele qailibet, utrique etc., în ibedem, 
ubique , utvobique ; în îlicet şi scilicet ; şi în' compu- 
sele lui lies, ca biduam,- triduam, pridie, postridie, 
mericlicc, 

O e scurti în regulă, generală (ea în hădie, duă- 
decim), &nst lungi în compusele cu intro, contro, 
7elro, gitando (afară de guandegauiden) ; în alioe qui, 
ceterâgati, utrâgate, şi "n vorbele STece cu w, Ca geo- 
metria [peomarpia]. 

U și Y suntii fară escepţiune scurte în composi- 
ţiune : diicenti, quadrăpes, Polyphemus. - 

], 0,U, ca vocale de unire, suntii asemenea, scurte 
fără escepțiune : mag gniloquus , siynifico, sacr ilegus, 
âgricăla, omnipotens, sac 'ăsauctus, 5, sanclifi îc0, Sanguti- 
ailentus ete.
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SILABELE FINALE. 

" GAPITOLULU VIII. 

Terminarea vocalică. 

$48. —-A e scurtii, în regulă generală, la finea 
tuturorii. substantivelorii, adiectivelorii, pronuineloră şi - 

participielorii.: palatiă, mariă , mensă, tabulă, bonă, 

dulciă, meă, cadentiă, labentiii ete. . - 

E 6nst lungă prin escepţiune :: 

a] la ablativuli singulară alti declinărir | : mensă 

zosă, umbră, mală, poctă, fabulă ete. ;- 

8] la vocativulii numelorii grece în as de I şi a IIL 

declinare : ZEnea,: Pallă, Anchisă, Ala ete.; 

1] la finea verbelori ş'a cuvintelor nedeclinabile : 

amă, dă, cantă, trigintă, înterea, frustră, anleă, po- 

steă, circa etc.!, esceptându-se numal ciă, quiă, îtă 

şi imperativul pută (spre esemplu). 

_$ 44. — E finalii este de regulă scurtă: fratre, 
homină, fulmint, palrt, audivert, încipă, curră, fa- 

cile, îpsă, propă, nempă, impune etc. 

Este ânst lungii prin escepţiune : 

1] la singularulă numeloră de I și V declinare : 

Penelope, diz, speciă ete. Asemenea în famă, vegauie 

]. In scriitorii posteriori epocei lui August, ca în Marţiali şi 
alţii, numeralele nedeclinabile se găsescă unc-ori cu finala scurtă : 
rigintă, sezxagintă.
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şi fidă, cândii aceste două din vrmă suntai la genetivii 
şi dativii singularii, în locu de reguiei, fidei. | 

2] la vorbele grecesci,. cândă e provine diu 7, ca 
Circă (Biprn) epitomă (Entouj), Ielenă ( “EX&m ), 
cr amb2 (2pâu8m ) ete. şi la pluralele “Temp şi cetă!, 

3] la imperativele verbelor de conjugarea II, ca 
«locă, mone etc., afară de cavă, unde este anceps, şi de 
unele imperative disilabe cu penultima, scurtă, care la 
poeţi, şi în specială la cer comici, se "ntrebuinţâză cu 

„e finalii scurtă : hâde, văle, tâct, vide, jibă, mâne, 
Asemenea, se mal găsesce sâlvă şi respondă. 

4] în adverbele derivate din participie şi adiective 
în -us şi -er după a II declinare?, ca longă, late, valdă 
(în loci de valide), pulchre, precipuă, rectă. 'In ac6- 
stă categoriă intră şi ferme, fer&, hodi, ohâ. Supernă, 
infernă şi înternă ai pe. e anceps și mal adesea, scurti. 
Din causa ritmului, ma! suntu scurte bină, măle, tă- 
"eră, necessă, peregră. . 

$ 45. — 1 finali e “lung : dici, pueri, fidei, 
mul, Don, patri i, vapui, vigintă, eră ete.3; ; anceps 

1. Nominative piurale, “Fă Taz neutru nedeclinabilă [valea Tem- 
pe], cetus [masculini] ss câtos [neutra], pluralii cete, din grecescul 
uiizos, chitii, balenă. 

2. In limba clasică, s'a omisă d finală la ablativulă singularii 
ală nomelorii, la adverbele în e şi la imperative. Ast-felă în.ve- 
chime se dicea păpild, făcilumed, estod. 
„3. Vorbele de declinarea II aii dârii pe i lungi şi la nominativă 
plurală, şi la genetivă singularii, Genetivulii în î, la vorbele de a
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în milă, tii, sibi, îbi, tari, uli, de şi lungii în compuse 

ca ibidem, ubique ete. | | 

„E nsă scuntii prin escepțiune : 
„«] la vocativulii şi dativulii cuvintelorii rece, ca, 

Palladi, Tethyi, Amarylli, Daplni, Alezi etc. 
U] în panticulele nisi, uasi!, şi cui (cânda e di- 

silabă). 

c] de şi e lungii în ut, totuşt i finală devine scurti 
în composiţiune cu acestă, particulă : atinam, autigare. 
In acâstă categorii intră şi aVinam, ubrvis, necubi 
şi siculi. 

$16.—0 finală este lungii 

1] în dativuliă şi ablativulii sinenlarii ali substan- 
tivelorii : Zecță, puero, domină, longă ete. 

11] în adverbele derivate din adicctive- de a II de- 
clinare, care se poti considera, precum şi suntii în 
realitate, ca, nesce vechi ablative imobilisate : falsa, 

doua, declinare, provine din ei, cara mai vechii erea oio : populoio 
populoi, populei, populi /Populoi Romanoi]. Ast-felii se scriia quoi 
în loci de qui, hoice în loci de hic etc. In înscripţiunile dintr'ală 
VI şi VIL secolii, în Plaută şi în câte-va alte locuri, se găsescii 
terminările -es, -eis, -îs în locii de i la nominativulii plurală : Nas 
pentru hi, ăcălis pentru dcili, cireis pentru viră „e vede H. 
Schweizer-Sidler, op. cit. trad. ital. pag, 28, obs. 

j. De și în Lucraţii se găsesce lungii : quasi, Xisi şi qudsi aveai 
formna primitivă de nisei si gudsei [din gudnsei], de unde formele 

de nise şi quase, cu finală scurtă. Vegi Corssen, Uber Aussprache, 

Vokalismus und Betonung ete. vol. II, pag. 843
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denuă de (novo), continuă, paulă , quartă, ed, illă, 
illică (în loco), qaantă, tată ete. | 

1] Ia vorbele grece d'a III declinare în o, genetiviă 
is [avs], ca în Clio (Kher-oos), Zeho II ), Didă 
(4:36), Z5 (16). Cele în cv, genetivii cos, în lati- 
nesce se termină atâtii în dp, câtii şi în 6, care atunci e 
scurtă : Agamemnăe şi Acamemnă. 

O finali este anceps : 
a] la sfirşitulii cuvinteloră de a III deelinare : vir- 

gă, religiă, titiă, vespertiliă, cară, ete. 
R] la ântâia pers6nă singulară din presintele. şi 

viitorulii esactii ali indicativului de la tâte conjugă- 
rile”: amă, videă, audiă, amaveră, audiveră ete. 

R] la gerundiele în do : scribendă, cantandă ete. 
r) la unele adverbe, ca porră, seră, veră, ergă, 

quanclă, postremă ete, 

E 6nsă scurti în cit, cedă (die), modă (cu compu- 
sele'I gaomodă şi postmodi), eg, îmă, dus, octă, guan- 
dăquidem şi endă (in). 

Interjecţiunea o este lungă înaintea, vorbelori înce- 

1. Tote acestea facii genetivulă în îs: Cliăs, Lehis, Didăs, 
Sâpphăs, Tis [disilabici]. ete. A se vea pag. 58, alin. y. 

2. Finala o, la verbe şi la substantive, e lungă din natură, şi ast-" 
felă s'a şi întrebninţatii de cei may mulți şi de cei mai buni poeţi, spre 
esemplu de Yergiliii, [în diferitele"! serierY], de Oraţii [în Satire] şi 
de Ovidiii (în Metamorfose]. Ensă poeţii posteriori, după esemplulă 
autorilorii de comedii şi pentru mai mare înlesnire, ai intrebuințat-o 
şi ca scurtă. D'aci cuantitatea comună a finalei acestori forme : 
homă, credă, dică, audiă, natiă, pugiă, ete,
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pătore cu consună [5 patria!], anceps inaintea celorii 
cu vocală [5 homines! & Alexi !] 

$ 47. — U finală e tot-dâ-una lungii! : fă, dia, 
nocti, cornă, fruclă, vultă, dictă, ete. 

Se esceptâză,, ca, scurte, formele vechi zz0en2 (non) 
şi îndii (endă şi în : in-endo), ca indiiperator (impera- 
tor), înditgredior (ingredior), endtercisus (intercisus). 

-$ 48. — Y este 'n genere scurtii şi se întâlnesce 
numal la sfirşitulă numelorii grece, de esemplu Ziphă!, 

afară numal cândă e la dativ, Îty (din )tys), și în 

casulii acesta, 2 este lungii. 

CAPITOLULU IX. 

Vorminaroa consunauntică. 

In vorbele disilabe și polisilabe, iste silabele fi- 
nale, terminate print'uă singură consună — afară de 

s, pentru care esistii reguli speciale: — sunții în ge- 

neralit scurte, după observările următore : 

1. Ablativală în u de la declinarea IV provine din ui: exercitui 
exercită; fractut, fructăi ; porticui, porticu, ete, 

1. X fu întrodusii mai în urmă în alfabetul latină şi numai 
pentru cuvintele străine, ca şi litera Z [A se vedă pag. 21, nota 2 
de mai sus], ânse cu mai multe decimiă de ani înainte de Z. Până 
atunci, Romanii îlă înlocuiaii cândii co 2, cându cu 7: precum se 
vede din ldcriima [vechii dacriima] în loci de lăcryma, etc. H. 
Schweizer-Sidler, op. citat. cod. loco.
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$ 49. DB şi D. — Cu aceste consune nu se ter- 
mină, în limba latină, de câtii unele particule ca 
CD, 60, si, dd, td, quid, apid, ilâid, care sunt 
scurte. 

In F, G, H', P, Q, V şi Z nu se termină nier 
uă vorbă, 

$ 50. 0. — Cuvintele în c ai lungă silaba: 
finală : îstic, îstac, îstac, istze, îllic, illăc, illac, illac 
şi alee. Se conformă, reguli generale ncc, fite (în loci 
de fiice) şi done : 

Donte eris felix, multos numerabis amicos : 
Tempora si fuerint nubila, solus eris 2, 

-$ 51. D. — Silabele finale în 1 urmeză Tegu- 
lil generale, ca animă, consăl, ete., afară de mil 
(sincopatii) şi sol, numele ebraice ea, Daniel, Israel, 
şi cele enumerate la vorbele monosilabe. 

$ 92. M. — Terminările am, em, îm şi 20, la 
verbe şi substantive, suntă mar tot-d6-una scurte : 
amem, cane, diim ete., suntii 6nsă lungi cândă, Ia 
cele din urmă, provinii din contracțiune, ca, celicolâm 
(în locii de celicolaram), divam şi divon (divorun), 
calestim (Celestium), quâm (în loci de cum [= quum] 

1. Proh se consideră ca pro şi are aceiași cnantitata,- 
2. Oridii Zrist. liber, 1, eleg, IX, vers, 5-6. DR
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în legile celorii AJT Zabale), dei (deorum), Eri- 

amvirăm (triumvivoram), liberim (liberorum) etc. 

In fine, mar e lungi în drachmăm şi amphorăm, pre- 
cum și în numele de măsuri şi monete !. 

$ 53. N. — Silabele finale în m suntii scurte: 

a] În particulele dn, în şi tamen, eu compusele 

lorii forsăn, forsităn şi atlămen ; 

£] la substantivele în en, cu genetivulii ănis, ea 

fulmen, lumen, numea, carmen, solamen ete.; 

“] la formele verbale cu enclitica n apocopată, ca 

nostin” (nosti-ne), censân” (censes-ne), sc” (scis-ne), 

ain' (ais-ne), satin” (satis-ne), vide (vides-ne) ; 
5) la numele grecesci, terminate în ov, genetivii 

cos, ca Pelin, Agamemnon, Ilin, candn ete. 

Se escepteză ca lungi non (din ne-am, ae-oinana) 

gain ete.*, lin (din forma mat întrebuințată lienis) 

şi vorbele grece care'şi păstreză cuantitatea originară : 
Titan, Aineăn [Try Atvstăvy]. 

$ 54. R. — Silahele în 7 finalii suntii în ge- 

1. Desininţa comună a genetivului plurală este -răm [primitivi 
săm). In locu'i, s'a păstratii cea mai simplă în -im [veckiă -om din 
adm] în numele de măsuri şi monete, de origine grâcă [drachuia, 

amphoriim], în numirea popârelorii grece şi barbare [ca Metropoli- 
tion] Numai în poesiă, şi mai în urmă chiarii în prosă, s'a păstratii 

în patronimicele grece în -des, -da, ca ZIniădiim, şi n formele com- 

puse cu -găna şi «cola, ca Troiugeniim, celicoliim. 
2. A se vede Cuantitatea vorbeloriă monosilube, cap. VI. p. 32 squ.
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nere scurte : Zauder, labăr, amăr, împeratăr, semper, 
vincitiir, fer. (imperativul lu ferre), ete. 

Suntii &nsă lungi, prin escepţiune : 
a] în monosilabele lar, Nar (Ndp!), făr, fir, câ 

şi pâr, cu compusele'! disilabice dispăr, compăr şi 
impâr; 

0] în Ier şi ver (sincopatiă); 
c] la cuvintele grecesc luugi în acea limbă, ca, 

cer (genetivii cris), ether, crater [ăip, ctip, pa- 
71jp], etc. Cele grece în or suntii scurle, de şi or pro- 
vine din op : Țeclăr, Casti ['Ezzop, Kâsmwp]. ete. 

55. Î. — Silabele finale în £* suntii în re- 
gulă generală scurte : capăt, monait,.legit, dicit, ete., 
esceptându-se âusă a III persână singulară a perfec- 
telorii indicativ în îiţ, de la verbele ire şi petre, cu 
compusele lorii, fiind că provine din contracţiune : 
it (at), subit (subizit), transit (transit), petizt 
(petit), competizt (competiurt). 

CAPITOLULU X. 

SILABELE FINALE ÎN -5 

Cuviutele latine terminate în -s suntii supuse ur- 
mătdrelorii reguli prosodice : 

1. Ri din Italia, cara se versă în Tibru, 
2, În ultimii timpi ai republicei romane, £ final se confunda a- 

desea cu d în quot, în locii de quod. Chiară în unele monuminte
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"8 56. — AB finali, în regulă generală, e lungă! : 
rosăs?, tempestăs, amăs, auliebăs, monebăs, forăs, 

paterfamilhăs ete. 

„E 6nsă scurti prin escepţiune : 

1] la dnăs (anătis?). 

1] la nominativuli singulară alii vorbelori grece 

terminate în -as, -genctivii -cdis -(grecesce -as, 

-a505), ca limpăs (lâmpădis), Ilicis (Iliădis), Pdllăs 

(Păllădis) etc. 
ni) la acusativulii plural grecii în cs de la decli- 

narea Il], ca phalangăs, herois, Naiadăs Trois ete. 

$ 57. — ES linalii e asemenea lungă: zailpăsi, 

pyrites, suibes5, docâs, sexies, omnzs*, merces (edis), 

din epvca lui Augustă, se găsesce aliut, aput, în locii de aliud, 

apud, şi aliquot, atque în locii de aliquod, adque. 

1. Din causă că provine din contopirea terminării casuale es cu 

xocala precedinte ; vias din cia-es. Ast-felă se găsescii dimidiacs, 

Diauaes, Proserpinais [Proscrpinae] ca, genetive de formă vechiă, 

păstrate chiară în limba clasică, de felulii lui «păterfamilias, mă- 

terfamilias, filiusfamilias». 

2, Acusativulă plurali în as, de la declinarea I, proviuo din ans 
priu suprimerea lui z. i 

3, Andis, rață ; Anăs, riulii Guadiana din Spania. 

4, 'Terwinarea es de la acusativulă plurală & în locii de ens, prin . 

căderea lui 2 din causa cufoniei. 

5. Nominativii singulară şi pluralii, precum şi acusativă plural. 

6. In opoca clasică a limbei latine, ca şi'n cea precedinte, numele 

care făceaiă în <ium la genetivali plurali, în genere aveaii acusati- 

vulă plurală în is, provenită din cis, ca cieîs, omuis, salubris, tris, 

finis, în loci de cives, omnes, salubres, tres, fines ete, Intr'adevără, 

acusativulă pluralii în -es avea înainte forma de cis și îs. Gra-
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guies (&tis), guoties, totizs (care se serii și quotiens, 
totiens), quinquies (în loci de quinqaiens) etc. 

Se esceptâză ca scurti : 
1] la nominativulă și vocativuliu singularii. ală 

numelorii de declinarea III în “es, care la enctivi 
se termină în -idis, -itis şi -clis, ca miles (tis), ales 
(itis), obscs (1dis), segăs (&tis), prepes (3tis),.. înter- 
pres (&tis), îndiges (Stis), ete. Urnâză regulii generale 
ăbies (de şi la genetivă dlictis), «riesşi parizs (pentru 
că suntii în locui de abicts, ariets şi pariels). Asemenea, 
Ceres (ris), pes şi compusele Lu » Ca Dipes, compes, 
quadrupes, sonipes (în loci de peds, bipeds, cte.); 

2] în preposiţiunea, penes ; | : 
3] la &s!, persona II singulară a presintelur în- 

dicativului de la esse, şi a compuselorii Lut : abes, potes, 
ades, prodes, ete. - 

maticii din timpulit lut Varone considera ucusativulii plurală în is 
ca celii mai regulată, pe celă în es ca uă escepţiune, care permitea, 
confusiunea cu nominativulă. Forma iş prevalu : 109 la numele în îs 
[nominativă singularii] parisilabe (ca la omuis [omneis] în locti de 
omnes); 11% la cele în er, care la ablativii faci în i [ca salubris în loc 
de salubres]; 11191a cele în ns şi îs [ca fontis, partis, în locă de fontes, 
partes]. Din contra, se întrebuința es la acusativulii plurală ali nume- 
lori terminate în as [ca cicitates, cri nu civitatis] şi în a [audaceş, 
€ră nu audacis). In inscripţiunile de pe timpulă Grachiloriă, lut 
Atiă şi Luciliă, forma acusativului pluralii crea în îs, în eis şi în 
es. Acelaşi lucru se repetă de la Grachi până la mârtea luk Cesare, Inainto de Augusti, inscripţiunile aă numai pe cs. A se ved6 Cors- 
sen, Uber Aussprache ete. |, p. 738—740; Bramback, op. cit. pag, 149—158, şi Neue, în Tormenlehre der luteinischen Sprache [Stut- 
gart. 1866, partea 1, 9257—263 ap. Pezzi].. 

]. A se vede Silabele lungi prin Posiţiune şi Vorbele monosilale.
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4] la nominativulă şi vocativulă plurală ali vor- 
belorii grece, că rds, Arcades, Thrdces şi neutrulă 

Cynosărges. 

$ 58. — Is finalii este *n genere seurtii: îgnis, dicis, 
„legitis, audiavis, satis, nimis, orlis ete. 

E lungii Eusă: 
A] la dativuli şi ablativulii pluralii : nobis, 

vobis, ar1s, focis, dominis, omuis *, etc. 

8] în persona II singulară a presintelui indica 
tivului, la verbe de conjugarea IV,. care lu: pluralii 

facii în -itis, ca cudis (auditis), alis (ahitis), venis 

(venitis). In acâstă categoriă intră şi sis (subjoneti- 

vulii lu! esse) cu compusele lui, ca css, possis ete., 

velis, nolis, malis, ausis, fis (de la [io), fazis*, ete. 

5] în visit cu compusele lu, ca pavis, qaivis, 

guamvis, utervis, ete. 

„r] în monosilabe cu penultima lungă la genelivii, 

ca lis (litis), Dis (Ditis), glis (eliris) ete. 

A] la numele proprii de a, III declinare în îs, impa- 

1, La declinarea 1 şi II, dativele şi ablativele în is suntii prove- 
nite din ais şi ois, forme vechi, după esemplulă numeloră grece 
care, la casurile corăspunţătora, aii terminarea ass şi cs. Dinu vis 

s'a făcutii cis, de unde esşi îs, Ast-felă, formele archaice ale limbii 

ereaii hcisce [in locă de hisce), libereis [în locă de liberis), magi- 
streis [în loci de magistris], ete, 

2, Cândă e în loci de omnes, proveniti din omucis. 
3. Vechia formă fazim şi fazo, în locă de faciam, fecerim şi fe- 

eero. A se veds notele elegielorii de la fine, 

- 4, Vis, putere [substantiră] şi zis, vrei [verbii).
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risilabe, cu penultima lungă la genetivi, ca Sâmnzs 
-(Samnitis), Quirzs (Quiitis), Sdlamis (Salaminis), :E- 
leusis (Eleusinis), Simuis (Simosntis!), etc. 

] la adverbele împrimis?, gratis (gratis), foris 
(forlis), care suntii ca vechi ablative imobilisate.: 

5 finali este anceps în sanguis (înis), pulvis (&ris), 
la pers6na II singulară a perfectului subjonctivului 
șa viitorului esactii, ca miscuieris, dizeris, dederis, 
reddideris, etc. | | 

$ 59. — os, la finea, numelorii, e lungii : honăs, 
cutos, nepos, multos, dominăs,3 ete. Se escepteză 6nsă : 

1] vorbele compăs, împis şi ds (genetivă ossis). 
2] cuvintele grecesci în os, ca; Delos, melăs, chavs, 

Frinnyj65, dreados ete., căci cele în os îlă aă lungii 
herds Lipos ], Atlăs ['Adoş], ete. 

$ 60. — Us final este *n genere scurti: filiiis, 
unăs, illiis, ficiniis, vultiis, teniis, fontibiis, camdvinuiis, 
Voniis, sapienlissimiis, mazimiis, cte. Dâră e lungii: 

a] în senetivuli singulară, nominativuli , voca= 
tivală şi acusativulii plural ale substantivelorii de 
a IV declinaţiune *. 

1. Riuleţă din câmpia Troică, disă astădi Mendes. 
2. Care se scrie şi separată în primis, celi din urmă fiindiă atunci 

ablativii [lungi] ceratii de preposiţiunea, sn, 
3. Terminarea os de la acusativulii plural se derisă diu ous. 
1 In limba archaică, se scriia senatus, apoi senatuis şi d'aci,
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8] la nominativulă singularii. ali substantirelorii 
«de a III declinaţiune, care păstrâză pe 2 lungii în 
penultimă la genetivii, ca virtăs (virtitis), palas! (pa- 
lidis), salas (salătis), tellas (telliris), jas (jiris?), etc. 

D'acâstă eategoriă se ţinii tripăs (tripădis) şi Jesas. 

_..%X] la cuvintele grece, ca finală a genetivulut vs: 

Sapphiăs (nominativiă Sappho, Xazpo ), Tchas (no- 

minativi Echo, 'Hxo), Cliis (nominativ Clio, Ka). 

5] la nominativulii vorbelorii grece, care aii în 

acea limbă pe o5s, contractatii din cos, ca Panthăs 

[UavBdos-llav0o5s?], Melampis [Mehapzows *]. Va fi 

d6rii scurti, ori de câte or! represintă pe 05, ca în 

Deliis LAijos]. 

$ 61. — Ys, mal numa! la finea cuvinteloră 

grece, e tot-dâ-una scurti: clamăs, Ithys , Hals, 

Caps, Tiphăs. Se "nţelege ânst că e lungă atunci, 

când provine din contracţiune: gs în loci de is, 

des, pis, ca în Frinnys (în loci de Erinniyes). Te- 

thys (To0ds ) are finala, ad libitum. 

prin contracțiune, senatus. Din scnatis provine fur ma senatui la 

dativuli singulară, prin căderea lui s fnală, 

1. Oraţiii, în Arta'i poetică, întrebuinţeză scurtii pe palidis. 
2. Prin urmare va fi scurti în corpăs [corpăris], decis [decăris), 

dădicor [dedecăris], peciis [pecăris), lepus [lepăris], ete. 

3. Fiiulă Otrise: şi tatăliilui Euforbii, Verg în ZIucid. lib. II, v, 322. 
4. Faimosă medică şi ghicitorii, fiiă ali lui Amitaon. A se ved6 

Cicerouis De legib, lib. II, 13, 33 şi Vergil. Georgic. 111, vers, 550.— 

Facii ânsă escepţiune, ca scurte, (dipăs şi polypiis , din forma, 
eolică Oitzos, z6ăvnos [şi dorică zwhyzos].
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CAPITOLUL XI. 

DIFERITELE FELURI DE PICIGRE. RITMULU. 

$ 62. — Versul latinii? coprinde esprimerea 
unel ider prin cuvinte ale cărorii silabe suntit supuse 
regulilorii prosodice. 

Versalii se compune din donă s6ii mar multe picisre, 
Sră piciorulii pote fi de două sâi de mar multe silabe. 

$ 63. — Picidrele sc măsurile prosodice suntii de 
două, de trer sei de patru silabe?. 

1. Aletrica, din cuvântulă grecii uzserzr [de la uezgâw, a măsura], 
fcsemnâză studialii măsurării versurilorii. A se ved6 Definiţiu- 
mea ete. cap. |, $ 5, pagina 18 de mai susii, 

2, Versus, la începutii, însemna lineă stii rând. Cf, pag. 17, nota 1. 
3. Ca piciâra simple se potii considera cele de două şi de trei si- 

laba, Cele de 4, 5 stii G silabe se numescă sizigiă [săzygia, stuyiz, 
conjugare, îmbinare, unire] sii şi dipodit [ăzodiz, de la îio sei 
ds şi zois-moâls, două picisre], pentru că se poti privi ca în- 
trunire a două piciâre de câte două stii trei silabe, In genere cusă, 
cuvintele lungi care presintă sizigii — ca conspicremits, măgnifi- 
cântiăr — se descompună în piciâre simple. «am pon, qucd plures 
quam tres habet syllabas, numerus a quibusdan: , non pes habetur» - 
dice Cicerone în Orator [LX1V, $. 218]. A se vede asemenea Quinti- 
liani Institut, orator, lib IX, $ 1Y, no. 9, ”
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I. Picidrele de două silabe suntii : 
Pirichiulă [Pyrrhichius],  ——: dăiis, pEtă, bonă, legi. | 

Zambuli  [Iămbus]. —— îi regănt, grăi, deos, 

Trocheulii sâă Coreulă |.  ——: ărdăr, rebiis, miâitre, 

Spondeulii [Spondsus). —— î Omnes, dudăz, vobis, 

II. Picidrele de tre silabe suntii : 

Zribrachiuli [Tribrachys). n i metis, ănimă, legită, 
7 Anapestuliă [Anaprestus]. ——— i piitros, dămino, bănităs. 

Dactiluli [Dactylus]. ——— : omăă, principis, milită. 

Amfibrachiulă [A mphibrachys]. ——— : dmară, dădissă, lăgăntitr. 

Bachiuliă [Băcchius]. ——— : dălores, hănorânt, 

Autibachiulă [Antibacchius2]. ——— : prăctptăr, dudăetăr. 
Creticulii [Creticus 3). == continent, fecerănt. 
Alolosulii [Molosus]. ——— : ardares , contemplăns. 

III. Picidrele de patru silabe suntu : 

Proceleusmaticus. sm — i hominăbits, mEmăriă, dăciiăris. 

Peon primus, —so= : hăstărtă, fiilmăntbiis, fecări mis 
Pon secundus, mo : ămoribiis, rădăzărit, mădestiă, 
Peon tertius. s———— : glăriăsă, repătirit, ăpiilentiis. 
Peon quartus = — i căltritas, ăpăriiut, rtciptănt. 
Jonicus a minori, —_—— : ridăintes , ădolesceus, 
Jonicus a maiori. — = i calcăribăs, contendită. 
Viiambus » ———— î pătentia, săveritas, legămiut, 
Ditrochăus [Dichortus). ———— : permăntră , duzărămiis, 
Choriambus, ———— i prospiciint , nobilitas. 

1. In datinesce Trăchâus [Tpo:atus] stă Chărtos, Chărius şi Chă- 
rtus [Xosstos), după termenulă grecescă, 

2. 'Avistaa/etos, numiti şi Palimbuchiulă (Pălimbacchius). 
3. De şi Amfimacerulă [Amphimăcer) ssă Amphimacrus, PAue 

Şipăzgos), 
”
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Antispastus. —— 
Epitritus primus. ————: 
Lpitritus secundus, —_—— 
Epitritus tertius, ——_—; 

“- Epitribus quartus ———_: 
Dispondeus, =. ————; 

4 
+ 

: pirillustris, ămabătis, 

văluptătes , sălătantes. 

: comprobavi, împtrătrir. 

ductorităs, consentiens, 

colliudără, ornâmentă, 

$ 64. — De şi aceste diferite pici6re, combinate 
între densele, compun versurile din punctulă de xe- 
dere prosodieii, totuşi esinţa 
„S6mă în fitmui, 

versului constă mal cu 

Ritmaulii [Poduts 1] este îmladierea voci , drmouia 
şi cadenţarea produsă printr'uă succesivă şi continuă 
urcare şi scoborire a întonăril. Cea d'ântâiă, urcarea 
Yocii în pronunţarea silabelorii accentuate, se numesce 
avsis [ ăpots]. Cea, d'a doua, 
întonărir, care face ca silabel 

căderea s6ă scoborirea 
e să fiă pronunțate mal * 

răpede şi fără apăsare, se numesce thesis [dz 2]. 

9 ao * 1. Datinesce mimerus [cadinţă sei modulaţiune). « Numerus. qui 
griece fus vocatur» dice Cicerone în Orator ce. XX, Ş. 67, 

2. «Arșis est elatio temporis, soni, vocis; thesis, d“p>sitio et qum- 
dam contractio syllabarum». Marius Victorinus cit, în Zhoses suppl. 
de mătrique ancienne. [1861, pag. 2482] şi Benloew în Prâcis Pune 
theorie des rhathmes [Paris-Leipzig. 
29-34]. — Termenii de arşis şi tesis 
şi în jocurile grece. Ictus sc bătaia 

1862-1863, 1 parte, p, 20-24, 
ereaii întrebuinţaţi în musica 
crea timpulii tare, cândii dăn- 

țuitorulii bătea în pământăi cu picioruli, după măsura cântecalni, 
s6ii când capuli orchestrei Dătea cu 
carea erea, din contra, timpul când 
rulă în susii, precum şi cândă capul o 

degetulii în josii [arsis]. Rădi- 
dinţaitorulii îşi rădica picio- 

rchestrei îşi rădica mâna. Dâră 
gramaticii latină făcură uă erdre în întrebuințarea acestoră termeni,
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$ 65. — 'Arsis primesce accentulii tonicit s6il ac- 

centulii ritmicii, numiții îetus (lovire, bătaiă), care se 

“însemnză în metrică cu”: fine pâte, Gmniă, -dic 

mihă, cârmină, fecărăm, încipă, etc. 

Tesis nu primesce nici unii accentii, ânst, spre a 

se arăta că pronunţarea e domslă, unele prosodii o 

însemnâză cu” : tine păter, dmniă, die milă (rii cu 
cuantitatea prosodică : tine păter, omntă, die mihi). 

$ 66. — In regulă generală, arsis cade tot-d6- 

una pe silaba lungă după prosodiă şi pe cea întonată 
în vorbirea, ordinară (în prosă), cu tote că cea din urmă 

nu comptâză pentru facerea, şi verificarea, versului !. 

Tesis este în generalii uă silabă scurtă. 
După gramaticuli Prisciană? şi poetulii didactică 

puindi pe unulii în loculă celui-l-altii. Fiindii că dră acestă confu- 
siune s'a admisi de cei-ce sai ocupatii cu metrica la începntulii se- 

colului, şi fiindii că s'a adoptată în mai tote tractatele de prosodiă, 
vomă lua şi noi pe arsis în înţelesăi de timpă forte (apăsată), pe 
tesis în înţelesă de timpii imâle (uşiori), — A se ved6 şi Denoist 
în Prosodie et Alctrique de Plaute, ca studiii la traducerea din 

Alorceauz choisis de Plaute [edit. fr. Paris. 1812]. 

1, Zetus, care cade pe arsis, are atâta influinţă , în câtii adesea, 

chiară da cade p'uă silabă scurtă, îi dă valdrea de lungă. Acâsta se 
întemplă de preferinţă cândă după acea silabă urmeză vă pausă. A 

se veâs Versulii Pentametru şi broşiura II. Acesti accentii s'a în- 

trebuințată la începută ca st arcte lipsa unei vocale. Sabellii, 
Umbrii, Oscii şi vechii Romani îl puneaii ca st arcte lungimea u- 

net vocale: făto, hâra, lidi ete. D. Pezzi, Gram. stor.-comp. p. 44. 

2, Despre gramaticulă latinii Priscianii, a se vede pagina 10 de 
may susii, nota 3.
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Terenţianii Maurulu ', arsis se numia, la Romant partea 

d'ântâiii a vorber, până la silaba accentuată inclusivii, 

Grii tesis partea următore şi asupra căreia vocea, îre-: 
cea. fără s'apese şi fir” să se oprâseă?, 

Urmâză daci că ort-ce piciorii are uă arsis şi uă 
tesis : nocte, legantur (n6ctă [năctă], Jegiintăr [lăoiin- 

tăr]). Prin urmare, versului posede mat multe arsis şi 
mal multe tesis, din a cărprii succesiune resultă ca- 

denţa, adică ritmul 5, 

$. 67. —. Deca, piciorulă are donă silabe lungr, 
cea: d'ântâiui se consideră ca axsis, cea d'a -doua ca 

tesis : pă-tri. Cându două silabe scurte înlocuiesci pe 
una lungă, cea d ântăiti scurtă € în arsis, Vomii av6 

dări : 

LT 2 — ej 

-ja = -io. = „ja 

1 A se veds. despre gramaticulă şi poetul latinii “Terenţianii 

Maurulii, partea II, [broşnra 11], Versurile iambice. 

2. In omnia,-dm erea arsis şi niz tesis; în dizerunt, diică era 
arsis şi runt tesis; în adulamini, aduld arsis şi mini tesis ete, Pris- 

canii se esprimă ast-felii: «Quando diciinus natu, clevatur vox, et 

est arsis în tu; quando vero ra, deprimitur, vox, et est thesis», 

Prisciani De Accent., pagina 1283 ap. Qnicherat, Trait de ver- 

sification latine (Paris, %3 edit. pag. 842, not: 1]. , 

2. Ritmul fu midioculi prin care poporele neolatine sâi roma- 

nica trecură de la prosodia clasică la metrica modernă; căci rima nu 

pote fi considerată în genere de câtii ca uă alteraţinne a ritmului. A. 

5
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$ 68. — Ritmului care merge de la, arsis la tesis 
se uumesce ițmă scoboritorii (rhathmus descendens), 
ca în nâctă, Omniă. Celă care merge de la tesis la, ar- 
sis, adică de la silaba ma! puţinii întonată la, cea mar 
multă întonată, se numesce ribnii suitoră (rhythmus 
asceudlens), a în legintir, văvicăbilis, ete. 

$ 69. — Pausa de la sfirșitulii ori-cărul versti 
depindendă de inţelesulii fraser, de punctuaţiune şi 
de felurite alte împrejurăur, e de observati : 

1] că, în versii, ultima silabă este indiferinte (indif- 
ferens), după preceptulu lur Cicerone că «nici chiară 
în versă nu importă dâca ultima, silabă e scurtă sâii 
lungă» *; 

1] că ultimuli picioră, care încheiă versului [zază- 
)1$s], adesea remâne incompletă.  _ 

Ast-felă, cândă ultimulii piciorii din versu îşi are 
i6te silabele necesare, versul se numesce acatalectug 
S6i acatalecticus [âmarăhmuzos ]; cândă la fine în lip- 
sesce una sii mal multe more, se dice versus cata- 
leclus s6ii catalecticus [nazahairiais ?] şi a-nume ca- 
talecticus în syllabam s6ii în syllabum, dea din acel 

so veic capitululii intitulată Noţiuni istorice asupra tersificăriă . 
latine, la finele broşorii următâre [Partea II: Metrica]. 

1. «Postrema, syllaba brevis an longa sit, ne în versu quidem re- 
fert>. Ciceronis Orator. capit, LXLV, Ş. 2417 [ediţiunea Orelli, vo- 

„Yumulă ], pagina 449]. 
2, Hazaăriaztx65, schiopii, trunchiată, incompletiă.
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picioră finală rămâne uă singură silabă ; cataleeticus în 
dissyllabum , d6ca'1 rămânii două silabe. Cândă are 

ui silabă mar multa de câtii trebuie, se numesce îper- 

metre S6i versus hypercatalecticas [bmtomerpos 1 s6ii 

Dazpearohazr 65]. - 

Silaba prisositâre a, versului ipermetru e suscap- 

tibilă de elisiune : de aceia versulii următorii în- 

cepe cu uă vocală, pentru ca să se potă face elisiunea,: 

Sternitur infelix alieno vulnere, e:lumoaue q 

Adspicit et dulces moriens reminiscitur Argos 2, 

Silaba ipercatalectică e mat tot-dâuna enclitica 

que s6i ze, 6rii între cele două versuri esistă ui strin- 

să legătură, uă continuitate de înțelesă şi de pronun- 

țare, fără cea mai mică pausă. 

$ 70. — Fiind. că piciorali prosodici stii me- 

trulăi e unitatea de măsură a versului, de aceia și 
versurile s'aii clasată şi s'aui numiti după genulii pi- 
cidrelorii. Ast-felii cele compuse din trocheie [— —] 

se numescii versuri trochaice, cele din iambe [-- —] 

iambice, cele din coriambe [————] coriambice, ete. 

$ 71. — Ritmulă pote să esiste și întruni sin- 

gurii picioră , care atunci e consideratii ca unitate de 

măsură pentru versii, şi se numesce mactra. Adesea, 

; 
2. Versuri din J/neida lui Vergiliu. 

1. Din 5zz9 [supra] şi uzzzo» |metrum) : care trece peste măsură.
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însă ritmulii se întâlvesce numai în două picidre, le- - 

gate împreună, ceiu-ce se numesce dipodiă , ş'atunct 
acestă dipodiă i6 şi dânsa numele de metru, căci 
servă ca unitate de măsură pentru unele versuri. 

$ 72. — A pronunţa fiă-ce silabă după cuantita- 

tea'i propriă, a întona cuantităţile care primescii ic- 
fus mal cu forţă, de câtii pe cele scurte, care nu lit 
ati, a număra şi a deosebi picidrele din care se coin- 
pune versulii, se chiamă alu scanda. | 

Acţiunea, de a scanda se numesce scandare sc 
scansiune. Ă 

Spre a scanda ânsă versurile, trebuie să cunâscemit 
mal întâi câte va, particularități, privitâre la scan- 
siune. 

CAPITOLULU XII. 

CESURA ŞI HIATULU, 

| _$7%. Cesura. — Ui frumuseţe deosebita ui 
condițiune neapărată a versului latinii e ceia-ce se 
numesce cesură (cesura , sau: ), adică pausa produsă | 

în pronunțare prin tăierea, cuvintelorii de căire me- 

trulii prosodicti. Versurile următâre 

Sparsis | hastis | longis | campus | splendet et | horret 2. 
Pythie, | Delie, | te colo, | proswice | votaque | firma 2. 

1. Versii din fragmentele poetului Eniu. 
2. Versii citatii şi reprobată de gramaticulii AMariu Victorinii.
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sună r&ă la pronanţare şi suntu fără ritmii, căer lipsa 

cesurilorii le face monotone. Şi toti ast-felă se 'ntâmplă 
şi cu versulă următoră, în care nu se află uă adevă- 
rată pausă, adică uă adevărată cesură: 

Sole ca|dente ju|vencus ajratra relinquit iniarvo. 

Numimiă dâră cesară (tăiere, zouj) pausa din cor- 
pulii versulu!, care se face în midloculii unur picioră !. 

Dâcă vine îndată după arsis, se dice cesură forte s6ă 
masculină, ca în versului : 

Tncidit | in Seyllâ || qui | vult vijtare Chajrybăim. 

Deca, pausa, se face în tesis, cesura se numescă de- 

bilă s6i feminină, ca în versul acesta : 

Obstupulit simul | ipsă |] sijmul perjeussus Ajchates 2. 

$ 74. Miatală. — Se numesce hiatui (hintus, 
deschidătură) întâlnirea a două vocale din donă silabe 
consecutire sâii din două vorbe deosebite. Şi fiind că 
pronunţarea; lori e nu numai anevoi6să dâră și dis- 

plăcută, în genere se elide una; dintr'ânsele, precum 

vomit ved6 mar la vale. i 

'Cu tote astea, hiatulii se întâlnesce forte dest în 

versurile poețiloră latini şi e tolerat în casurile | ur- 

unătâre : 

1. «La, câsure est comine une chaine qui lie les pieds les uns aux 

:autres : elle donne au vers une marche soutenue, et oreille distin- 

„gue sans effort quaud il finit». Quicherat, Traite de tersif. p. 155. 

2, Versii din Eneida lui Vergiliu.
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aj. In cuvintele monosilabe, de esempln : 

O ct | de Latila, o | et de|gente Salbina 1. 
Flumina am|nem siljvasque înjglorius. | O zbi | campi 2. 

£]. După vocile lungă, mai ca sîmă după i în arsis : 

Et suejcus pecolri ct | lac subiducitur | agnis 3. 

1]. La scurtarea unei silabe lungi în tesis : 

Insul | Zoni]o în mag]no, quas | dira Ceţlono 4. 
Te Coryjdon, d „Ajlexi: trajhit sua | quemque vojluptas s. 

Verba lo;cus, diejtogue vajlă vală | înquitet | Echo c. 

8], Cândă, după vocala finale, se face ui lungii în- 

trerupere, după înțelesii şi m pronutare : 
> o si > 

Posthabiţta colujisse Sa|mă. Ific | illius | arma 
Et ve)ra încesjsu patulit ded. | Ile: ubi | matrem. 

CAPITOLULU XIII. 

CONTRACŢIUNEA 

$ 75. — Numimii contracţiune contopirea a done: 
s6ii ma! -multorii vocale, care aparținii unoră silabe: 
deosebite, ast-feli în câti s6 formeze unii diftongi. 

1. Ovidii 2fetamorphos, liber XIV, vers. 832. 
2, Vergilii Georgic. liber. ]1, vers, 486, — Particulele o, heu, pro 

nu so elidii mai nici uă dată, făr'a strica întru nimici. 
3. Vergilii Kglog. L1*, ver.. 6. 

4. Vergilii ZIineidos, liber, LII. vers. 911. 

'5. Vergilii Iiglog. IL, vers. 63, 
6. Ovid i Metamorphos, liber. INI, vers, 501. 
1. Vergilii Zneidos, liber, ], vers. 16 şi 4(5.
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seu uă singură, vocală. Ba servă ca să înlăture hia-. 
tului şi să efectueze uă mal mase scurtime. 

Acâstă contracţiune este de dont felu : perfectă 
şi imperfectă. . 

A]. Contracţiunea imperfectă. 

SINIZESA ŞI ELISIUNEA [SINALEFA ȘI ECILIPSIS), 

$ 76. — Dâca contraeţiunea nu esistă de câtit pen- 
tra audă şi'n pronunțare, 6rii nici de cum în seriere, 
atunci se (ice imperfectă şi, după deosebitele'i forme, 
i6 numire de sinizesă, sinalefă şi ectlipsis. 

$ 77. Sinizesa. — Se _numesce sinizesă (syni- 
zesis, aovitna!s S6H Ezebvnots şi G9s4170)yn8:6) contopi- 

rea a două vocale din întrului aceleiaşr vorbe ast- 
fel, în câtui să formeze unii diftongi săi ună singură 
silabă lungă 1. Ea, se întâmplă în două ceasuri : 1] în 

năuntrulă aceleiaşi vorbe, ca în 0=6s, beatus, quia, 
Pană — — — Ps N Ă — — 

prius, deinde, deîn, huic, cui, dehine, prout, deerunt , 

durea, aureis, vehemens alveo , alvearia, postea , 

pueri , deinceps , deorsum , omnia; 11] între două 

. . . TON IT - 
vocale din cuvinte deosebite, ca în ui ov, 32» ete. 

1. Szrvius, Ad Vergil. ZZanridos, lib. 1, v. 698. Vedi Corssen, Uber 
Aussprache ete. |, , pag. 744 — 170, şi Heyse, în System ete, loc, cit. 

2. Vehemens=v6ei cemens—tEmens, de Gre-ce h e simplă aspiraţiune.
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Asemenea se consideră ca diftongi aa şi ao în 
N N N . N . —N 

forme ca suadeo, suesco, suatis, unguo, tinguo ete. 

Suave mari magno, turbantibus agquora ventis, 
* E terra alterius magnum spectare laborem 1. 

$ 78. Elisiunea şi Sinalefa. — Cândui, în vers, 
uă vorbă se termină cu vocală şi vorba nrmătore începe 
i6răşI cu vocală sâi cu, se produce uni hiati. 
Pentru a fi înlăturată, ambele vocale se combină ast- 
felii, în câtii mu produci de câtii unii singură sunetă. 

„Acâstă, combinare s'a numiti de vechi gramatici sina- 
lefă (synnlefe, awrahorzi s6ă c5)zpumts, Oul clisiune?). 
Celă mar usitatii înodă de pronunțare e imuierea, 
prime vocale. Astu-felti dârii, 
în locii de contemnere aude se citesce contemnuer p'eande, 
» > 3 împrovisi aderant > împr ovistiaderaut, 
> » > narraboS interitum > narrali Diointeritm, 

> > > quare age, veni huc >  quar 'eage, vevihăe. 

1 Lucretii De rerum natura, liber II, vers, 1.—2. 
2. sliza îi ş Suvauşi, io gentia Cretu fue EA aia GuA)a= 

e Pra, oiov «o ăvoua = T0voua>, Gram. gr. apua. Corssen v. Il. 
110. — Cicerone o numesce «rerba vo:bis quasi coagmentatio» 

[Orat. 23. 1] şi «conglutinatio verborum» [Ib'd. 18]. — «Dicitur 
synaliphe duarum concurrentium lubrica lenisque collisio, quoties 
duze sunt vocalaa et exclucunt se leniter et lubrice>. Pompeiu gram 
în Comment. p. 298 apud Corssen p. 172. — « Synaliphe est per în- 
terceptionem concurrentium rocalium lubrica quedam lenisque co- 
lisio»,. Donatus ibid. pag. 774, — «Quod wxotziy Graci vocant 
nos complexionem dicimus>. Quintil. De Instit. Orat. lib. |, 5, 17 

3, Narro avu mai tot-d6-una uă nesicură ortografiă. Vechii Ro- 
mani îlă scriseră sâă cu doui sâi cu unii  Varone, și după dânsulă
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Cu verbulii est, se pote citi în: două feluri : magna 
est = magn'est să mal bine magna 'st. , 

După acesta esemplu, cuvintele de mat sustii se 
potii citi şi pria suprimerea , 6nsă numat din pronun- 
ţare, a unel vocale. Vomii av6 dârii duoă casuri, după 
cum vocala sapresă aparţine sâii vorbe d'ântâin seu 
vorbel d'alii douilea.: 

1]. In locii de contemnere aude contenner" aude, 
» >» > împrovisi aderuut împrovis' aderat, 
> > > narrabo înteritu - - narrab înteritum, 
> > > quareage, veni huc  quar'age, vei huc. 

2]. In loci de contemnere aude contemnere “le 
22» împrovisi aderant inprovisi "deraut. 

> >» 3 narrabo înteritun narrabo "nteritum. 
> > > guare age, teni huc  gquarege, veni”, 

In versurile poeţilorii antici, aceste sinalofe ereaii 
forte dese. Iată câte-va, esemple din versurile lut Eoiu, 
Luciliu, Plautu şi Terenţiu : 

> . 1.1. > . ia Fer mi auxilium, pâstem abige a me, 

Flâmmiferam hanc vim, quz me exeruciat 2. 

gramaticii Vel:in Lungulii şi Mariu Victorină, se pronunțară pen- 
tru aaro cu unii singurii r,-pentru că se szrio guarus şi îgnorare 
din aceiaşi rădtcină. Acesta ensă nu e unii cuvântii că trebuie să re- 
nunţămiă la forma narro cu doai r, căci, precum amintesce Schnei- 
der, în discursulii lui Claudiu de In Lyon se găsesce scrisă narrerm, 
Erii Capru spune curati că narratio trebnie scrisă cu doui r. A se - 
vede Brambach în Die Neugestaltung der lateinischen Ortographie, 
in îhrem Verhăltniss zur Schule. (Leipzig. 1863, pag. 212]. 

1. Ennii 7ragad. fragm. vers, 59. V. citată de Corssen în Uber 
Aussprache, Vokalismus ete, vol. IL pagina 774.
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- DT — N . 
Nam veluti intro alind longe esse,atque intus videmus !. 

Ad cenam adducam et primu hisce abdomina thynni 2. 
— N, DN — 

asdeim pacto quo ic aceessi apacessero, 
N 

i hac mecum domum 3. 
Ci a CE i 
| ergo intro, ct cui reist, ei rei hune sumamus diem +. 

Chiarii Oraţiu întrebuinţâză repetirea elisiunil în 
scrierile"! glumeţe, ca "n următorulii versti din satire : 

T aa . . N a . 

Nullane habes vitia 2 imimo alia et foriase minora 5. 

Ş 79. — Pe lângă acestea, în versurile latine, 
cându uă vorbă se termină c'uăsilabă în m [am, em, 

îm, am] şi vorba următâre începe cuă vocală seă cu 

R, atunci silaba, în -m se suprimă din pronunțare. Ac6- 

sta se numesce ectlipsă (ecthlipsis, Ex0us, strivire €). 

1. Lucilii Satir. IX, 9, 1. G. ibidem. 

2. Lucilii Satir. 1. 183. 1. eod, loco. 
3 Plauti Zrinun, v. 710 apud cumd. 

4, Terentii Andria, act. V, se. 3, v. G2, ibid. 

5. Horatii Satir. liber 1, sat. 3, vers. 20. 

6. După Cicerone şi Qa'utilianii, m finali se mat augia încă în pro- 

nunțare, în epoca celui din urmă, de şi forte puţină. Numai poeţii 

posteriori adoptară ceia-ce numimii ectlipsis. (orssen, Liber Aus- 

sprache ete. [vol. II, p. 789—790]. Cu tâte astea, m finală a repre- 

sintatii tot-d&una unii sunetă slabi. In inseripţiunile pompeiane, 7 

din terminerea acusativului lipsesce la vorbe. În fine. fenomenulii 

elisiunii silabei în m se ved2 chiară în cuvintele compuse latine, 

ca venco în loci de <venum co; animadeerto, în locii de «anima 

adverto», şi altele. — In epoca decadinței, m a dispărută ca tote con- 
sunele fiuale.
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In locii de mzadțaaa île sa citesce mult'ille 
"> > >» orandum est > > oranul'est 

> 99 BCFYeni ego > > RArI'ego 
» >» > ventun erat > > vent'erat, 

Cu verbului est, se pote citi asemenea în două fe- 
lură : orandum est = oranc'est s6ă mal bine oran- 
dem'st. Aci 6nsă se ma! pote suprime şi numal vocala 
ce precede lut n: în loci de multam ile = mult 
ille, narrabam înteritum = navrab'm înteritum etc. 

In fine, ca şi la simpla elisiune , se pâte suprime 
din pronunțare şi vocala inițială a celur Mali douilea 
curentii. Ast-felii, grupurile de mar susi se poti citi : 

maltille = mult île = nul ile, 
oranud'est = orandt'm est = orandunm "st, 
RONTego = narr'm rg) = narvem “o, 
venterat = ventm erat = ventum rat. 

$ S0. — Elisiunea,!, fiă sinalefă sii fii ectlipsis, se 
face şi la sfirşitulă versului iprrmetru, mar cu sâmă cu 
conjuncţiunea, enclitică gae, cândii versulii următori 
iucepe cu vocală sâă cu P. Trebuie 6nsă ca, între am- 
bele versuri st esiste uă strinsă legătură * de înțelesii, 
cum e de esemplu în cele următâre : 

1. Modernii întrebuinţeză cuvântul de elisiune“ spre a desemna 
atâtii sinalefa câtă şi cctlipsa, pe care le consideră ca sinonime. De= 
spre sinalefă, a se veds însemnatele cercatări als Int Corssea în 
Uber Aussprache, e'e. vol. IL, pag. 170—193. : 

2. A se vede $ 69 şi mat cu sâmă pogina 67,
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Aut duljcis musjti Vuljeano | decoquit | hiimăr/en7 
Et foliis undam trepidi despumat aheni !. 

Omnia | Mercuri]o simillis, vojcemque collorăm/que?, 

Et crines flavos et membra decora juventa 2. 

E de notatii că aceste elisiun! se facii de preferinţă 

în poesiele lirice, de şi se găseseii esemple chiarii în 

versurile esametre?, | 

B]. Contracţiunea perfectă. 

SINERESA ȘI CIASA. 

$ S1. — Contracţiunea e perfectă atunci, cându 
se arâtă, chiară şi în scriere. Ea se întâmplă în donă 

casur! și prin urmare î6 două numiri deosebite : si- 
neresa şi crasa. | 

1. Vergilii Georgic. liber, ], vers 295 
2. Aneid, lib, IL, v. 558. Aceste versuri se gicii ipermetre. 
3. Etă versuri ipermetre în care Vergiliu a pusă la fine alte si- 

labe de câtii encliticele obicinuite que sâi ve: 

Tamgue iter emensi, turres ac tecta Latinoraum 

- Ardua cernebant jurenes maroque subibant [2Eneid. VII, 160]. 

Et spumas miscent argenti vivaque sulphura 

Jdzasque pices et pingues ungaine ceras. |Georg. 111, 149. 

Jnseritur vero ex fetu nucis arbutus horrida 

Et steriles platani malos gessere valentes. (Georg. 1, 69). 

Preferimus manibus vittas ac verba precantia 

Et petiere sibi et;voluere adjungere gentes. [2Zneid, VII, 237). 

Dtri chiară şi acestea suntă indreptate, după unele manuscripte 
şi ediţiuni, ast-felă în câtă potii fi reduse la corectitudinea celoră 
obicinuite. A se ved& pentru acâsta morea eliţiune din Vergiliă a 

d-lui Benoist. [ Paris, 1876].
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$ S2. Sineresa. — Numimii sinerest (syuzresis, 
Govaipests 1) s6i contracţiune propriii gisă contracta- 
rea a două vocale din năuntrulii acelviaşi vorbe, cum 
so întâmplă în declinările şi 'n conjugările contrac- 
tate ale limbii grece, ca 626 în locii de înca, ds- 
osîj în locii de hzovzâar, stuâ în locii de ro, ete. 

In limba latină, ea e mar rară şi se manifestă, mat 
cu semă cândii forma primitivă a "cetatii da mar 
esiste , ca filz în locii de filig, ănus în loci de oinus, 

„gratis în loci de gratizs?, ete. 

Sineresa, se esplică prin consonificarea unorii va- 

cale. Ast-felu se "'ntâmplă adesea, ca i şi a st se citâscă 
cu precipitare, întocmar ca şi cum în loculii lorit arii fi 
consunele j şi c*, ca, flazjărăm (în loci de flâviărăm), 

âbiete (în locii de diete), tenvia 2 (în locii de tenziă), 
ut găncă. (în loci de genii), extenvantur (pentru exten id- 

antar) , peccaniia (peccantiă), aricie, Cons “am, Or- 

.pheo, co, ei, cui, ete. 

„$ S3. Ceasa. —- Contracţiunea a două vocale din 
dout cuvinte deosebite se numesce crasis (contractio , 
zpâss") şi are ca efectii formarea unei cuantități 

1. De la zwvzgiw, complector. 

"2.4 se vedă Silabele lungi din natură, Ş. 6 p. 90—21 de mai susiă. 
3. «Notum est eruditis consonantes Let U apud Latinos codem 

fuisss sono et potestate qao hodie Y et 1». Bentley în Terent. 
Prof. (cit. apud Qaicherat, vp. cit. pagina 360. 

4. De la zzzarrouat, 1nisceo. .
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lungi, de esemplu zizos în -Jocii de za toc, zeta în 
locii de ai eo, câgo (din cum (0, Cu-090, CoaJ0), 
prules (din pro oles) etc ?. 

CAPITOLULU XIV. 

Diferite licenţe poetice. 

DIERESA, SINCOPA, SISTOLA, DIASTOLA, ANACRUSA 
ȘI BASA. 

$ S4. Dieresa. — In prosodiă, se numesce dieresă 

(diieresis, âtxipssts*) pronunțarea ca două silabe a u- 

neia, singure, fiă prin desfacerea, diftongului, fiă prin 

semi-rocalisarea unei consune capabile d'a deveni vo- 

cală, spre esemplu: pilehrăă în loci de pâlchre , 

siliiă în locit de silvee. 

Precum vedemii, efectul dieresei e d'a schimba cu 

totală cuantitatea silabelorii, da scurta pe cele lungi 
şi d'a le îmulţi. Ast-felii poeţii elegiaci şi lirici die- 

res6ză adesea verbele silvert şi volviră în silătre şi 
ohiicre, ca în următorul versă alui lu! Ovidiă : 

Ne temere in mediis dissălitântiir iiquiz 

Poeţii anteriori epocel lui Angustii, mai cu s6mă 

autorii de comedir., întrebuința adesea dicrese care 

nu se mal întâlneseii de câtă fârte varii în timpului 

„L.A se vedă Sitabele lungi din natură, cit, supra. 
2. De la îtagtw, disjungo, desparti, desfacii, desbinii,
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vu clasicităţii. Ast-felii seriiau relicăiis, căz, id, lăvită 
silăz, în locă de reliquiis, ai, jam, larcă, stlui ete. 

„ Relllcităs tamen esse vias în mente patentes!. 
Nivesque deducunt Jovem. Nune mare, nunc sili? 

Dieresa, dâri e contrarii de ceia-ce vomii vede că 
se numesce sineresi* (imbinare, unire) : prin sineresă 
citimi Phae-thon, Ne-rei, dis-sol-van-tur ; prin die- 
resă Pha-e-thon, Ne-re-i dis-so-lu-an-tur. Ast-felă, 
prin cea d'ântâiui, se citesce Cai-us, Plei-a-ies , gen- 

"ua, ar-ie-te, Țluv-io-rum, te-nu-io-ve, pe cându prin 
cea d'a doua, prin dieresă, se citosce Ca-i-us, Ple-i-a- 
des, ge-nu-a, a-ri-e-le, fia-ui-o-rum, te-nu-i-o-re ete. 

În metrică, se dă numirea de dieresă şi Dausel ce 
se face Ia sfirşitulii acelei vorbe, prin care se termină 
ună piciorii din vers, ca; în celt următori : 

Dic mihi, Damoelta, culjum păciis ? | An Melibai? +. 

Sunti versuri care ceră anume cesuri, altele care 
cerii anume dierese. In casulii acesta, se numescti ce- 
suri să dierese primare, în oposiţiune cu cele secun - 
dare, care sunti şi ele ținute în s6mă şi înlocuiescă 
pe cele primare. E de observatii că, în ritmurile des- 

1. Relliciiăs în lociă de râlliguas. Din versurile lui Lucreţiii, 
2. Horatii Epodon lib. carmen X, vers 2-3. A se ved;, în broşura 

următăre, capitolulă despre Versurile Tonice. 
3. «Diceresis est quoties una syllaba in duas dividitur; syne- 

resis est, a contrario, quoties dux syllabe in unam contrahuntur». 
Pompeiii gramaticulă apud Corssen, vol. II, pagina 745, 

4. Vergilii“Bucolic. egloga III, vere. |.



80 VERSIFICAREA I.ATINA. 

cendinte suntii mat dese cesnrile, pe cândii în cele 

ascendinte suntii preferite dieresele. 

$ 85. Sincopa. — Se numesce sincopi (Syncă- 

pă, c»zozij) tăierea unel litere sâii une silabe din 

midloculit vorbei !. 
Prin sincopare s'aii formatii mulțime de cuvinte 

în limba latină. Aşia, despre tăierea, unel vocale, se 
potii cita; ca esemple zirgo (pentru virago), disciplina 

(discipulina), repostus (repositus), vale (valide), cal: 

dus (calidus), patris (pateris), posse (potesse), pretor 

preitor), demo (deimo),cogo (coiso din cum şi ago), 

como (coimo, din cum şi ei), pergo (perigo), surgo 

(surigo), auceps (aviceps), princeps (primiceps), of fi- 

cina (opificina). Despre sincoparea unei silabe, se polii 

cita diminutivele în -illus, -ellus, -ollus, -ullus , precum 

catillus (catinillus din catinus), sigillum (sieinillum 

"din signum), corolla (coronolla din corona), allus (u- 

nallus din unus), castellam (castrellum din castrum), 

lamella (laniinella din lamina); formele verbale debeo 

1, Tăierea unei litere ssii unei silabe de la finele vorbei se dice 

apocopă [ăpăcăpt, ăzorozi], ca în tribunal, pulrinar, exemplar şi 

simul [în locii de archaicele tribunale, pulvinare, exemplare, simule]; 

la imperativele die, duc, fac şi fer [în locii de dice, duce, face, ferel; 

în guin [quine], sin [sine], ain [aisne], satin [satisne] ete ; meu [neve]: 

ceu [ceve], seu [seve] etc; nihil [din nihilum], donec [donicutu). — 

Suprimerea unei litere de la începută se numesce aferesis [ăphe- 

păsis, ăşaizzsts] ca'n rutere din eruere, temnere din contemnere, sun 

din forma vechiă eszm, ete.
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(din dehibeo). jubeo (din juliibeo), deprendo (deprehen- 
do), vendo (venamnd0), animadoerto (animamadverto), . 
amasti  (amavisti), nosse (novisse), moruat (noe- 
Tunt), etc.; forinele usitate în vechia, limbă, ca diesti 
(pentru diesisti), cbjezim (pentru objecsisim), fazo şi 
fazim (pentru faesisso şi facsissin), celasso (celaziso); 
cuvinte ca, Mars (din Mavors), adus (din uoidus), di- 
tior (pentru dizitior), guorsan (Quozersum), Vige (bi- 
jus), preco (prevoco), preda (prohenda), predium 
„(prehendium), pauper (pauciper) ete. Mai adesea, se 
clidă i şi a înaintea silabelorii derivate !, ca sechoi, 
tegmen, periclum, în locii de saeculum, tegimen, peri- 
culum. Oraţii merge şi mat departe, căel dice paerlia . 
în locii de pucritia şi lamna în locă de lamina : 

„* Acte non alio rege puertie 2. | 
Abdito terras , inimice lamn 3. 

$ S6. Sistola. — Se numesce sistolă (systălă , 
av3z0)1)) întrehuințarea, uner silabe lung ca scurtă : 

Unius în locii de unius ; illvus în locii de illius 4. 
Dedărunt pentru dederunt ; stetăvunt pentru stelerunt. 

Acâstă licenţă poetică se 'ntâlnesce adesea, chiarti 
în poeţii latinităţii clasice. Ast-felii penultima lungă 

„a celet d'a treia pers6ne plurale de la perfectului în-" 

1. Șacâsta chiarii în prosă, | E 
2. Horatii Carmin. lib. 1, od. XXXVI, vers. 8 
3. Horatii Carminum lib. 1, od I1, «Ad Crispum Salustiume, 
4. A se ved6 mai sus $ 19, pag. 29, 

[a
z]
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dicalivului se găsesce adesea, întrebuintată ca, scurtă, 

cum 6, de esemplu, în versurile următâre : 

Misciigrunt herbas ct non innoxia verba. 

Fârvără Leucaten auroque effulgeră fluctus !. 
Vergilio ânniitrunt gaudentes rure Camenze 2. 

8 S7. Diastola. — Se numesce diastolii (dias- 

tălă , âtaoroh) sâii cetasă | Zazaois ] întrebuinţarea unei 
silabe scurte ca lună : - 

ZAmades în loci de Zntades; altârius în locii de altărius, 

Priamides>» > > Priamides; Diana >» >» > Diana. 

Cândii lungirea, silabel scurte se face prin gemina- 

vea sâii repetirea consunei următâre, acâstă licenţă i€ 

numirea, de epentesă [2z%0zc16] sii diplasiasmtă (3:z)a- 

atacuss, ândoire), spre esemplu relligio, vcttulit, râppe- 

pit, în. locii de răligio, retulit, reperit : 

Antiqua papulum sub relligione tueri. 

Hoesit, et în decimum vestigia rettulit annum. 

Sunt alii, quos ipse via sibi repperit usus ?. 

$ SS. — E de notată că adesea or! silabele scurte 

terminate în s, 7 şi £, înaintea vorbelorii începâtâre 

cu vocale se întrebninţeză ca lungi, deca cadii în 

arsis î, ca în urmâtârele versuri : 

1. Vergiliă. cit. ap. Quich. /rait, de rersif. lat. p. 83. 

9 Din versurile lui Oraţiu. 
3. Din versurile lui Vergilii, cit, ibid. pag. 82, 
4, Vedi n.ta 1 de le pagina 64 de mai sasi, și Lucien Miller, în
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Pcetoriibiis inhians, spilrantia | consulit | exta. 
Desine | plura, puțtr, ât, | quod nunc | instat, algamus. 
Omnia | vincit Amir, ît | nos ce|damus A|mori !. 

De re metrica poetarum latinorum , pag, 398, cit, ap. Benoist, "Ciuvrea de Virgile, edit. savante, — Aceste silaba finale, lungi la poeţii mai vechi, scurte la urmaşii lori, atraseră de timpurii aten-: iunea gramaticilorii romani. Ei se încercară să esplice acâată lun- gime arcaică 1%] prin raţiuni glotologice, presupaindii că consuna finală a acelorii silabe, precum şi / iniţială ală vorbei urinătore, “constituiescă uă lungime prin posiţiune, s6ă că c, în care mat ade- sea sc terminati silabele în cestiune, avea ună sunetă aspru (k) și în-  douitii (ce); 2%) admiţendă ipatesa că nă silabă scurtă şi terminată în consună simplă se pote întrebainţa ca lungă în unele părţi ale fra- sei. Gramaticiă din secolulă ali XVII continuară desbaterea ca şi cei din secolulii ală XYILI şi XIX. Godfried Hermann fu cel ma 
pătrundătoră critică, care'și creâ uă sistemă propriă şi completă, de şi în contradicere cu vechii gramatică latini. După densulă, Schnei- der împinse teoriele lui Hermann până la cele mat din urmă conse- cinţe, afirmând că silabele de care e vorba ereaii scurte la înce- putii, dârii întrebuințate ca lungi în versuri numai din cansa tăriei ce le da arsis, Acestă doctrină fa asemenea îmbrăţişată de Rams- horn, ba găsi partisant penă “mai în gilele nâstre, de şi nu se basa nică pe doregi din vechime, nici pe arguminte sciințifice. Din contra, - Lachmann, Ritschl, Fleckeisen, Wagner, Biicheler se opuseră şi com- bătură aceste teorii, crii Prin scrierile lorii susţinură că, dintre sila- bele în cestiune, cele lungi suntă mai archaice, n af primitive de câtii cele scarte, că sati întrebuințată ca lungi de poeţii romani antici, 
spre esemplu de către Plantă, căi totii ast-felii le pronunţaii şi con- 
timporanii lorii, că în fine n'aă fostii scurtate de câtii în cursulii timpului şi mai târgiii. Locien Măller dice că «cea mat bună espli- 
care a unti silabe finale, devenită lungă în contra regulii comune din epoca clasică, e cea care arâtă că acea silabă a fostii uă-dinioră pronunțată ca langă şi că poeţii din timpulă lui Cicerone ş'ală lui Augustii, ca 'şi imitatorii loră, urmară esemplulă poeţilorii 1naă vechi, mai cu semă p'ală lni Eniiis. A se vedâ L. Miller, cit supr. şi Corssen, Uber Aussprache ete. vol. II, pag. 436-441, 

1. Vergilii Zneid. liber. LV, vers. 64. Eglog. IX, 66; X. 69.
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Acesta, să întâmplă mal adesea, cu adiit, îniit, re- 
diit şi altele asemenea, sâii in puterea, accentului rit- 

micii, care cade pe arsis, s6ă acolo unde pâte că la în- 

ceputii ultima, silabă erea lungă din natură !. Chiar 

și conjuncţiunea enclitică gue, care e scurtă din na-- 

tură, se îutrebuințeză ca lungă în virtutea acestui 

principi, mar cu s6mă în a doua arsis a esametrului, 

cândi aveniă repetire de conjuncţiuni enclitic”, spre 

esemplu în versurile urmâtâre: | 

Sideralgaue vânjtigaă nolcent ari|degut vollueres 3 . 
Liminajque lâujrusgue Deli, tojtusga& molveri +. 

Cretesqu& Dryălpesquă frelmunt picltigut Agalthyrsi 5. 

Terraslgqată trăcltusqaă malris cejlumgut projfundum 6. 

Asemenea licenţe se întâlnesc mar desi în dis- 
tichuri, adică în versurile elegiace?. 

$ 89. Anacrusa şi Basa. — Une ori, mal nainte 

de începutulii ritmului şi metrului proprii disă, se 
găsesce în versii una sâi două silabe deosebite, 

1. A se ved6 Lachmann în studiele'i asupra lui Lucreţiă 111, 1402. 
2, Repetirea de conjuneţiun! se riumesce polisindeton [zohuz3văzz0v]. 
3. Ovidii Dfetamorphos. liber V, vers. 494. 

4. Vergilii ZEneidos liber III, vers. 91. 

5. Vergilii ZZrneidos liber 1V, vers. 146. 

6. Vergilii Bucolicon Eglog. IV, vers, 51, şi Georgic. lib. IV. vers. 
229, Afară de aceste patru casuri, Vergiliii mai ofere âncă 12 c- 
semple de acestea. A se veâs ZEneid. lib. VII, vers. 186; lib. IX, 

167; lib. XII, vers. 89, 181. 363 şi 443, precum şi marea ediţiune 
a d-lui Benoist din operile lui Vergiliii [Paris]. 

7. A se ved6 pag. 64, 82 şi 83 de mai sus, şi $ 101 de mat jos,
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care wait măsură fisă. Cându e d'uă singură silabă, 
acestii adausii se numesce anacrusis (îvăzproats, pre= 
ludiii, începutulă imnulur sâă alu poemel), 6ri cândă 
e de două silabe, basis (Bots, basă musical, tactulă 
după care se cântă, ritmică, felul terminărit versurilorit). 

Se observă ci basis e mar tot-dâ-una unii spondei 
cu accentuare trochaică | -- întonatăi ca = . ]. 

$ 90. — Licenţele poetice mar susii enumerate, 
precum şi multe altele!, se întâlnesc fârte desi în 
scrierile poețiloră comici latin, mai cu s6mă în Plautii? 

1. Dintre cele menţionate, recapitulămi pe acestea : ăi finală în locii 
de îis, şi ă în locii de z; cuvinte ca tuus, ex, deun, fuit, prius în- 
trebuinţate ca monosilabe, împreună cu tibi şi sibi, cu vorbe ca se- 
nez, foras, domi, sine; scurta ultima silabă a imperativeloriă, ca 
în rogă, adi, redi; nu admitea elisiunea tot-d6-una; mănţineaă, 
ectlipsis ; păstra consunele finale ale formoloră vechi, ca med, ted 
în locii de ae, te, pe cândă din contra consi'leraă ca neesistândii con- 
sonele finale la sed, apud, quid, quod; scurtaă primele silaba la 
ile, illa, ălud, iste, Istum ete., în fine admiteaii, pe lângă acestea, şi 
tote licenţele mat sus enumerate, de la $ 7:3—$ 89. 

2. Marcu Acciu Plautii s'a născută, din părinţi sclavi, la Sarsina 
(în Umbria] la anulă 527 do la funiarea Romei g+ muritii la 57V. 
Vieţui prin urmare în timpulii c-lui d*ală donilea resbeli punică, 
adică cam pe la "'nceputulă poesiei latine. Mai ântâiii veni la koma 
cu uă trupă de actori, unde perdendu'şi averea, fu dată ca sclavă 
creditorilor. Ast-felă îşi dacea viţa lucrândă la rijniță. Eli imită 
po poeţii greci Difilă şi Epicharmă, după cum spune Oraţiii [Epist, 
lib. II, ep. 1.v. 58], ânsă nu cu servilitate, Prologuli în comediă e 
uă creaţiune propriă a lui. Escelă în descrierea stărilorii de josă ale 
soc'etăţii romane. Din 13V comedii, câte i-se atribuiaii în timpul lui 
Aulu Gelin [anii 160-165 după Christi], ni S'aiă păstrată 2.), îatre 
care Aulularia [Pârnaia], Captiri, Bpidicus, Rudens, Stichus, 
„Miles gloriosus [Soldatalii lăndărosă], Mencchmi ete.
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şi în Terenţiii!, din cate causă adevărata, pronunțare și 
regulele versificării lori nu numai că pentru nor mo- 

dernil oferii destule d ficultăţi și reclamă unii studiu 

specială, dârii nicl chiară cer vechi nu le puteau citi 

cu destulă înlesnire. Emsuşi Cicerone dice : <comico- 
rum senarii, propter similitudinem sermonis, sic smpe 

sunt ahiecti, ut nonnunquam vix în eis numerus, et. 

versus intellegi possit?>, 

CAPITOLULU XV. 

VERSURILE DACTILICE *. 

$ 91. — Dintre versurile compuse de dactile 

[———], în care fiă-ce picior formâză unii metru, 

cele mar întrebuințate şi care ocupă loculii de căpe-- 

teniă suntu Pentametrală şi Lsametrulăi. 

1. Publiu Terenţiu Ater s'a născutii în Africa, pâte la Cartaginca,. ! 

în anul 562 [192 înainte de Christi]. Adusii la Roma de senatoralit. 
Terenţiă Lucanii, fu liberatii, şi legă ami iiţiă ca Scipione Africauulă. . 

şi cu Leliii, care se crede că l'aii ajutatiă în compunerea, coimnedieloriă 
lui. Muri în Arcadia la anulii 159 înainte de dra-crestină, De la 
densulii s?uii păstratii şâse comedii [Andria, unuchus, Heautonti-- 

morumenos, Adelphi, Phormio şi IIceyra], imitate cu multă liber- 
tate după comiculi grecii Menandru. Versulii lui e mai îngrijită de- 

câtii ali Ivi Plaută. Fr. Ficker, Ist. Bt rom. trad. it. „S4l. A se- 

vede şi Quintiliani Tustitut. Orat. X, |. 
2. Ciceronis Orator. Ş 55, A se veds finele broşurei a IL. 
3. Incepemii cu versuri:e dactilice, pentru că de dânsele s'a sar-. 

vitii poeţii cei mai mulţi şi mai renumiţi, şi findă că ne suntit, 
cele mai necesare pentru clasele căror se destină acestă lucrare,
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I 

Esametralii 

$ 92. — Versulii esametru!, dis și hezameler 
catalecticus în disyllabiun?, s'a numiti ast-feli fiindu 
că e compusii din şse măsuri s6i picidre ?. 

Aceste măsuri nu potă fi de câtii dactile, care se 
potii înlocui cu spondeie, în virtutea principiulur că 
două scurte valorâză cât uă lungă: —— ==, 

Celii d'ală cincilea picior e mar tot-d-una unii 
dactilii [— — —1, pe când celt d'alu şâselea pâte fi 
s6ii spondeii [— —] sâii unii trocheii [— —], făr'a causa 
vre unii neajunsii versului +, 

Vomii av6 dârii, pentru esametru, schema, următâre: 

  

1. Esametrulă se mai numesco şi eroică [heroicus), -din, causa, 
întrebuinţării lui în epopeă, pentru celebrarea eroilorit ga faptelorii 
resbelnice. Eniii fu primulii poetii carei întroduse în versificarea 
romană, A se vede Partea II [broşiura următâre] despre Versulii sa- 
turninăi şi Noţiuni istorice despre versificarea latină. 5 

2. Fexameter, pentru că-are ş6se metre sâii picire; catalecticus, 
pentru că, de Ja ultimulă picioră, îi lipsesce uă moră; în disyllabium, 
pentru că piciorulii finali are donă silabe. A se veds nai susii pa- 
gina 66, Ş 69 despre lipsa sâă prisosulă silabelorii din versuri, 

3. Do la ££ [sec] şi ut=zov [mensura] ; versă de şâse picisre 
„4. Acâstă ultimă silabă ami spusă că esto îniliffereus, după 

preceptuli lui Cicerone citatii la pagina 66 de mai susii,
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Vâr ărăt | atârjnim plăcijdiquă tăjpântibiis | auris | 
Milcâjbânt Zăphyjri najtos sină | sâmină | florăs2. . 

$ 93. — Bsametrulii atunci e mal armoniosă, cândit 

| spondeiele alternâză. cu dactilele, cândă sunti sime- 

trice s6ă cândă primulă piciorii e uni spondei ur- 

matii de două dactile, ca în versurile următre : 

Silvălstrâm tântiji măţsăm mădijăris ăjvenă 2. 
Exspăejtăt făcilmgue fiilgim vân!tăsque fărintis5. 

Ast-felii, poetului pâte să imiteze natura şi st re- 

presinte cualităţile particulare ale obiectelorii deepre 

care vorbesce, făeându să predomnâscă în versuri dac- 

tilulă s6ă spondeulii, prin cesură, prin elisiun! neme- 

vite, prin alegerea silabeloră dulci 'sâii aspre. 

$ 94. — Cândii se întomplă ca alti cincilea piciorii 

să fiă unii spondeii, versulii se numesce spondaică. 

In casulu acesta, alii patrulea piciorii e unii dactilii, 

6ră cuvântulă din urmă de tre sâui: de patru silabe. 

In genere spondeiele, ca oxr-ce cuantităţi lungi, facii 

versulii greoii şi apăsatii : 

ÎNi înjtâr sâsă mă!gnă vi | brâăcchiă | tsllant. 

Versurile spondaice, prin greutatea, scandărir celui 
Vali cincilea pieiorii, ne atragii atenţiunca asupra 

1. Ovidii Metamorphos, liber Î, vers. 1071—108, 
2, Vergilii Eglog. ], vers. 2. 

3. Idem cit. ap Quich. paz. 167. 

4, Vergilii Georgie, liber. 1V, vers. 114.
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însemnătăţii acţiunii ce artă, asupra cualităţii ce po- 
sedii şi posiţiuni! particulare în care se a4dă persânele 
scii lucrurile despre care tractâză : 

| | Margine | târrălrtim porleexărăt | Amphaltrită!, 
Cara deum sobollăs, măghniim Jăvis | încre|mântiim2, 

Constitit | atque ocullis Phrygia âgmină | circâm|sposit. 
Pictâlrumque jalcent fera | cărpără | pănathelrărtimA. 

Asemenea servă a, arăta greutatea, agonia, ete. 
dEquoreje mânjstrum Nereidăs | ădmilrântes?, 

Suiprâ|mamque aujrâm, păjnens caput, | îrspilrăvit. 

Din contra, mulţimea, dactilelori face versulă mar 
vioiil-şi mar răpede. Da aceia dactilele suntă apte peu- 
tru a imita iuţela, fuga, şinieratulii ventulul ete. 
Quidrăpăldântă pățtrâm sănijtă quităt | iingiilă | câmpiim”, 

Sed fugit | intârălă, făgit | irrăpăjrâbnă | tompăs, 
Pilvărăjlântă fijgă Rutăjli dant | târgă păr | Agras. 
Hi figijint, pănitiisquă dăitis răfăirântiir hăjbinis. 

Ilă văjlăt, simiil | ârvă fiijgă, simăl | 2quără | vârâuse, 

Cesurile esametrului, 

$ 95. — Cesură propriu qisă e numar acolo, unde 

1. Ovidii Metamorphos. liber I, 1, vers 10 
2. Vergilii Liglog. 1V, vers 49, 

"9, Vergilii Zneidos, liber 11, vers. 63 
4. Ovidii Dfetamorphos. liber III, vers 669. 
5. Din versurile lui Catulă [Nercidele zărindă pe Argonauţi]. 
6. Din vezsurile lui Vida [despre mârtea lui Christi), 
î. Vergilii ZIneidos liber VIII, vers. 669. 
8. Din versurile lui Vergilia, passim.
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înţelesulă şi recitaţiunea versului reclamă nă pausă 
Gre-care. Ast-felii în versulu 

Dum vilres anlnique silnunat, tolejate lalbores 1 

adevărata cesură nu e după nigae, ci după naut. 

Esametruli latiou „ că şi esametrulii greci, după. 

care fa imitatii, pote ară trer cesuri principale : 

a]. Cesura pentemimeră [m=Oruiuepijs?] s6ii semi- 

quinaria?, după arsis a celui dal treilea piciorii : 

Regia, | crede mii, res | est suelcurrere | fps i 

Arma vijrumque calnă, Troijte qui | primus ab] oris 

Acestă cesură e cea mal de căpetenii şi cea mar 

armoni6să, în versificarea, latină ca şi în cea grecă. 

+ B]. Cesura, trochaică, după prima silabă scurtă, a 

celul d'ali treilea piciorii [zară rpizov Tpospatov, Secun- 

dum terti trocheum] : 

1 2 3 ! 
Odelrunt pecjeără băini virjtutis almore £. 

1 2 3 

am ccellum terlrimgaă mălo sine | numine, | venti 7. 

Acâstă, cesură se "'ntâlnesce la, vechir poeţi, cândii 

1, Ovidii Artis amatori liter II, vers 596. 
2, În a cincilea [722] sâă mai bine după a cincilea cuantitate 

lungă a primei jomătăţi din versă. 

3. După a cincilea [quinque, quini] «uantitate lungă din prima ju- 
mâtate (semis] a versului. 

4. Ovidii Pontic. liber II, eleg, IX, vers, 1]. 
-5, Vergilii /Eneados liber I, vers [. | 
6. Horatii Epistolarum liber I, ep. XVI, ve:s 52, 

7 Vergilii Z/neidos liber Î, vers, 133.
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versulii latinul erea neglesu sâtt nu'şI dobândise âncă tota 
vigrea. Ea e neindestulătăre, cândi nu mare "nsoţită şi 
d'uă altă cesură, precum resultă din versulii acesta : 

Sole cadente, julsăncas ajratra relliquit in | arvo. 
Nu e bună, de câtu în unire cu cea, următâre : 
1]. Casura, eftemimeră [epOrputuapric!] s6i semisepte- 

naria”, după arsis din alu patrulea piciorii, care în 
genere e unită cu uă altă cesură, aflată după arsis 
din ală douilea, piciori, cândă formeză cesura, triemi- 
meră [epenutuepiis], adică de tre! jumătăţi de versă : 

1 2 3 4 
Quid refjârt, morlbo an furjtis, perejamne ralpinis ? 3, 

1 2 3 4 
Torquet a|gâns cirleum et rapi:dis vorat | a2quora | vortex 4, 

Rară și neîndestulătâre, cândă se întâlnesce sin- 
gură, ea trebuie să aibă celi puţină uă triemimeră, 
Ensă devine escelinte cu uă pentemimeră. 

Pentru uă ma! bună distincţiane, și ca resumati, 
vormil obserra că versulă citati mar susă 

Dum vilrîs anjnique sijnânt, tolelrate lalbores 
are ud cesură eftemimeră, după ali patrulea picior, 
unită cu uă alta masculină triemimeră, care vine după 

1. După a şeptea [îz=2] cuantitate lungă. 
2, După a şâptea [septem, septenaria] caantitate langă din a 

doua jumătate [semis] a versului esametru, o 
3, Horatii Satirarum liber II, sat. 11], vers. 157, 
4. Vergilii Zneidos liber 1, vers, 117,
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arsis din ali douilea picioră, 6ră nu una trochaieă 
după ali treilea piciorii (-nigae). 

$ 96. — Cesura Ducolică [fowmodzh roni] se nu- 
mesce pausa care se produce într'alui patrulea picioră, 
cândii se termină cuvântulă d'ua dată cu metrulă. 

Die ih, | Damiolta, culjs pecăts ? | An Meliblei? 
Non, vejrum JEgolnis : nujper mzihă | tradidit JEgon!. 
Rustica | silve|strem resojizat Bene | tibia cantum?. 

Acestă pausă, consacrată "n specială poesiel pasto- 
rale, d6să în versurile lui 'Teocritu, mai rară într'ale 

lui Vergiliii, nu pote sta fără una din cele precedinte. 

$ 97.—Ui cesură secundară a versului esametru , 

în ultimulă picioră, cu uă monosilabă la finele versului, 

produce uă impresiune viie şi neasceptată, ceia-ce face 

ca versurile de acestui felu să serve pentru a, se imita, 

situaţiuni ciudate, caracteristice să ridicule : 

“Et caput | extulelrăt, denjsissima | siderețitm nax *. 
Parturilunt monjtăs : najscetur | ridicullis mis. 

„ Vertitur | înterela cejlum, et ruit | Ocea]nă nox 5. 

1. Din Bucolicele lui Vergiliu, Zglog. III, vers 1. 

2, Versii citati de gramaticuli Serviu. 

3. Ovidii Afetamorphos. liber XV, vers. 31. 
4. Horatii De arte poetica liber, vers. 139, A se confrunta Esopu 

Fedru [IV,XVIII] şi La Fontaine |V, 10]. — In genere, acâstă ce- 

sură este unită c'uă alta pentemimeră. 

5, Din versurile lui Vergilii, ap. Quicherat, pag. 206.
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In definitivi, versulă esametru e celt mal însem- 
nati şi mal renumiti în versificarea latină, ! 

$ 98. — Ca eserciţiă de meimoriă şi spre a se put 
apreţui mal line însemnătatea, studiului prosodiel, iată 
câte-va, esametre, în care cuvintele omonime nu se 
disting, pentru deosebita-le însemnare, de câtii prin 
diferinţa de cuantitate prosodieă : 

Est dcer în silvis : equus âcey Olympia vincit. 
" Si bonus esse cănes vis, mores indue cămes. 

Oblitus decăris violat priecepta decăris. * 
Vin” tibi dicâmus cui carmina nostra slcămus ? 
Solvere d;ffidit nodum qui di/fidit ense. 
De cane, cane decane, canis non, cane decane, 
Claros ecce duces, quos mox in vincula duces. 
Fducat hic catulos, ut mox educat în apros, 
Ni sit nota fides, ignoto non bene fides. 
Decepit me s:epe fretum nimis zequore /retum. 

1. Godfried Hermann, în Elementa doctrine metrica, face ur- 
mătorulă elogin esametrului omerică : < (Duis est enim qui, si aceu- 
ratius heaametri naturam consideraverit, non admiretur eximi- 
am îllam Grecorum solleriiam, qui, în îpsis artis primordiis, sta- 
tim illud metrum reperirent, în quo omnia que gratam tarietatem, 
renustatem, dignitatem carminibus adderent, conjuncta cerneren- sura. Acestă admiraţiune a lut Hermann pare în adestri meritată, “cândă e vorba depre invenţiunea Greciloră. Lauda'nu se cuvine ânsă numai esametreloră lui Omerii, căci aceste versuri aii fostă şi mai 
multă perfecţionate după densulăi, mai cu sâmă de Latină, a cărorii sistemă de accentrare erea şi mai priinci6să cadenței din ver- sură, Meritalii anticiloră Greci ânsă rtmâne intactii, cândă e șo:ba despre invenţiunea esanvetrului şi despre întrebuințarea lut într'aă fârte vechiă epocă, - : E
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Per quod quis peceat, per îdem punitur et idem. 
Difficilis labor est, cujus sub pondere labor. 
In silvis lepores, in verbis quzre lepores. 
Levis adhuc puer est facie : tu ne Jevis esto. 
Triste malum, navis fractus quum turbine malus. 
XNitere cum studio, si vis aliquando nitere. 
Oblitus es coeno, sed non oblitus honoris, 
Occidit latro, verum sol occidit almus. 

„Os-oris loquitur, sed os-ossis roditur ore. 
Gaudet uterque parens, quum filius est bene parens. 
Uxoris parere et parere, parare mariti est. 
Pendere vult justus, non vult pendere malignus. 
Sunt cives populus, celsissima populus arhor. 
Si vitare potes, ne plurima pocula, potes. 
Dat propago merum : surgit de patre Propago. 
Pluribus île refert quz non cognoscere 7efert. 
Si qua sede sed;s, et erit tibi commonoda, sedes. 
Illa sede sede, nec ab illa sede recode. 
Si transire zelis maris undas, utere vel;s. 
Merx nummis zenit : venit huc aliunde profectus. 

Esametre ca, eserciţiă pentru scandare şi pentru 
deosebirea cuvintelorii sinonime : | 

Cantat acanthis avis, sed crescit acanthus in agris, 
Clava ferit, clavus firmat, clavisque recludit. 
Consulo te doctum : tibi consulo, dum tua curo. 
Est cutis in carne, est detracta e corpore pell:s. 
F'ructus arboribus; fruges nascuntur în agris. 
Ne sit securus, qui non est tutus ab hoste. 
Sunt aatate senes : veteres vixere priores. 
Quze non sunt simula : que sunt ca, dissmulantur.
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Hastam die tereiem, spheram dic esse 7otundam - 
Zorris adhuc ardens, exstinctus fițto fit, 
Ungula conculcat : lacerat, tenet, arripit unguis. 

"Numele de rudeniă. 

Agnati patris, cognati matris habentur. 
„Dic patruos patris fratres amitasque sorores, 
Frater avunculus est, soror est matertera matris, 
Quos generant fratres natos dices palvueles, 
Sed consobrinos die quos preperere sorores : 
(Juos soror et fraier gignunt dices amitinos. 

"Vir nat gener est, nurus est pro conjuge nati, 
Uxoris genitor socer est socrusque genitrix : _ 
Vitricus haud verus pater est materque noverca. 
Ipsi vir frater levir, sed fratria, fratris 
Uxor. Glos uxor fratris, soror atque mariti. 

Numele renturilorii, 

Asper ab axe ruit Borcas, furit Zuvus ab ortu, 
Auster amat medium solem Zepharusque cadentem. 
[Euvus1 ad Auroram Nabateaque 2 regna recessit 

1. Furus [E3sos) numiti în Jatinesce şi Vulturnus [Plin. 1. 
46, 47] este vântulii care soflă despre sud-est, în genere despre ră- săritulii sârelui [ad Auroram). 

2. Arabia fericită avea dreptii capitală oraşiulă numiti Saba [Sâţa], vestitii prin tămâia şi smirna ce se producea acolo. Săbzi ereai Jocuitorii Arabiei fericite [Strabo, lib, XVI]. Năbăthea s6i Nâbătea erca uă provinciă din Arabia petrosă, ai cărei locuitori se diceaii Năbăthei [Nagadztor], Aci se îâ în înţelesii de ori-ce parte oriintală a contininteluj. “
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Persidaque 1, et radiis juga subdita matutinis 2, 

Vesper et occiduo que litora sole tepeseunt 

Proxima sunt Zepharo 5. Seythiam septemgqruetrionem 

Horrifer invasit Boreas *. Contraria tellus 

Nubibus assiduis pluvioque mandescit; ab Austro 3. 
Haee super imposuit 5 liquidum et gravitate carentem 

Aihera 1 nec quidquam terrene feecis habentem 8]. 

Numele constelaţianilori şi ală luniloră. 

Sunt Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo 

Libraque, Scorpius, Arcitenens, Caper, Amphora,Pisces. 

Numele stagiuniloriă. 

- Ver, Zstas, Auctumnus, Hiems dominantur in anno : 

„listas a Geminis, Auctumnus Virgine surgit ; 

Bruma Sagittifero, Per Piscibus incipit esse, 

1. Persia. Aci e anii acusativă după forma grecâscă. . 

2. Matutinus [de la mane] însemnâză toti ce e <de diminâţă», 

atita Mater erea divinitatea, care venia înainte de dorii dilei, 
unii felă de Dorilă ali basmeloră populare române. 

3. Ziphijrus [Z*3wgos], ventalii care suflă despre apusii, se numia 

de către Latini şi Faronius. 

4. Boris [Dogtas sc Do2zăs], vântulii de mâdă-nspte [Septem- 
trio], mai c:ea numită de Latini şi Aguilo [Acilonele]. 

5. Auster [asprulă] e vântulă de medă-di, contrară lui Boreas. 

6. Subînţelegându-se Jupiter [sive Natura], care a creată lumea, 

7. îEther [gen. &ris sâi &ros, atdrz], aerulă celă subţire ali regi- 

unilorii superi6re, căci aer însemna aerulii atmosferică, aerulii 

respirabilii din jurul scoiţei pământului. Eterulii e pusă între ven- 
tură, şi'n limbagiulii nostru popalară se numesce evântulii turbatii». 

8. Ovidii Metamorph. lib, 1, vers 61—63,
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Numele deilorii. 

Juno, Vesta, Ceres, Diana, Minerca, Venus, Mars, 
JMercurius, Jovi, Neptănus, Vulcanus, Apollo. 

Fragilitatea vieţii, descrisă de Lucrețiu, 

Hoe etiam tibi tute interdum dicere possis : 
Lumina sis oculis etiam bonus Ancu' reliquit, 
Qui melior multis quam tu fait, improbe, rebus. 
Inde alii multi reges rerumque potentes 
Oeciderunt, magnis qui gentibus imperitarunt, 
Ile quoque ipse, viam qui quendam per mare magnum 
Strevit, iterque dedit legionihus ire per altum 
Ac pedibus salsas docuit super ire lacunas, 
Et contempsit, aquis insultans, murmura ponti, 
Liumine adempto , animam moribundo corpore fadit 1. 
Scipiades ?, belli fulmen, Carthaginis horror, 
Ossa dedit terrz, proinde ac famul infimus eset, 
Adde repertores doctrinarum atque leporum, 
Adde Heliconiadum 3 comites, quorum unus Homerus + 
Sceptra potitus, eadem aliis sopitu” quiete est, 
Ipse Epicurus 5 obit, decurso lumine vita, 

1. Poctulii înţelege pe Duiliu, care purtă celă d'ântâiă resbeli 
pe mare cu Cartaginesii şi căraia i-se rădică aşia numita <columna 
rostrata» în forulii Romei 

2. Scipione, învingătorul Cartaginei. - 
3. Eliconulă erea muntele pe care se credea că locuiescii Musele. 

Eliconiadele însemn6ză der Musele, tiicele şi locuitorele Eliconului. 
4. Celi mai mare poetă epicii ali anticităţii grece, 
5. Filosofă greci, care susţinea că lumea s'a formati din atome 

şi a cărui doctrină o cântă Lucreţiii în scrierea sea De rerum natura. 
A se vede mai josă pagina 108 nota 4.
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Qui genus humanum îngenio superavit, et omneis 

Prestiuxit stellas exortus uti zetherius sol. 

Tu vero dubitabis et indignăbere obire, 

Mortua, quoi vita est prope iam vivo atque videnti? 

Renumirea s6ă faima , descrisă de Vergilii. 

Fama, malum quo non alind velocius ullum, 

Mobilitate viget viresqu+ acquirit eundo. 
Parva metu primo, n;0x sese attolit in auras, 

Ingrediturque solo, et caput inter nubila condit. 
Monstrum horrendum, ingens, cui quot sunt corpore plumz, 

Tot vigiles oculi subter — mirabile dictu! — 
Tot lingu:e, totidem or sonant, tot subiigit; aures. 

Nocte, volat cxli medio terraque, per umbram 

Stridens, nec dulei declinat lumina somno. 

Luce, sedet custus aut summi culmine tecti, 

Turribus aut altis, et magnas tervitat urbes, 

Tam ficti pravique tenax quam nuntia veri. 

Fâmea, descrisă de Ovidiu. 

Qusesitamque Famem lapidoso vidit în agro, 

Ungnibus et raras vellen:em dentibus herbas. 

Hirtus erat crinis, cava lumina, pallor în ore; 

Tabra incanu situ, scabri rubigine dentes; 

Dura cutis , per quam specturi viscera possent ; 

Ossa sub incurvis exstabant arida lumbis; 

Ventris erat pro ventre locus, pendâre putares 

_ Pectus, et a spin tantum modo erate teneri. 

Auxerat artieulos macies, genuumque tumebat 

Orbis, et immodico prodibant tubere tali.
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Tuvidia, descrisă de Oridiii. 

Pallor în ore sedst : macies în corpore toto. 
„Nusquam recta acics, Livent vubigine dentes. 
Pectora felle vireut, lingua est suftusa veneno, 
Risus abest, nisi quem visi movere dolores ; 
Nec fruitur somno, vigilantibus excita curis , 
Sed videt ingratos, intabescitque videndo, 
Suceessus horminum, carpitque et carpitur una, 
Suppliciumque suum est, 

Spinia, descrisă de Claudiană, 
Quid dignum memorare tuis, Hispania, terris 
Vox humana valet? Primo lavat quore solem 
Îndia : tu fessos exacta luce jugales 
Proluis, inque tuo respirant sidera fluctu : 
Dives equis, frugum facilis, pretiosa metallis, - 
Principibus feeunda piis. Tibi scecula d-bent 
Traianum : series his fontibus Elia fluxit, 

Linguşitorulă, descrisă de Juvenală, 
Quid, quod adulandi gens prudentissima laudat 
Sermonem îndocti, faciem deformis amici , 
Et longum invalidi collum cervicibus zequat 
Herculis, Antzeum ! procul a tellure tenentis ? 
Natio corhzeda est. Rides? Maiore cachinno 
Concutitur. Flet, si lacrimas adspexit amici, 
Nec dolet. Igniculum bruma si tempore poscas, 
Accipit endromiden 2. Si dixeris <stuo>, sudat! 

1. Gigantulă Anteu, fii ală lui Neptană ş'ali Pământolui, uci- a pe toţi călătorii diu Africa. Ercale, după ce'lă trânti de tret ori, vădândii că muma sea pământală îi reda puterea, ori de câta ori a tingea de densulii, li rădică în susă şilă omori prin sugramare, 2, Endromis, [gen. Endromădis!, manta îmblănită, şubă, scurteică,
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II. 

Pentametrulii. 

$ 99. — Pentametruli, care, după esametru, este 

celii mu! întrebninţatii dintre versurile dactilice, se 

intâlnesce mal numa! în unire cu unii esametru, şi îm- 
preună formâză unii distichii [âioztyov 1]. 

Poesiele scrise "n distichurI suntii poesiele elegiace?: 
de aceia, pentametrulii se mat dice şi versă elegiacii : 

versus elegiacus [Ehzya, Zepaz6s, Elgi]. 

Se numesce pentametru (pentămtter, zewâperpos *), 

pentru că numrulu silabelorii lur constituie tocmat 

cine pici6re. În realitate 6nsă, se compune din ş6se 
dactile (unii esametru acatalectieii), în care s'a supri- 

matii tesis de la ală treilea şi de la ală şâselea. Prin 
urmare, după arsis care rămâne singură, înti'alui treilea 

picioră, se produce uă pausă forte, unii fel de cesură bu- 

colică lungă, uă diăresis, din care causă versulii rămâne 

împărţitii firesce în două jumătăți de uă potrivă, numite 
emistichuri (hemistichiun „ futorigtov S6 fmioruyost), 

cu deosebire numal că, în a doua jumătate, spondeulii 

„nu tal pote înlocui dactilulă. 

1. Atzzryov, din îis, de două ori, şi azi/os, rendii, şirii, versăi, 
2, Elegia, de la 2 Xeo» [Qicii hei, rai 1] este poes-a plângătre. 
3, Din zerse şi uezzos, quingque mensure, cinci picidre, 

„4. Din futaws şi ost/os, jumătate de rersi, -
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$ 100. — In generalii, vorba finală a pentametru- 
Tui trebuie să fiă de două silabe, dintre care una scurtă 
şi alta lungă, sâă unii jambii [—-—]. Se pote nsă ca 
ultima silabă să fiă anceps, căci îctus, care cade pe 
dânsa, îl dă valdrea de langă !, chiară dară fi scurtă 
din natură. Voi av6 dâri, pentru versulii penta-. 
metra, schema următre : 

Ardită | păr prăjeăps || glârtă | vădat stă 2, 
Impreună uni esametru, vomil av6 unit distichu : 

Dinte iris felix, maljtis niimălrâbis ă|mieos : 
Tempără | si fiiăjrint | nb. | s2lis diris 8, 
Diim jivăt | &t valltă rajaăt frână strâns, 

Indejlibăităs |] ciinctă să|quântiir dlpâs ; 
At simil | întâniijit, figijint, ne | născătăr | ali 
Agminilbis cămiltima | qui mădă | cinetiis Sprăt 2, 

$ 101. -— Cesura pentametralut e în genere pausa 
care se face după alii doilea emistichi. Dâca lip- 
sesce, Yersulu e fără armoniă, ca în esempluli acesta : 

Mossta nec assiduo tabescere lumina fetu 
Cessăjrânt, năqie | trislti îmbră măjdră găna. . 

“Se observă 6nsă că versulii nu e corecti, cându ce- 

1. A se vedă pagina 63 nota 2; pag. G(, nota 1, și $ 88. 
'2. Ovidii Trist. liber. 1V, cleg III, vers 71. 
'3, Ovidii Trist. liber. 1, eleg. IX, vers. 5—6, 
4. Asemenea din versurile lui Ovidii.
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sura primului emistichă e uă silabă scurtă, ca de e- 

semplu în cele următâre! : 

Infellix Dijdo, nulili bene | nupta majrito : 
Hoe perejunte, fa|gis, || hoc fugilente, pelris ? 

Verbulă est, precesii d'uă elisiune, formâză uă ce- 

sură bună şi regulată în versulii pentametru : 

Scilicet, ut fulvum spectatur în ignibus aurum, 

Tempore | sie dujro est ||inspicilenda fildes 3 

Se admite asemenea ca cesură chiarii uă monosi- 

labă, precesă de uă altă monosilabă : 

Nec veterum dulci seriptorum carmine Musa 

Oblecjtant, gaam | mânsansia | pervigillat +. 

$ 102. — Finala pentametrului este uă vorbă de 

două silabe, avândi cuantitatea de iambi, ca dos, 
mei etc. Cu tote astea, se mar pote termina : 

1]. Cu dou& vorbe monosilale : 

Quod si | deficilant vi'res, aujdacia | certe 
Laus erit : | in magjnis |] et voluțisse satiest 5. 

1. «Observabis autem ne novissima syllaba prioris coli, que post: 
duos pedes semnipes ri sidet, brevis sit, ne pro spondeo tertius iam-- 

bus obrepats. Marius Victorinus pag. 2558 ap. Quich. p. 213. 

2. Din versurile lui Decius Magnus Ansonius, născută la Bur-- 

digala [Bordeaux], protesoră ală lui Graţianu, fiiulă împăratului 
Valentinianii ], şi fostă consule în anulii 379, 
"8. Din versurile lni Ovidiu 

4. Din versurile lui Catulă, : 
5. Diu elegiele lui Properţiu.
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II]. Cu verburii est, precesii de uă sinalefă : 

Terra sajlutifejras her|bas eajdemqne nojcentes 
Nutrit, et | urti;ezelprozima | spe roisa est 1. 

III]. Cu aă vorbii de patrat, cinci sâit sâse silabe? : 
Forma nijhil magijcisjntitur | caezilijis 3. 
Lis est | cum forjmulmagna piiidicitije +. 
Protiuus | ingenjtestuut îni|micitile 5.* 

E mal rară terminarea pentametrulul printr” unii 
cuvântit de trei silabe, care trebuiesce evitati în ver- 
sificare. Unu ast-felă de esemplu ne ofere 'Tibulă *: 

"Gultor ojdoraltze | dives A|râbs săgajtis. 

$ 108. — Fârte adesea, în pentametru, se observă 

1. Aceste versuri suntii totii dintr'ale lui Ovidiu. 
2. Se gă-escii, ca ceva rarii şi finale de câte şâpte silabe , în e- 

„_poca decadinţei ca următârele versuri ale lui Ratiliă Numanţiană 
Gala, născutii la Toulouse ş: care scrise, în secolulii ali V, uni It- 
nerariii în versuri «legiace : 

Bellerophonteis sollicitudinibus. , 
Qui laxet nodos Amphitryoniade. 

3, Din.versurile lui Ovidiu. 
4. Din versurile lui Ovidia. 
5. Din versurile lui Marţialii, 
6. Grecii , dice -lii Quicherat, n'aă cunoscută acâstă regulă, şi 

în generală,se pote observa că Latinii, adoptândii versificarea Gre- 
ciloră, i-a adausă pedici la care dânşii nu se gândiseră Etă pentru 
ce primii poeţi latini. cara imitată p: Greci cu scrapu'ositate, n'aii 
severitatea ce ofere poesia după secolul lui Augustii. Se găsescii 
destulă de desă, în Catulă, versuri p*ntametre terminate cu vorbe 
trisilabe: chiarii şi Properţ'ă şi Tibulă pres'ntă câte-va. Ovidiă ensă 
model «li versificării elegiace, n'a lăsată săi scape de câtii cinci 
s6ii şese în numerâsele”i scrieri.
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Time şi asonanţe, căci epitetulii pusii la cesură se 

întâmplă să rimeze cu vorba de la sfirşitulă versului, - 
şi vice-versa : 

Pumex | et can'iis |tondeat | ante comlăs 2. 
Et relevant mull:5 || pectora, | sica mejră 2. 

Pare-se că poeţii elegiaci ai căutatii cu Gre-care 

predilecţiune asemenea potrivini de sunete. 

„$ 104. — Esametrele şi pentametrele în care două 
vorbe rimeză împreună se numescii leonine 2: . 

Agricola incurvo terram molitus aratro 4. 
Induit ignotas hominum conversa figuras 5. 

Vir, precor, uxori, mater suceurre sorori, 

Quzerebant flazos per nemus omne favos. 

Ne violent puros exanimata focos 

Hoc dederat studiis bellica turba suss e. 

„1, Din versurile lui Tibulă. A se vede Partea 11 [broşura 11). 

2. Idem dintr'ale lui Ovidiă, cit. apud. Qoich, ibid., pag. 214. 

3. Numite ast-felii după numele poetului Leonius, dintr'ală XII 

secolii, care le susţinu şi le scosela ivi€lă. Esametrele leonine ai uă 
cesură pentemimeră, care rimâză cu fina aversului, 

"4. Din Georgicele Ini Vergilii, lib. ], vers. 494. 

; 5. Ovidii Metamorph. lib. ], 1, vers. 88. 
6. Tote aceste versuri dia urmă suntă dintr'ale lui Oridiă,



EX OVIDII «AMORUM» LIBRIS. 

NEMURIREA TALENTULUI SI A POESIEI. 

Oridin, adresându- se invidie, 
geniului, căci toți poeţii de valr 

artă că ea n'are putere în contra - 
e suntii nemnritoră Ast-felii, prin boesiele sâle, va fi şi elă nemuritori ca dânşii, 

Quid! mihi, Livor2 edas, ignavos objicis annos3 
Ingeniique vocas carmen inertis + opus ? 

Non me, more patrum, dum: streuua sustinet ata 6 
Priemia militize pulverulenta 7 sequi, 

1. Quid. — Ce, la ce, de ce, pentru 

ce? cu acelaşi înţelesă ca şi cur. 
2. Jicor. —Licor [genetivii licoris, de 

Ja lieo] însemneză colorea închisă, r6- 

nttă, cenuşiă; prin estensiune, orY-ce 

pată galbenă, roşiă sei venătă, causută 
de dureri morale, prin sgiriare, prin 

lovire, prin otravă. La fisarată, licor 

insemneză răutate, gelosiă, invidiă, din 
causă că aceste pasiuni dal omalai 

uă cotâre palidă scă îlă facă venătă lu 

faţă, Zicor cdaz: invidiă care rodi, 

care chinuiescă pe cel ce te are, cum 

zi pe acela în contra cărnia te esercită. 

3 Iguaros — Iguatos annos: ani le- 
neşi, de trândăviă. Iguarus, din tugua- 

Pus, in-nacus [ne-activă, fără zelu, 
fără grijă). Din nacus, se derivă na- 
to, a lucra, a face ceva cu tragore-do- 
inimă, cu activitate, cu grabă. Din a- 
ceiași rădtcină gnarus *navus), gua- 
ziler (naviter), gnacitas (naritas), ete, 

4. Jnertis.— Incrtis acordată ca îngee 
nii, spirită inertă, leneşiă. Jners din 
in-ars, fără nic! uă artă, fără talentă 

și fără iniţiativă, care nn scie să 
facă nimici, nepriceputii, Încapabilă, 
trândavii, fără mişcare. 

5. Dum — Xon trebuie unită cu dum 
spre a da nondum: nu âncă, ne.s.mal, 
Dum e timporală, d'aceia, se constra- 
iesce ca indicativulă, 

6 „Etas. — Substantivalii atas (ge- 
netivii atatis) e provenită prin contrac- 
ţiune din ecitas (din a cărut identică 
rădăcină vine au), şi însemneză 
timpi, durata vieţi, etutea unni omii,. 
epocă, generaţiune. — Streuua atlas: 
etate vigur6să, aflându-mă în tâtă pa- 
ferea versteY, capabilă de vitejiă, 

7. Puleerulenta. — Da la puleis scă 
pulcer (pulbere), pulcerulentus însem= 
n6ză prăfuită, plină de polbere. Din 
aceiași rădecină se derivă „pulvero, pul- 
veratio, pulvereus, pnlrerizo%,— dci e 
Va figurati : premia pulcerulcuta, To- 
compen:0 (militare) anevaidse, care „50 

dobândescă cu multă greutate, prin 

inari osteneli, suferindă fâmea, setea, 

piafulă călătoriei, arşiţa sorelul,
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Nec me verhosas leges ! ediscei, r"e me 
Iograto vocem prostituisse foro 2. 

Mortale 5 est quod quzeris opus : mihi fama perennis 

Quzeritur, în toto semper ut orbe canar. 

Vivet Meonides 4, Tenedos 5 dum stabit et Idel , 

Dum rapidas Simois ? in mare volvet aquas. 

Vivet et Ascraus 5, dum mustis uva tumebit, 

Dum cadet incurva falce resecta Ceres ?. 

1. Leges.—Leges terbosas: legile pro- 

lixe, care daă locă ia inulte interpre- 

tăcf, 1 malte vorbe de prisosă. Tatălă 

lur Ovidiă stăruia să înveţe legilr, cu 

să s+ facă advocatii, dră nn poelă. 

2. Prostituisse cocem forv ingrata. — 

AŞ fi precupeţită elocința, aşi fi 

vendută talentulă, vrorbindă înainte 

poporului, care nu scio să aprecieze 

justă şi s5 recompenseze după merită, 

care este nerecunoscătoră (ingralo». 

3. Mortale. — Lucru muritori, tre- 
cătoră, în oposiţiune cu fama peren- 

sis, eternă renumire, pe care i-o voră 
asicuru versurile, dră nu serviciele mi- 

litare sâii adrocatura. 

4, Meonides. — Meăniă (Aaaa) 
se nomia în specială ţinutulă Jidiel 
din Asia, 6rii în generală tâtă lonia, 

tâte locurile pe unde se afla elemen- 
tală ionicii. AceiașY numire se da şi 
EtrurieY , aY căre! lvcuitori se Q ceaă 

descendinţi al Lidienilvră. Numele pa- 

tronimică de Maănides (Matovidr,5 se 
da şi orl-căruY bidiană, d6ră mai cu 

scmă luf Omeriă, născută după unil la 

Colofone, după alţil la Smirna, de şi 

mat multe cetăţi îşi dispntaii acestă 

ondre. Aci e vorba despre Omerii. Da- 

pă numele Iul, şi Muselarăi li so gicea 

Meonide Epitetulă de Jeoniu se may 

„da gi Qeulul acchus, 
5, Tenedos. — Tinădos ssă Tinidus 

(ewz00s). însulă din marea egeă, po 

țărmulă despre Troia, sY-a luată na- 

mirea de lu Tecnes ([eyrms), care a- 
pol + fostă onozatţă ca divinitate. 

G Je. — 1de, es, să Idu, e (Er, 
asi "lâa) erea: 1) and munte din Creta, 

unde fu asennsii Joue, îndată după ni- 

scerea lui, păzită de Cureţi şi hrăzi & 

cu laptele caprei Amaltea; 2) ună mun- 

te din Frigia, aprope de Troia. Aci e 
vorbu despre celă din urmă, care se 

î6 dreptă Ensași Troia, nemarită prin 

versurile lui Omeri. 

7. Simois. — Simăis (Sifzt5), e- 
rea miculiă păriăcare curge+ pe lângă 

vechia Troiă, namită adi Mendes. 

8. Ascreus.— Ascrzus ('Azzgatos 

este epitetulă ce se dă în generală 

lut Esioăă, locuitori în asera ("A372%) 

sată din Deoţia, lângi mun'ele Eli- 

conii. Esiodiă scrise celă d'ântâiii câte- 

va precepte deapre agricultură în 0. 

pera întitutată "Ioa 2% "Ilatazt 

(uerări şi Pile, Upera "I de căpe- 
teniă este Teogonia care esplică crea- 

rea lumiy, genealogia deiloră şi cre- 

dinele pol iteismaulut, Vergilii gica a- . 

semenea (Georgic, II, v.116): pscra- 

umque canoromana per oppidacarmen“. 

9. Ceres. — tererea erea divinita- 

tea cure învățase pe Gmeni agricaltura 

gi, flindă că poeţii icfi adesea dirini- 

tatea protectâre dreptă lucrurile puse 

sub ueY protecţiune, Ceres însemneză 

aci agricaivura, seminătarile, recolta, 

plun'ele cereale în genere,
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Battiades1 semper toto cantabilur orbe: 

Quamvis ingenio non valet, arte valet, | 
Nulla Sophocleo 2 venient jactura * cothurno : 

Cum sole et luna semper Aratus + erit, 
Einnius5 , arte carens, animosique Accius 6 oris 

1. Battiades. — Battiădes ipatroni- 
mică de la Bi=-0ş, fandatorală Ci- 
renel) se dicea ori-cărui locuitoră din 
Lirena, dră mat: cu Stină lut Cali- 
machă (Nodăiua/.05). post şi gra- 
matică originră din Cirena, care trăia 
sub regele Ptotomeă la Alesandria (E- 

„Siptă), Elă scrise iiunury epice şi dife- 
rite epigrame. La liomani, fu mat cu 
5ămă unitată de troperţiă. In poesiele 
lui, se vede mar multi studia şi eru- 
diţiune, de câtă inspiraţiune şi bogă- 
ţii poetică. e uceia si Uvidiă dice 
că de şi nu valuriză pr.n talentă, 
valuriză 6nsă prin artă“. 

2 Sophocito.— Sofocle (Zogoză3is), 
unuli din cer mal renamiţi, ba chiară 
velă na? perfectă poetă tragică ală 
Grecie, se născuse în satulă Lolona 
din ţinatală Aticer, la 493 inainte de 
Christi. Muri la anulă 410. Dintre 
trugediele lut, aă ajunsi penă la nor 
numai septe, intitulate “Atas VaZIt- 
Yozâcos, Idea, Oizizovs Za 
ves, "Avzwybm,, Uidizovş Ev odve, 
Tooryinat şi Ponta 

3. Jactura. — Verdere, pagubă, scă- 
dere de valâre, depreţiare, 

4: Cuthurno. = Călhurnus (260og- 
v95) so numia uă încălțăminte naltă - 
şi ca talpă grâsă, întreboiînțată de ac- 
tori! tragict, Prin estensiune, se îs şi 
drepti nsăși tragedia. Sophocieo co- 
ihurno, tramediel sofoclice, operilorii 

” scrise de poetul Sofocle. . 
5. Aratus. — henamită poetă di- 

dactică grecă, născută la Sula în cili- 
cia (anslă 2;7 inainte du &ra creşti- 

nă). Uă parte din vitţi și-o petrecu 
la curtea regelui! macoionică Anti- 
gonă Gonata, şi fa medici, critică, fi- 
losofă şi matematică Elă scrise despre 
stagioni şi despre timpi, Operile lui 

didactice suntă întitulate (Parduz- 
va şi Aosruza [Fenomenele şi Pro- 
mosticele]. In cea d'ântâii, descrie po- 

siţiunea şi aparițianea steleloră pe 

ceră ; în cea de u doaa, arctă com se 

potă prevesti schimbările . me!eoroto- 

gice dapă semnele naturale, Ele fară, 
traduse în latinesce de Licerone, de 

Cesare Germaniculii şi de Avienii. În 

Georgice, Vergiliă s'a inspirată ade-. 

sea din descrierila şi observările lu 

Arata. A se vedi ciceronis De Orat, 

1. 36 şi Quintil. XI. 
6. Ennius — Entu, anulă dia vechif - 

poeţi romani, care întrodase în limba la- 
tină esametrulă, cu regalele prosodiel și 
alo versiâcăril grece, fu creatorulă epo-, 

peiel latine şi sc ise despre resbelele 

cu Cartaginesil. Se născuse la budi, în 

Calabria” (annlă 15 de la fundarea 

lomei) şi muri la 585 sei 169 înainte 

de Christi. Făcendă parte dintre fi- 

losofil pitagorict, elă credea că sufle- 

tulă lui Omeriă intrase într'ensulă şi 
că va fl pentru Roman! ceia-ce fusese 

Omerii pentru Greci. Eniu cântă vic- 

toriele lut Scipione. Asemenea imită 

pe porţii dramatici greck, mar cu semă: 

“pe Earipide. Licerone citiză udesea 

versuri din cole 20 tragedil ale. 

luY, din care Ensă nu posedemii astădt 
de cîtă titlurile şi puţine fragmente,. 

Afară d'acestea, Eni întroduse pen-. 

tru prima ră la Homa poezia didac-
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Casurum nullo tempore nomen habent ,. 

Varronem 2 primamque ratem qn& nesciat zetas, 

Aureaque Asonio 2 terga patita duci ? 

Carmina sublimis tune sunt peritura Lucreti 4, 
Exitio terras quum dabit una dies. 

Tityrus et fruges Aneiaquz arma legentur 5, 

tică şi satirică, Limba şi stilulă luf 

ereali aspre, eră rerzilicarea primitivă, 

amestecată ca versuri satornine, 

1 Acetus, — Acciă, scă All, se 

născuse la Roma, în anulă 584 (morti 

da 665). Elă imită may multe tragedit 

din grecesce, ca şi contimporanulă şi 
emululii săi Pacușiă. Tot-d'uk-dată 

enst, fa unulă dintre rarif pocţi care 

loâ episode din istoria romană spre 

a le desvolta în versuri şi a face din 
ele tragedil naţionale. Ast-felă îşI do- 
bânâi unii mare renume, în câtă Cice- 

rone îl citeză ca ps celă d'ântâii 

poetă tragică. (Pro. Sestio $ 56, Pro- 

Planc. 824 etc.). Dânsulă se inspirase 

din Eschile, Sufuclo şi Euripide. Se 

citeză 5 titiari de tragedit ale luy, 

cele mai multe cu subiecte romane 

(pratezia), vna întitulată Brutus, în 

care erea vorba despre gonirea regi- 

loră din Roma, şi alta Deciăi LEncada', 

în care celebra ritejia lay Deciii, morti 

13 anulă 457 în restelulă ganinitică, 

ln fine, mal scrisese şi alte opere, per- 
dute ag! în cea mal mare parte. 

2. Varronem. — Apoloniă din ho- 

dos celebrase în versuri espediţiu- 

nea Argonanţiloră jentra găsirea „lâ- 

nel de aurii“, Acestă operă fu tradusă 

în latinesce de P. Terenţii Varon» 
Atacinulă, născută lângă rială Atace, 

(adr Aude), în Galia Narbonesă, AlaY 

scrisese și poema intitalată De dello se- 

guanico. Ovid ăi, prin „primam raten* 

cea dântâil luntre, face alusiune la 

națigaţiunea Argonauţilură. 

3, ZEsonio. — Aison( Azov) erea ta- 
tătă luf lasone, unulă dintro Argo- 

nauţi. /lsonio duci“: în locă de „ab 
Aisonio duce", do conducătorală eso- 
niant, de Jasone, fiiulă lu Esone 

- 4. Lucreli. — Tita Lucreţiă Caru, 
călară romană, se născuse la Koma în 
anulă 95 înainte ds Christi. Mari în 
anulă 51, după unii printr'ună ac- 
cesii de nebuniă, după alţii din causa 

wnel băaturi rătămă'dre. In aceiași 

Qi so născea Vergilid. Imbrăţişânaă cu 

căldură gistema filosofică a lui Epicuri, 

care în acelă timpi avea destui sus- 

ţinători, Lucreţiă 0 espuse în cele şese 

cântuut din opera intitulată De nu- 

tura rerum, în care desveltă maltă 

intasiasmă şi mare talentă poeticii, 

mal cn s6mă pentru ună subiectă a- 

ridă ca acela ală filosofiei loy Ipicar. 

In limba juy, so găsesc âncă forme 

veci (archaice) şi uă versificare im- 

perfectă, €nsă uă latinitate curată . și 

puternică. — Zucreti, genetiră,. în 
ocă de Lucretii. Epitetală de subli- 

mis ținaltă, înălțată) i-se potriresce 

forte bine, din causa subiectului filo- 

soficăi ce tractase în versuri. 

5. Zityrus, Fruges, „Enciague arma. 

— Aci e vorba despre Vergiliă , co'ă 

mai mare poetă epică alii Romaniloră. 

Tilyrus e numele păstoruluY din pri- 

mai scriere, numită Bucolice s6ă E- 

gloge (pousil idilice scă pastorale): prin 

urmare e pusă in Joculă înt-egel scrieri. 

— Fruges, cereslele, inseinncză ope-a 

lu Vergilii numită Georgicete, în patru
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Roma triumphati 1, dum caput orbis erit, 
Donec erunt ignes arcusque Cupidinis 2 arma, 

Discentur numeri, enlte Tibulle *, tui. 
Gallus + et Hesperiis 5 et Gallus notus Bois 6 , 

Et sua cum Gallo nota Lycoris * erit, 
Ergo quum 8 silices, quum dens patientis ? aratri 

Depereant zevo 19, carmina morte carent. 
Cedant carminibus reges regumque triumphi 1, 

Cedat et auriferi ripa benigna Tagi 2, 

cântur!, care tracteză despre agricul- 
"tură, depre arbori , despre turme și 
despre albine, — „Encia arma, armele 
lut Eneia, adică epopea lu Vergiliă 
intitulată Eneida, care începe cu rer- 
sulă „Arma viromque cano Troje qai 
primua ab orist. — Eplogele lui Ver- 
giliă suntă inspirate de tdilele lay 
Teocrită Georgicele conţină amintiri 
din feluriţi poeţi greci şi latini, din 
scrierile lut Avistotele (Istoria anima- 
lelor), Varona (De re rustica) ete In 
Eneida, nargza plecarea 1nr Enea din. 
Troia, călătoria, lul şi resbelele susţi- 
nute în Italia, mat cu scmă cu Tarnu, 
regele liutuliloră, i 

1. Zriumphati. -- Orbis triumphati, 
(formă pasivă) Lamiy învinse, peste caro 
va fi triumtată toma. 

2. Cupidinis. — Cupido, fină Ve- 
neriă şi deulă iubiri, erea represintată 
ca ună copilă armată c'aă facă şi 
c'uniă arcă cu săgeți :ignes arcusque 
erant Cupidinis arma. 

3. Tibullus. — Despre Tibuli, a se 
vedă notele de may la vale, , 

4. Gallus.— C. Corneliu Galu, năs- 
cută în Galia, la Frejas (Forum Juli) 
în anal 69 înainte de Christă ,: fa 
ună poetă elegiacă, amică iniimă ală 
lui Vergiliă. In cele paira cărţi din 
elegiele lui, îşi cântă iubirea pentru 
Lycoris. L-se mal atribuie și alte ver- 

Sark, mat cu scmă truduceri din poe- 
sielo grece ale lu Eaforione din Cal-. 
cida, ale căray elegil Gala le luase. 
dreptă model ca să scrie pe ale sele. 

5 Hesperiis —Hesperus ("Ezzzzos) 
scă Erebulii, erea întuuereculă, Ca și 
vesper (seră), Hesperus însenniză apu- 
sală, partea unde apune s6rele, prin 
urmare popârele de Ja apusă, 
-6. Lois, — Eos Vlluis) iasemneză. 

Aurora , dimincţa : vos ă33p , 
stcua dimineţet, Prin estensiune, partea. 
despre răsărită, FOpdrele orientale, | 

1. Îucoris, -- Licoris este iubita. 
cântată de Galu. După unir critici, 
acestă pseudonimă ascundea pe ală 
actricel şi dănţaitârel Citerida. 

8. Quim. — aci, qua însemneză 
„chid cândă, be cândă, de şi, 

9. Putientis. — Nu numaY că plu= 
galii şi fe.ulă „Pl galut e răbdătora, 
acră acelaşi epitet se dz și câmpu- 
luY, şi muncitorului de câmpă, 

10. Eco. — Cu timpulă. 
11. Cedantuutriumphi. — Totă ast- 

felă Cicerone esclamase ; acedant ar- 
ma toga“, resbelolă să recunoscă ân- 
“tâietatea păcir, 

12. Tagi. — Tagulă, ră din vechia 
Lusitaniă, purta nisipă do aură în un= 
dele lay, Daci epitetalii de „Quriferiiş 
purtătorulat de aarii, ”
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Vilia 1 miretur vulgus : mihi flavus Apollo 2 
Pocula Castalia 3 plena ministret aqua, 

Sustin: amque coma metuentem frigora myrtum * 
Atque a sollicito 5 multus 6 amante legar, 

Pascitur in vivis? Livor : post fata, quiezcit. 
Tum suus 8 ex imerito quemque tuetur honos 2, 

Ergo etiam, quum me supremus adăderit i ignis, - 
_Vivam, pârsque mei '0 muliai superstes erit 12, 

1. Vilia — Lucrarile ordinare, fără 
preţă : ulusiane la caracterulă popo- 
raluf romană de a se indeletnici cu lu- 
cruri materiale, ca ocapaţiani pro- 
dustive : arma, leges ete. și fârte pu- 
țină cu nemuritâre opere de arii. 

2. Apollo.—Apolinc erea fiulă lui Ju- . 
piter şi deulă poesiet, ală musicey, ală 
artelorii frumâs0 și ală , medicinel. 
Conducătoră ală museloră (musagela), 
clăi locuia de preferinţă pe muntele 
bliconii. Năseută, cu soră-sea Diana, 
în insula Delos, de l.atona pe cars vo 
persecuta Junona, Apoline ucise pe 
şerpele Pitone şi institui oracalulă 
do la Delfi. Despre legendele priri- 

târe la densulă, s5 so citiscă așia nu- 

mitele „imnuri: utribuite luy Omerii. 
Eli personifică s6rele. cet vechi îlă re- 
presintaii cuuă lungă ptră galbenă, 
de unda califcativulă de „Jiacus*, 
„9. Castalia. — Castalia, nimfă iu- 
bită de Apoline, fu metamorfosată 
întruă fontână, a căreY apă inspira 
gustală poesiel celorii ce o beaă. Aqua 
castalia însemneză inspiraţiunea poe- 
tică. Castalia e aci ună udiectiră în 
casală ublativă, acordati cu aşua. 

4. Myrlum. =- Mirtală erea arbo- 
xală consacratii Venerey, precum dufi- 
nulă (faurus) ere: consacrată lur Apo 
line, olivulă Minervei, stejarul luk 
done, pleopuală lu Ercule, viţa de 
viică la! Bachus, cete, Poeţii pur- 
taă pe capă câte uă corână din za- 

marile diferiţilorii arbori, conformă 

genului de poesiă ce scriaă. Ovidiă 

vorbesce depre mirtă, arborali Ve- 

merci, pentru că celebreză <imţi- 

mintele iubiri! (Amores). Airtală cre- 

sce în locurile calde : d'aci cpitetală 

„nictuentem Jrigora.* 

5. Sollicito. —  Ingrijată, chinuită 

de iubire, Se acordă cn umante 

6. Multus. - Multus (ego), adiec- 

tivă, în locă de multum, adverbă. 

7. Vicis, — Subințelegendu-se Ho- 

minibus î invidia ne muşcă pe câţt. 

suntemă ia visţă, pe cel vi!, cră după 

mârte, se potulesce (guiescit), ne lasă 

in pace, no icrtă 

8. Suus. — Care se cuvine, care e 

priinciosă, care se potrivesce, care a- 

parţine cui-va scă la ce-ra ca uăcua- 
litata propriă, ca ceva inerentiăi 

9. Honos. — Poddbă, frumuseţe şi 
prin urmare merită, 

10. Mei. — Genetivă partitivă cândă 

frasa se construiesce „multa pars mes, 

€nst genetivă posesiră, cândă so con- 

struiesce serit superstes mei“, 

11. Aula — ia înțelesă de mag- 

na ; înullă parte din mine, în locă 
po mare parte din Acea mare 

parte, care suprarieţuiesce poetuluy, 

mine. 

” suntă operile, sunt versurile lui cele 
îrumâse, 

12. Acâstă clegiă este inată din 

cartea I (carmen XVI) a scrierii InY 

Oridiă intitulată Amores
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După ce descrie locurilei natale, Ovidiii artă put rea iubirii şi 
sacrificiele ce ea pute să inspire. 

Pars me Sulmo ! tenet 2 Peligni 2 tertia ruris, 
Parva, sed irriguis 4 ora 5 salubris aquis. 

Sol licet admoto tellurem sidere & findat 
Et micet Icarii 7 stella proterta canis. 

1. Sulmo. — Ovidiu so născuse în 

anulă “11 de la fundarea lamei [43 
1 ainte de Christi] la Sulmo stă Sul- 
mona . depărtată cu CO miluri de Lo- 

+ ma. Văstrându'și uumnele pecă astăgr, 

Sulmona e situată întro riurile les- 

cara şi Sangro, în Abruzulă citerioră, 

fostuli regată ali Neapolelui, După 

Oridiă şi Siliă Italiculă, Sahmona fa- 

sese întemeiată de frigianulii Solymus, 

care umase pe Enea în Italia: le- 

gendă basută numai pe asemtnarea 

numelorii Solşmus şi Sulmo scă Sul- 
mona. 4 se vedă Fustorum lib. 1V, v. 

19; Trist, lib. 1V, vleg. 10. Tie d'0- 

cide par G. T. Villenave (Paris. 1$09]. 

2, Tencl. = Cu înţelesă de habe: 
mă are, n & posede, mi-a dată nascere, 

suntă din Sulmona. 

- 9. Peligui, — „Tertia pars ruris Pe- 

ligni.* Pelignii seă Feliginenil posedă 

dout porturi de mare : Ostia şi Ortonele, 

(Ptolom. lib II, cap 1), împreună cu 

oraşele Curfeliniulă şi Sulmona După 
„Strabone, ereai despărțiți de MurnccinY 

prin Sagrus. Pliniă le mal atribuie şi 
orasivlă Super-Egim. Oraţiă susţine 

acestă ţeră crea forte renumită pen 

tra arta vrăjitosiei (Epod XII, 57", 

A se 'vedă Amor. lib. 3, eleg. |; lib. 
IN eleg. 16; lib. III, eleg.15* Fast, lib. 

1, ve 635; Pontie. lib. 1, epist. 8 şi lib, 

IV, epist 14, 

4. Irriguis.—Irriguis aquis,din cau- 
sa apeloră care o udă, caro trecă 

p'acolo Irriguus (do formă pasivă) e 
Inată în înţelesă activă. 

'5. Ora.:— Ora însemndză țărm 
margine, estremitule, vipă, Prin «s- 

tensiune, ținută, regiune, locti. 

6. Sidere, — Sidus, coustelaţiune ; 
stella , steua de căpetenii care perso- 
nifică şi dă numirea constelațiunit. 

1. Jcarii. — Stella canis Icarii, ste- 

ua căţelei luY lcariă.— cara ["lzagos), 
regele Spartei, fiiuli lu! Giatus, ta- 
tătăi Erigonei şi a!'ă Penelopel, dete să 
bea vină țăranilor care nu cunosceai 
âncă acustă băutură, şi dânşii, cre- 
dendu-se otrâviţr, îlii omoriră gilă a- 
roncară într'ună puț, ceia-ce cuusă 

înebunirea femeieloră omoritoriloră. U- 

racululă, fiindă consultat, ordonă «5 

se instituie serbări în ondrea loY Ica- 

riu : duci resultară Jocurile scă str- 

dătorile icarice, In momentul cândă 

fusese ucisă, scară avea cu densulii 
uă căţeluşiă numită Alera, care îndată 
ue "'ntârse a-cusă şi dete de sciro E- 
rigoney, fetel lui Icară, despre neno-. 

rocirea ce se "'ntemplaso. Apucând'o 

cu dinţii de pâlele rochiei, o tirt ca 

sila penă a puţulă în care “Y fusese. 

aruncată stăpânnlă. Erigena, după 

multe blesteme, se spângură de umă- 

răciune, tăţeluşia €nst rămase nomiş- 
sată de lângă puţă, unde peri do du- 
rere Joue, mişcată de atâta devota= 
mentă, o pretăcu în stg şi o puse 'n- 
rândală constelaţiuniloră. Ast-felă I-
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Arva pererrantur Peligna liquentibus undis, 

Et viret in tenero fertilis herba solo !. 

Terra ferax 2 Cereris multoque feracior uvis, 

Dat quoque bacciferam Pallada 3 rarus ager, 

Perque resurgentes rivis + labentibus herbas, 

Gramineus madidam cespes obumbrat humum 5. 

At meus ignis $ abest — verbo peceavimus uno — 
(huze movet ardores est procul : ardor adest. 

Non ego, si medius Polluce et Castore” ponar, 
In catli sine te parte fuisse velim. 

cari e Ciobannli (Băotes, Bowzas, 

- stă Arctophilar); Erigona e semuuli 

Fecidrei pe zodiacă; căţeluşia e Ca- 

nicula s6ă constelaţiunea Cânelut, 
Sirius : epocu cândiă e voiulă căldariy, 

la migloculă reril. Ast-felă „proterca 
stellu canis Jcarii“ însemnâză „stcuu 

cea sdrobitre (copleşitore) a căţelu- 
şel lut Icară,* constelaţiunes cea ar- 
gătâre_ a caniculei — Diclionu. dea 

Ayihologies (Paris, 1823. p. 400) şi 

Freund in Dict. lat. fr. de Theil, p. 1283, 

le Solo. — In tenero solo, pe pi- 

- mentală înfrăgegită, îmu ută. 

"== 2: Ferag. — Se construiesc ca go- 

netivolă, arătând ubunianţa (ca şi 
fecundus, fertilis , sterilis, expers, 

pauper, etc ), ca genetivă obiectivă; 

ensă şi cu ablativulă (ablativus co- 

pie) ca preditus cirtule, A se vei 

sintasa genetivului g'a ublativului, In 

acestă versă, avemii ambele cusur! :fe- 

vaz Cereris (fertilă în cereale) şi feraz 
ucis (abanduntă în straguri). Ca tota ax-. 

tea, în primulă casă se pote subinţe- 

legv donis: ferax Cereris donts. 

3. Pallada — Pallăs (gen. ădis şi 

ădos. IlaXĂăs) Atena scă Minerva, diri- 

nitatea înțelepciunil. Palladis arbor 
cerea olivulă. Bacci/er (bacca-fero), în 

înțeles parti culară, ca aci, însemneză 

„arborulă purtătură ssă producători 

de măsline“. Freand în Dicţ. Theil, 

pag. 159 şi 1120. 

11. Ricis. -- Ricis laventibus pâte 

fi consideratii să ca ablatirus loci scă 
ca ablatirus cause. Construcţiunea 
frasei e ast-felă : „per herbas resar- 

gentes rivi: labentibus*, 

5. Humum. = Hămus, de genti 

feminină, avea în vechime forma de 

hiâma la ablativă singalară, după măr- 

turia lu! Varone (cit. de Nonia). 

6. Ignis. — În înțeles fizurată, 

însemniză foculă pasiuni; în îuţelesă 
metaforică, ca aci, însemneză obiee- 

tulă iabirii, fiinţa iubită, 

1. Polluce et Castore, — Castor şi 
Polluzx, fiir edei şi fraţii Elenei, a- 
vară ca tată celă d'ântâiă pe Tindară, 

celă d'alădouilea pe Joue. Er seiubiai - 

atâtă de maltă, în cât nu se despăr- 

ţiaă nicăieri şi nicr-al-dată. Urmară 
pe Iasone în Colchida și contribuiră 
forte la dobândirea „lânet de aură.“ 

Pollux, fiindă muritoră, ragă pe Jone 

se'Y permită a împărtăşi ca fratele stă 

acea nemurire, ceia-ce şi obţina, enst 

cu condiţiano ca să trăicscă şi s5 moră 

uaulă după altrlii. In cele din urmă, 

fară metamorfosaţi în atele şi paşi în 

constelaţianea Gemenilorii. Isvornliă le-
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Solliciti jaceant terrague premantur iniqua 1 
Iu longas orbem qui secnere vias. 

At? juvenum comites jussissent ire puellas, 
Si fuit in longas terra secanda vias. 

Tum mihi, si premerem ventosas horridus 3 Alpes + 
Dummodo cum domina 5, molle fuisset itar. 

Cum domina, Libyeas ausim perrumpere Syrtes 

Et dare non :equis vela ferenda Notis 8, 
Quod si Neptunum ? ventosa 2% potentia vincet 

Et subventuros auferet unda deos, 

Tu nostris niveos humeris împone lucertos 1! ; 

Corpore nos facili dulce feremus onus. 
Sape petens Hero !? juvenis tranaverat undas : 

gendel e fuptulă că aceste stele nu a- 

pară pe orizontă d'nă-dată. În serbărila 

tindaride, călarii roman! se încunanaii 

cu ramuri de măslină și mergeaă ct 

solemnitate de la templulă lui Marte 

la ali Int Castor şi Pollux, unda so 
sacrificaă dont miel albi, în ondrea 

celoră don! frați. Cultnlă lori esista 
la Sparta, unde “şi luase nascere, la 

Cefalonia şi la “Atena. Castor erea 

protectorulă celorii ce sa luai la în- 

trecere în faga cailorii, cră Poluce ală 

Juptătoriloră. Amendoul ercaă chiă- 

maţi în ajutoră de navigatori, în casă 

de pericolă, pe timpi de vijeliă. 

1. Iniqua. — Terra îniqua, abla- 

tică ; s5 fă îngreuiați d'ui ţărenă 
nedreptă, inamică, adică „să nu se o- 

dihnescă, să nu le fă ţărena uşidră“. 

2. At. =: AL are înţelesali de pscă 

celă puţini, scă atunel, âncai * 

3. Horridus. — infiorată, plină de 

fiori, îngrozită. 

4, Alpes. — Alpit (do la albus, după 

gramaticuli Festu), de genii feminină, 

ercati manţii ce pârtă şi aqi aceiași 
namire, Ventosas : espuşi la ventari, 

bătuţi de vânturi furiâse „ 

5. Domina. -- Domnă, stăpână, . In 

înţelesă poetică, iubită, stăpâna ini- 
mit caf-va (puelia, paică), 

6. Jolle. — Dulce, plăcută, dragă, 

1. Syrles — Syrtis (genetivă is asi 
îdos, Xuozis) erea partea nisipâsă 
care opria corăbiele pe marea Medi- 
terană despre Africa, Perruumpere 3yr- 
tes libycas : a străbate, a înfrunta sir- 
tele africane, adică locurile periculâse 
ale mărit de la nordulă Africey. Ace- 
ste sirte ereati doue : una major, lângă 
Cirenaica, aţi Sidra; alta minor, lângă 
Bizacena, astăgi Cabes, 

8. Aotis — Xotus (Îd205) erea ven- 
tulă care suflu despre megă-(i. in 'go- 
neralii, orl-ce rentă puternică, violinte. 

9 Neptun, — Deal apelor : e 
luată aci în loculă mării, în loculă 
valuriloră mărir. 

10. Ventosa.— Potentiu centosa, si- 

nonimă cu potentia centoraum. : 

11. Zacerlos.— Lacerii, braţe; nicei, 

albe ca ninsdrea. 

12. Hero. Hero (|lzu, genet. Ilerus) 

erea uă teniră consacrată Venerei şi 

care locuia la Sestos, pe bosforii,de par- 

tea Europri. PeţEnanlt din faţă, despre 

s
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“Tune 1 quoque tranasset, sed via ceea 2 fuit, 

At sine te, quamvis operosi 3 vitibus agri 

Me teneant, quamvis amnibus arva natent 
Et vocet in rivos 4 parentem rusticus 5 undam 

Frigidaque arboreas mulceat aura e comas; 
Non ego Pelignos videor celebrare salubres, 

Non ego natalem, rura paterna, locum, 

Sed Seythiam ? Cilicasque feros $ viridesque Britannos %, 
Quzque Prometheo i saxa, cruore rubent. 

Asia, li Abidos, locui Leandra, care 

o iubia cu pasiune. Ca so vegă, elă 

trecea tot-di-unu în notă strimtorea E- 

lespontului, largă do 815 paşi. Sprea”Y 

arbta calea, lero ţinea în mână uă 
făcliă aprinsă. Deră intr'uă nâpta vi- 

jeli6ză, cândiăi orl-ce tăcliă nu putea stu 

aprinsă, Leaudru cutezâ să se espună, 

ensă fu înghiţitii de valuri şi arun- 
calii spro ţărmulii din potrivă, despre 

Eurepa. Cândii îlă vkga morti, Hero 

disperată se aruncă în mare. 

„1. Zune. — Chiară şi atanci, chiară 

şi în nopteu cândă s'a înecată. 

2 Cuca, — Tia caca, cale 6rbă, a- 

dică întunecâsă, călătoriă făcată p'unii 

timpă cândă omul nu pote să vcgă. 

3. Operosi. — Ca ablativulă, &piro- 
sus însemncză „îngrijitorii, caro'și dă 

silința (da! operam), care cultivă cera“, 

Agri operosi citibus: ţinuturi care 

cultivă, care producă viţa de viieă, 

4, Rivos. — Rirus însemneză „rii, 

pâriă“. Aci 6nsă pcanală, senţuleţă 

de irigatiune“ pentru seminătury, 

5. Ruslicus. — 'Ţăranolă, agricul- 
torul, muncitorulă, (ds la rus). 

6. Aura. — Aura rigida, adiere 
răcorâsă, ventuleţii rtcorost. 

7. Scyihiam,—Sciţia o citată de poetă 
ca unii modelă de ţiră urită și săl- 
batecă, în comparaţiune ca ţinutuii 
celă fertilă şi coltivată ală Peligni- 

lori. Uvidiă nu scia că, peste câtă-ra 

timpă, avea să'4i petrecă vidţa şi st 

m6ră tocmai în apropiere de Sciţia, li 

Constanţa (Hiastenge) in Dobrogea. 
8. Cilicas. — Cilices (hiduzes) locui 

toriă Ciliciet (Îrătzia) în Asia minoră. 

9. Britannos. — Dretonil, despre 
care vorbesca Cesare (De bello gallico. 

3Y. 21) şi Tacită. Locuitorii Britaniej, 
pe jumttate stlbateci în acea epuză, 

îşI coloraă faţa, după cum spune Cee 

sare, Cuventulă rirides pâte fi espli- 

cută ensă şi în alte înțelesuri : ca 
ochi. albastri seă plinY de vigore, 6- 

menY impetuoși, stlbateci, puternici. 

-10. Promelico — Cruore Prămethco, 

de sângele la! Prometei. Fiiă ali lui 

lapetă si ali Climeney, frate cu Epi- 

metri, Prometei îşi pusese în minte 
ș5 facă uni omă. Ast-felă modelâ 

uă statuă, amostecândă humă cu 

apă („quam satus japeto, mirtum fuvia- 

Jibus undis, Finzit în efâgiem mo- 

deruntum cuncta deorum“. Ovid. Me- 

tamorph. Î, vers. 82-63) şi “1 formă 

sufl:tulă întrunindă într'ensuli te- 

mereu icpurelui, vislenia rulpil, mân= 

dria păunnluy, fieroşia tigruluy, mâ- 

nia gi puterea lenlui. Eli presin- 
tă acustă lucrare Minervel, care o 

găsi de minune şi se înduplecă ali 

înălța la ceră. Aci, observândi că tote 

fiinţele ereaă iuzestrate c'ună foc ce-



DESCRIEREA UNUI Vist. 115 

In acâstă elegiă, Ovidiă faceuă comparaţiune. Estragemiă dintr'însa 
" numa: descrierea visnlui, pentru simplitatea naraţiunii 

şi pentru frumuseţea descrierii, 

Nox erat, et somnus lassos submisit ocellos 1: 
'Terruerunt animum talia visa 2 meum. | 

Colle sub aprico celeberrimus 2 ilice lucus 
Stabat, ct în ramis multa + latebat avis. 

Area 5 gramineo suberat viridissima, prato, 
Uvida de guttis lene sonantis aquze. 

Ipse sub arboreis vitabam frondibus zestum €, 
Fronde sub arborea sed tamen sestus erat. 

Ecce, petens variis immixtas floribus herbas, 

Constitit ante oculos candida 7 vaca, meos , 

» mescă, care le făcea să vieţuidsră și 

-s5 se misce, apropiâ uă bârnă de feră 

de râtele carului solarii, se acebori pe 

pământă cu ea aprinsă, şi însufleţi o- 

mai de humă. Jone, supărată, tră- 

mise pe Pandora (căreia geil îi deteră 

în darii tote cualităţile) cu nă cutia 
din care să xrăspândescă pe pă- 

-mântă tâte relele şi tâte viţiele , 
€ră pe Mercurii îlă însărcinâ sd lege 
pe Prometei ca lanţari de feri pe 

muntele Cancasă, unde unii valtură 

SI mânca ficatul îndată ce'i crescea 
a loci. Acestă legendă “a fostă de- 
scrisă de poetală grecă Eschil în tra- 

gedia intitulată Ilpour0zus 2auv=rs 

(Prometeă înlănţaită). După alţi mi- 

“tologi, Prometen furase din ceră fo- 

cală, ascungândă uă schinteiă aprinsă 

într'nă ţevă de trestiă. Acestă legendă 

însemoeză descoperirea focului de către 

-Sment şi *ncepotulă diferiteloră înda- 

Strii, Amorum lib, 15, eleg XVI. 

3. Ocellos, — Diminutiră din ăcă- 
ilus: prin urmare „ochişoră?, 

2. Visa. — Vistua are întocmat îm- 

ţelesală românescului risă : ceia ce 
“se vede nâptea în somui. A se edi 
mernulă 32 de mai la vale şi Dict 

latin frane, de Theil cit pag. 1678. 

3. Celeberrimus, — Adiectivulă ce- 
leber (bris, bre) însemneză, în înţe- 
lesă propriii, „numerosi, abondanti, 
care coprinde ,uă mare cuantitatea, 
Constrnrţianea e ast-felă î lictes ce- 
deberrimus (forte bogată) ilice, | 

4. Multa. — Multa acis în locă de 
maci aces : malţime de pasări, multe 
pasără. Singularulă e drepti plaralăi, : 

5 Ara — Artă (de unde române- 
scală arcă stă ariă) însemntză orl-ce 
locă liberă. Aci deră se va traduce prin 
„Poisnăă, loculii fără arbori de la mar- 
ginea stă din centrulă unui crângă 
s6ă une! păduri. o 

6. „Estus.— Din aceiaşi rădăcină ca 
zidu, cestus însemneză „agitare, ferbe- 
764, În înţ-lesă metafo ică „aprindere, 
focă, căldură mare, zădufă”. La figu- 
rată „pornire, transportă, intusiasmă, 
violinţă, impetuositate, beţie. Ă 

1. Candida. — De la candeo (de 
unde candor), candidus îusemneză 

ceiasce e albă (în oposiţiuna ca ater, 
negru). Frin estensiane, „frumosi“; 

motaforicii „curată, fără platăt; la fi- 
gurati „sinceră, fericită, veselă. De 
aci candidalus, îmbrăcată cu togă albă.
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Candidior nivibus tum quum 1 cecidere recentez, 
In liquidas ? nondum quas mora vertit aquas ; 

Candidior, quod adhuc spumis stridentibus s albet, 
Et, modo siceatam + lacte, relinquit ovem. 

Taurus erat comes huic, feliciter 5 ille maritus, 
Cumque sua teheran: conjuge pressit humum. 

Dum jacet et lente rerocatas ruminat herbas 

Atque iterum pasto pascitur ante $ cibo, 

Visus erat somno vires adimente * ferendi 
Cornigerum terrze deposuisse caput. 

Huc levibus cornix, pennis Ss delapsa per auras, 
Venit, et in viridi garrula  sedit humo, 

Terque bovis nivese petulonti 10 pectora rostro 
Fodit, et albentes abatulit ore jubas 1, 

Tla locum taurumque diu cuntazta 12 reliquit, 
Sâa niger în vacea pectore livor 5 erat. 

Utque procul vidit carpentes pabula tauros 
“ [Caipebant tauri pabula leta !* procul 15], 

1. Zen guta. — Atanci cândit, în 
momentuiă acala cântă, pe cândă, 

9, Liquidus — În genere, apu de 

ninsdre topită e limpede şi curată. 
3. Stridentibus. — Stridio [sa:30] 

însemnvză a face sgomotă sii fremătă, 

a bolborosi, a fizii, a răsuna, etc. 

+. Siccatan.— Orem siceatan , 6uia 

mulsă, suptă, rămaă cu ugeruli seci 
(golă) de lapte. 

5. Feliciter. — Ca înţelesă de fr- 
liz, acordată cu „maritus“. Ă Ă 

6. Ante. —Adrerbiă : „mal nainte? 
7, Adimente. — Somuo adimente ri- 

ves, de ună somrii carei micşiora, 

carc'I lua s6ă î! slăbia puterile. 

8. Pennis. — Cu penele uşidre 
(leribus) 2 aviaticus instrument, 

_9. Garrula, — Din garrio (a vorbi 

maltă , a spun palarre, u cicăli, de 

unde gariilare), garrulare, aplicatii la 

animale, însemniză „a croncăi, a oră- 
cli*, eră la pasări șa cirii, a ciripi*. 

10.. Petulanti.— Pebulans (de la peto, 
de unde petulo): „pornită, fariosă, neru- 
șinatii, insolinte, lasciviit, Rogiro pei 
lanti: ca ciocu'[ cel obraznic, cel hirbară, 

11.Jubas.— Juba însemniză chică, c6- 
mă, laţe, codiţă, la 6meni și la animale. 

22. Cunctata —Esitânaă, Di cunc- 
tata: după ce multă timpă esită, stete- 
la indoistă - ” 

13. Liror, — A se veds nota 2, de- 
la pagina 105 de nat sus, 

14. Zeta. — Lotus: veselă, vioiă. 

Aplicată la îerbă, la păsciune, în- 

semneză „grasi, plini de sucă, dulce, 
plăcută, nutritorăă, 

15. Procul. — In costă versă, care 
formeză ca ună felii de digresiunessă 

de esplicare incidentalt esplicativă , 

se subințolege enim: „căci în adavirăe.
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illue se rapuit ! gregibusque immiscuit 2 illis, 
Et petiit herbae 3 fertilioris humun. 

—Dic age + „ nocturnee, quicumque 5 es, imaginis augur 6, 
Si quid habent veri 7, visa, quid ista ferant e ? 

Sic ego 9, Nocturne sic dixit i imaginis augur, 
Expendens 10 animo singula !1 visa suo. 

Dixerat 1 interpres : gelido mihi sanguis ab ore 13 
Pugit, et ante oculos nox stetit alta 14 meos *, 

1. Se rapuil. — Se rapere, a se 
Tăpi, a se smulge, a fagi cu grăbire, 
cu supărare de unde-ra (illue). * 

2. Dumiscuil. — Inuniscere alipud 
seă aliguem aliquibus. Casulă e de- 
terminată de preposiţianea tn, unită 
cn terbulă miscere. A se redă sin- 
tasa casuriloră. 

3. Herba, — Pămentă (locă) may 
Vogatii în î6rbă, cu icrbă mul abun- 
dantă: herbe fertilioris (geniticus gua- 
litatis). A se vedă sintasa acestui casă, 

4. Dic age : aide, spune! ci qi, ci 
spane, spune de! 

5. Quicumguc — Quicumque cs 2 oră 
cine eşti, orf-cine aY fi. A se vedi sin- 
tasa timpului presinte de la mod=lă 
indicatiră, 

6. Augur.—Ghicitorulăi, interpretul 
xisalui (imaginis nocturne). — Augu- 
şi formaă ună corpă, ună colegiă 
constituită, cu scopă d'a observa sbo- 
Tulă , mâncarea și starea organică a 
pastriloră , spre a prevesti riitorală , 
spre a interpreta voința deilori, Fără 
augari și aruspici, nu se făcea nimică 
la Romani. Atât augur, câtă si harus- 
yex aă în rădtcina lori curentult ac-iș 
(au-is). A se sede diftongulă au. 

1. Veri,— Deca coprindt vr'nnă ade- 
“vără într'ensele, deca suntă întru cât-va 
adevărute, (eisa, îd est qua riderat), 
Veri e ună geniticus partitirus : ali- 

-gquid ceri, 

6. Feraut — Deea a rr'nă iînsem- 

nătate, dica uduci scă poti să aducă 

vrună efect, vr'uă consecinţă, 
9. Sic ego. — Se subințelege diri 

scă loculus sum, 

10 Fxpendens. — Compusă din ex 

si pendere, a cântări. Aci însemnă a 
destăinai, a esplica (animo suo, prin 
spiritală, prin Qarală, prin sciinţa 
care” aparţinea, pe care o poseda). 

Îl. Singula — Fiă-care lucru visată 
în parte; pe rendă totă ce amă visată.- 
Siuguli, numai la plurală (de unde 
tomânescală singură , i) însemneză 
fiă-care în parte, în modă isolatii, fără 
ameste.ă cu alţii sei cu alte lucruri, 

î2. Dizerat. -- Inţelesulă exte ca 
și cum ară fi postquam dixerat, după 
co'my spusese, după ce'mmY arttase, după 
ce'nY interpretase înțelesulă, însem- 
nătatea visului, . 

19. AB ore guide. — Sângele'm! 
fogi din faţă, care prin urmure ră 
masa rece (gelide). 

14. Alta.— Alta oz: aă nâpte pro-. 
fundă, ună somnă adâncă, greă, liniş- 
tiă, fără alte vise. 

15. AMeos. — Stetit ante oculos nicos : 
mi se puse înaintea ochiloră, îmyY 
coprinsea ochii (nă ndpte profunâă , 
ani somnă neturburată). Cartea 1, e- 
legia V a scrierii lu Oridit intitulată 
Amores.
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Acestă elegiă, una din cele mai dui6s2 ale lui Ovidiii, e tipuli a- 

cestui guniă de versuri. Printr'ânsa, jelesce mârtea scumpului seă a- 

mică Tibulă, arâtă ce preţuiesce poetală, deplânge fragilitatea fi- 
inţei umane, şi esprimă speranța unei vicţe viitore. 

Memnona si mater 2, mater ploravit Achillen 3, 

Et tangunt magnas tristia fata das, 

Flebilis indignos, Elkgeia +, solve'capillos. 

Ah! nimis ex vero nunc tibi nomen eri! 

1. Albiu Tibulă, călură romană, 
trăi În aceiaşi epocă ca Vergiliă și 
ca Oraţii. Fiindă desposedată sub 
triumviratul din urmă de cea mat 

mare parte din putrimoniulă seii, elă 

se mulţămi cu ceia-ce' maYstmuse, uă 

moşidră de lingă Pedu. Mat âutâiă 
iubi uă tentră pe care o cântă sub 

numele de Delia. Du,ă aceia, urnă 

pe, Mesala Corvini , pretectorulă lut, 
in espediţiunea din Acitania. La în 
târcere, găsi pe Delia măritată. Mar 
norocosă fa în iubirea Nemeel şi a 
frumbsel Neera. Tibulă erea fârte pa 
sionată şi cădea cu totulă sub jugulă 

pasiunilură scle. Elegiele lut at uă 

dalceţă şi inspiră uă "mtristare dure= 
Tâsă. Pe când vutulă traduzese mat 

tăte peesiele lu! după Greci, Tibula, 

din contra, dete elegivi romane ră 

sylendore propriă gi adevărată. În ela 

se găsesce mul cu scmă invirea de 

singarătate şi duleiţa vieţii de Iu ţeră. 
Mal castă dv câtă Catulă, maTnezilită 

de câtă Ovidiă, mal puţină pretenţio-ă 

de câtă Properţiv, Tibuli se distinge 

rin originalitate, prin €spresiunt na- 

turale și udevărate, prin duioşia sim- 
țiriloră. Pentametrulă lui se: termină 
mal tot-di-una ca unii iambă. De la 
densală avemă patra cărţi de poesii 

elegiace, dintre care ceu din urină sus- 

pectă. A zu vede Spohn, Dissertatio de 
Zibulti cita ct carminibus. (Lipsia. 18.9 

în 4). Prima ediţiune a elegieloră lui 
Tibulă a apărută la toma în anuli 

1454, formată în + i 

2, Memnona mater, — Memnone, re= 

gele Etiopiei, fa ucisă de Achile di- 

nuintea Troivi, pentru că venise în u- 

jutorulă regelui Priam. După plânsetele 

si rugăsiunele mamel scle Aurora, A- 

poline "lă prefiăcu în pastre cândă e-- 

rea pusi pe rugă să ar(i.— Si mater 

plorarit Memnona (acusativă după î 

JI declinare grică): decă pe Mi mnone- 

Va plânsă mumă-sea (-lurora). - 

3. Achillen — Achile, fiiulă luf Pe- 

leu, regele Tesaliey, şi ală Fetidel, Qina 

măriloră, e renumitulă erot a! resbe- 

luiur Troiei, nemaursită de Omeră în. 

Iliada sea.—Dica pe Achile (âchillen,. 

accusatirus grecus) Va plânsă (plora- 

rit) numa sea (mater) ; adică, pentru 

întregul versă : deca Aurora şi Tetida, 

care ereaă dine, şi toti şr-aă plânsă. 

fil, cândă ui mariţii, cum elegia st: 

nu'și plângă pe fiiulă e! Tibali ? 

4. Elegia, — Elegea scii Elegeia 

('Eăzyziz), musa etegiacă, poesia ele-- 

Biacă personificată. Uvidii i-se adre- 

suză ca unei mume, care “gt-a perdu:: 

copilulă iubiti, și o "ndimnă s%și des-- 
pletescă ptrulii pentru acestă doliiă, pe 

care nuli merite (îndignos), Flebilis- 

elegiu 2 ctegiă plângătâre, epitetă ca-- 

racteristică ulii elegie care t actuză. 

subiecte triste, dure6se, de jile,
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lile tui vates 1. operis, tua fama 2, Tibullus, 
Ardet in exstrueto, corpus inane 3, rogo *. 

Ecce puer Veneris 5 fert eversamque Dharei ram, 
Et fractos arcuz, et sine Luce facem, 

Adspice demissis ut eat miserabilis € alis 

Pectorag:ze infesta ? tundat aperta manu. 
Excipiunt sparsi lacrimas per colla capilli, 

Oraque singultu concutiente sonant. 

At sacri vates et divum cura rocamur! 
Sunt etiam qui nos numen e habere putent!. 

Scilicet ? omne sacrum mors importuna profuuat : 
Omnibus obscuras! injicit; illa manus, 

- Quid pater Ismario, quid mater profait Orpheo!1,. 

1. Yates, — Valea însemoiză poetii 

sacra, inspirată, iubită de muse, în 
oposiţiune ca poeta, poetii ordinari, 

versificatoră. Ille rates tui operis : a- 

celii renumită bardă, care ecea fitulă 

teii, opera tea, pe care chiar ta îlă 

înspiral şi'lă făcaseşI poetil. 

2. Tua fama : renumele tăi, Tibnlă 

care te făcuse renumită prin talentată 

şi scrierile Iul. 

3 Juane.— Goli, dezertii, neînsafle- 

ţită, din care sa dusă sufletul, fără 

viicţă, fără suflare, (in-anima). 

- 4e Rogo ezstructo. — Pe ună rugă 
pregătită. La ltemant, erea 'n vizâre 

sistema, cremaţiunil cadavreloră. Cena- 
Şi mortului se păstra întruă. urnă 
(erna lacrimalis) în familia căreia a- 

parţinea repaasatuliăi, 

5. Puer Veneris.— Copilulă Venerex 

erea Cupidone ,- amorul, pe care cai 

vechi îlii figuraă cn ună toltă plină de 

săgeți, c'ană arcii într'aă mână şi ca 

uă făcliă într'elta. Cupidone şi-a răs- 
tarnată tolba cu săgețile, "Şi-a raptă 

arcarile și şi-a stinsit făclia, de ama- 
rul morţit luT "Vibută, 

6. Miserabilis î drinnă de plânsă, de 
compâtimire, nenorecitii, care merilă 
să plângă cineva de milă, 

. Infesta — Acesti adiectiră .se 

construesce cu manu, Iufesta, inamică. 

8. Xumen > divinitate, ceva sfinta, 

imaţiraţiune damnedeidscă. 

i. Seiliceţ. — Scilicet (din scire- 

licet) însemnsză „neapărată, firesce, 

udică“, Aci e “ntrebuinţntă în ironiă şi 

ecuiraliză în românesce cu „aşi nu 

mai credeți ? nici de cum! din contrare 

10  Obscuras. — Manus obscuras, 

mânile întanecâse,. care răpescă In- 

mina ochilurii, care răprscă vicţa, cara 

aducă doliulă, întunericul, peirta. 

11. Zsmarius.— Ismarulă (Izuzgos), 
erea inuntele de lîngă Ebra (Slariţa) 
în Tracia şi tot-d'uă-dată şi un oraşiă 

cu acelişi nume. /smarius Orpheus ; 
Orfeu traciculii, originară din “Pracia. 

Despre Urfuu, ase vede Qeorgie IFa 

lui Vergilin,- -
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Carmine quid victas obstupuisse feras - ? 

2Blinon 2 în silvis, idem pater, ZElinon, altis , 
Dicitur invita 2 concinuisse Iyra. | | ! 

Adjice Mieoniden :, a quo, ceu fonte erreui , / ) 
Vatum Pieriis 5 ora rigantur aquis : - i 

Hune quoque sumina dies nigro submersit Averno 5: 

Defugiunt avidos carmina sola rogos 7, 

Durat opus vatum, 'Lrojani fama laboris $, | 

Tardaque nocturno tela vetexta dolo ?, , 

1. Quid profuit obstupuissc ele. — 

După povestirile celoră veci, Orfen 

vânta atîtii de frumosi cu lira, în 

câtă îmblândia ficrele sălbatice, care'lă 

uscultaii înmărmurite, A se vedi Ilo- 

- ratii Ars, poct. vers, 391, 

PĂ «Elinon, — 'dElinos (ATAvos) 
formată din &t Îive (vaY Line!) care stu 
întrunită într'uă vorbă ga dată nu- 
mele de „Elines, cu 'nţelesă de „jele, 
plângere, vaietă“.—Linus, îiă ali luy 

Mercuri ş'ală Utaniei, frate cu Urfeu, 

fu inventatorulă versurilor duiâse, 

3. Invita, — Incilus însemneză „vo 

bucuros, care face cova cn părere-de- 

teii, fără voii cu-d'a-sila , fără tra- 

pere de inimă! 

4. Meoniden.— Acosativas gracus, Nas- 

onide este poetul Moeoniey, Omeră, des- 

pre care să se vedă pagina 106nota 1. 
5. Picriis, — ierus sc Pierius 

ezea poetă şi musicuntă născută la 

Vieria (in Macedonia). Elia instituită 

cultulă Muselori, numite ieri sua 

surori Pierida din acestă causă, După 

alte legende ensă, Tierus fu chiară 

părintele Museloră, ală celoză nouă 
surori pieride, pe care le ava cu soţii 
sea Evippa. Plutarchii vorbesco despre 
densulă intrun dialogă despre musică. 
In fine, numele de Pieridu starii fi 
dată Moscloră şi după muntele T'ierus, 

auda se credea că'și să locuinţa. 

6. Acerno. — Lacă cu vapor pesti- 

feri (de nnâe epitetulă ds graccolens, 
cu mirosii greii şi urită, ca în Vergil. 

„Encid. lib. VI), Avernulă erea uni 

lacă din Campania lângă Cume, Baia 

şi Puteoli. După tradiţiunile mitolo- 

gice, aci suflu intrarea care condocea 

în înternii. În apropiere stafla pescera 

locuită de Sibila de la Cume. In în- 

țelest metaforică şi poetică, se ic 

dreptă Ensuşi infernuli, ca aci. 

7. Bogos, — Numai poesia (car- 

mina) scapă de peire, de mârto (efu- 

giunt rogos). La Romany, cadavrele se 

ardeaă pe ruguri, Aci rugulă, obiectăi 

materială , e luată drepti ideia gene- 

rală a peirel, a morţii. Pindară des- 

voltă pe largă, în Piticele stie, acestă 

ideiă a nemuririi poesiulurii alese. 

8. Laboris. — Labor troiunus este 

resbelală TroieY, cântată du Omeră în 

Jliadu sea, la care se face alusiune : 

operă care a fostă, este şi ra fi nemu- 
ritâre (durat opus ratum). 

9. Dolo, —- E vorba despre Pene- 

lope, soţia luY Ulise, regele Itacei, 

In timpolă absinţei de 10 anYa băr- 

batuluy ci, mulţime de pretendinți se 
presintaseră s'o ccră în căsătoriă, Ea 

însă își amânu mereu hotărirea, până 
8 termine uă pânză pa care o ţesea, 

dcră po care o întârdii necontenită 
(tarda felia), căct, în timpulă nopţii,
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Sie Nemesis! longum, sic Delia 2 nomen -habebunt, 
Altera cura recens, altera -primus amor. 

Quid vos sacra? juvant, quid nunc ZEgyptia prosunt 
„Bistra +; quid în vacuo secubuisse toro 5? -. - 
(num rapiunt mala fata bonos (ignoscite fasso) 

Sollicitor nullos esse putare deos e. 
Vive pius : moriere ?. Pius cole sacra : colentem. 

desţesea cu vicleniă ceia-ce ţesuse 
gina (retezta dolo nocturno), 

1. Nemesis, —, Nemesis eres. gina 

zăsbanării.. Aci €ns5 e vorba despre 

" Nemesis, una dia iubitele luY Tibolă, 

căreia i-a dedicată a doua carte din 
clegiele scle şi pa care a iubit-o way 
în armă de câtă pe Delia (altera cura 

7etens), A se vcâs nota 1, pag 118. 

2.-Delia. — Delia fa prima femeiă 

iabită de Tibuliă şi pe care acestă poetii 
0 îăcu nemuritâre prin versurile”! din 

cartea I a poesielorii sele, care sant 

dedicate. AmEndouă, şi Nemesis ai De- 

lia, vorăi av6, gice Ovidiă, uă eternă 
venumire (longun nomen hubebunt) , 

grațiă ele gielorii laY Tibulă. 

$. Sucra.— Prin sacra, se “nţelegea 
1 Romani t6te sacrificele şi ceremo- 
aiele făcute în ondreu deiloră spre a 
le atrage protecţiunea. În înțelesă 

metaforică, însomneză asemenea mis- 

tere religidse şi practice superstiţidse. 

: Ei Sistra. — Sistrulă . (sistrum 

giia 7309) erea ună instrumentă sei 

ani obiectă de metală, pe care'lă în- 

trebuințaii Egiptenii în săibătorile 
consacrate divinității - Isis şi în alte 
ceremoniY religidse. Ele fuseră întro- 

duse la oma mat cu stimă prin cre-: 

dinţa ce se punea în cultulă âișini- 

tățiloră străine, care se confunda ca 
farmecele şi vrăjitoriele, Sistrela-se 

intâluescă forte adesea în monumin- 

tele anticităţir figarate. Unulă se află 

ciiră la museulă Luvrului din faris. 

Intr'ună corcă îndoit și cu mâneră, 
se află înfipte, în locuri libere, ver- 

goluşe de metalii, care prodacă su- 

netală tipsieloră. Ele so întrobain- 

ai mat cu semi în misterele lui Ra- 
chus şi Jsidef,  Marţiatăi mumesce - 
iurba. sistrala mulţimea care lua 
parte la serbările făcute în ondrea di- 

vinităţii egiptene Jsis. . 
5. Zoro. -: Torus Insemndză lociă 

de calcare, pată (rucuus, goli, singură; 

vorba despre abstinenţă, Tâte espre- 

siunile acestea: sacra sistra, cgyplia 

sistra, vacuus tovrus, facă alusiane 

la superstiţiunile do care orvaă imbi- 

bate femeiela romane, may cu sâină De- 
lia, şi'n care nsnşi Tibală se prefă- 
cea a crede, ca s0'% facă plăcere. 

6. Deos, — Acesti scepticiamii, să 

mai bine acestă ateismi ali 1uk Ori- 

diu, d'a fi ispititi s5 credă că nu e- 

sistă dumnedeă, din causă că desti- 

nulă isbesco fără milă pe cei buni şi 
lasă 'n linişte ! şi *n prosperitate pe 

cel reY, a coprinşă şi coprinde âncă 

pe mulţi poeţi, care "șI facă uni sa- 
biectii de jele din nedreptatea apa- 
sinte a sârtet scă a divinității, 

7. Moriere. — In loci de morier is, 

viitorulă indicativului (vel muri). Se 

subinţelege în partea diintâiă frustra, 

în cea d'a donu nam : în zadară vei 

trăi cu pietate, căci totă vei mauri. 

Lucreţiă susţine că, deca geil ară e- 
sista , atonci trăsnetele n'arăi căd€ pe 
templele cure le suntă cunsacrate.
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Mors gravis a tem; lis în cava busta 1 trahet?! 
Carminibus confide bonis. Jacet ecce Tibullus : 

Vix manet e toto? parva quod urna capit! 
Tene, sacer vates, flamma rapuere rogales ? 

Pectoribus pasci nec timuere tuis 32 
Aurea sanctorum potuissent templa deorum 

Urere, qua tantum sustinuere nefas +! 
Avertit vultus, Erycis5 quze possidet; arces : 

Sunt quoque qui acrimas continuisse negant. 
Sed tamen hoc melius, quam si Pheacia, tellus 6: 

Ignotum vili supposuisset humo. 
Hic certe maiidos fagientis î. pressit ocellos 

"Li Busta — Bustum (de la durere 
în locă de urere, a arde) însemneză 

Joculă unde se ardeai cadavrele , prin 

urmare mormentulii, mârtea. 

„2. Toto, — Ex toto, cu totulă, cu 

destvirgire, Aci „abia numal câtă, 

 Tais — Ovidiu se 'nfiorsză gân- 

dinăs-se că flacăra rugulul a cutezatit 

si nu su sfiită (nec fimuere) să se a- 

tingă; să coprindă, s% ardă pe ună 

poetii sacru, cu divină inspiraţiune 

(sacer rates) cum erea Tibulă. 

„%. Adefase — Ceia-ce nu ge curine, 

ceia-ce nu e permisă după legile eterne 

ale dreptăţii aivine și umane, Cu tote 

astea, deii permiseseră (sustinuerant) 

acestă nelegiuire, acgstă crimă (nefas). 

„5 Eryeis. — Erye (got), fiolă 

lul Lutes gi.ală Venerer, poseda uă 

putere miracul6să ş trântia po toţi 
călăloriy. Ercule, prorocatii de dânsali, 

îlă ueise şi "li îngropâ în templulă pe 

care Erix îlă rădicase mumei ssle Ve- 

nera. Credinţa populară fâca din- 

trensulă uă divinitate, sub a căreY 

protecţiane fu pusă muntele cu acelaşi 

nume, situatii pe câsta apuseni a si. 
cilieY, lângă Drepanum, si lângă ora- 

- şiulă Dumitii totă aş t- -felă (astă iX dis 

San-Giuliano), 

6. Pheacia telius, — 

[Paixz2s]ereaă locuitoriI insatei Sche- 

ria, numită mat în urmă Coregra şi a- 
stăgi Corfa. Zellus phoacia îaem- 

neză dări acestă insrlă. Poetulii face 

alusiune la uă întemplare din ritţa lur 

Tibulă, Measala, protectorulii şi ami- 

cală lui Tibulă, ca să'lă scâtă dia visa 

singuratecă ce petrecea între Tibure 

și Preneste, stăruia să'lă decidă a in- 
tru în armati şi isbati a “li lua cu 

dinsulă în espaliţianea ce avea să 

întreprinâă în Asia. Pe drumă 6nsă» 

Tibulii câja bolnavă şi ast-felă fu lă- 
sată la Co;cira. Oridiă dizi gice că 

totii e mar bine ca murită la Koma 

(anulă 735, 19 ant înninte de Christi), , 

de câtă st fi murită la Corcira, unde 

ară fi fostă ingropati ca ună necu- 

Pio ces 

„noscută, într'aă ţărână neînsemnată și 
nerespectată : ignotus rili Jumo sup- 

posilus fuisset. 

1. Fugientis, — Lumina ochilorii 

întunecaţi (ocelli madidi) at celul care 

dispărea (/ugientis), a luY 'Tibală care 

muria,



OYIDIT. 

Mater, et in cineres ultima dona tulit 1. 
Hic soror in partem misera cum matre doloris 

„ Venit, inornatas dilaniata comas 2; 
Cumgque 3 tuis sua junxerunt Nemesis priorque + 

Oscula, nec solos destituere rogos 
Delia discedens : «felicius, inquit, mata 

Sum tibi! Vixisti, dum tuus ignis erau!» 

Cui Nemesis : «quid, ait, tibi sunt mea damna € dolori ? 
«Me tenuit moriens deficiente manu» 7, 

Si tamen e nobis aliquid nisi nomen e% umbra. 
Restat, în Elysia vale Tibullus erit. 

Obvius huic venies, hedera juverilia cinctus 
Tempora ?, cum Calvo 14, dozte Catulle:+, tuo. 

„de Tulit — Tibală a fostă îmor- 

mentati de mama, de surora sea şi de 
femeiele pe carele iubise Delia şi Ne- 
mesis. Ele îY făcură ceremonia fune- 

” bră (ultima dona), după obiceiurile rve 

mane şi după riturile religi6se 

2, Comas. — Delaniure însemneză a 

Sfişia, a desface, a despleti, şi e sino- 

nimiă cu descindere, după gramatical 

Festu. Deuniatu comas inornatas (ac- 

cusativus gracus): cu cosiţele (câdele) 
despletite și nepotrivite (negătite, ne- 

peptănate, neglese, cum se obicinaia şi 

'se obicinuiosce la doliă).” 
3. Tuis. — Ca al ter, împreună şi 

MWuă-dată cu rudele tele (muma şi 

suroru lat Tibuld). 

4. Priorque. — Nemesis erea ulti- 

ma femeii a lui Tibulă, ră Delia 
cea d'ântâii. Pe densa acră (Delia) o 

ardtă espresianea prior. 

5, Destiluere rogos. 

însemusză a stabili, a aşeda, a pune. 

In ințe'esă metaforică, ca aci, „mă lăsa, 

a părăsi, a amăgi etc.* , 

6. Damua. — Ințelesulă: propriă | 
ală cusântului damn este perdere, 

— Destituere 

pagubă, vei, prin urmare nenorocire. 
9. Manu. — Mie ml-a întinsă la 
mârte mâna“ fără patere (deficiente) şi 
eii ami stată lângă dâusulă pent la 
ullimmele"! momente. Nemesis fusese a 
InY Tibulă mal în urmă de câtă Delia, 
pa care o iubise pentru prima ră, cu 
totă fuculă tinereţir, 

8. Falle. — Valea câmpiloră elisăr 
erea paradisulă celorii antici, unde pe- 
treceaă uă viţă fără durere sufetele 
cela buna, Despre tote aceste credinţe * 
religiose, a se veds cartea VI din £- 
neida lui Vergilii . 

9. Zempora. — Tempus, la Singu- 
lară însemneză timpă; la plurală, fem= 
pora, temple. Aci uceusatirus geecus. 

10. Calro, — taius Licinius Calvus 
fa ună poetă lirică, contimpurană cu 

Tibulă şicu Ovidiă,-de la care fustă abia 
câte-va versari îsolato uă ajansă penă 
în dilele nâstre. A se redă Ang. Wei- 
chert, Poclartn latinoritm Hostii, La- 
vii, Calzi cite et carminum reliquiz 
(lipsia 18 0 în 80; | 

ti. Cutulle. — Ca'us Valerias Catul 

lus, născută în mica pen'nsală Sirmiă
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Tu quoque, si falsum est temerati ! crimen amici, | 
- Sanguinis atque animae prodige 2, Galle 3, tu. 
His comes umbra tua est, si quid modo corporis uibra estt. 

Ausxisti numeros, culte 5 Tibulle, pios 6. 
Ossa quieta precor tota requiescere in urna 7, 

Et sit humus cineri non onerosa tuo 8. 

Aâogă acul Benacă (astă-Qr lacniă 
Garda), nu departe de Verona, în a- 

nulă 668, fa contimporani cn Cesare 

şi cu Cicerone. Serise poesir narative 
şi elegiace, lirice şi epigrumatice, cele 

d'ântâiă imitate şi traduse după Grec), 

mal cu scmă dopă Calimachă. Cânte- 

cele stle sunt uşidre impruvisări de 

ocasiune, care atingi inima, ca poe- 

sielo lai Anacteonte, Într'ânsele se re- 

fectă moravurile şi ideiele epocii. 
Versurile lu! suntă compuse din co- 

xiambe, iambe, dactile, logaedice etc. 

în totală peste 30 feluri de metre, imi- 
tate după metrica grăcă, ceia-ce "i a- 

trase epitetulă de doctus, erudită, şi 

de cultus, pe caro î'lă dă Ovidiă. A se 

velă, despre versilinarea lui, broşura 

nrmătore (Partea 11). 

1. Temerati, — De la timăro, a pro- 

faoa, insalta, batjocuri, păta. 

2. Prodige Galle.—Proaigus, răsipi- 

toră, cheltuitoră, carv'şi răsipesce a- 

Yerea (prodigus ris), care na ţine la 

sângele şi la viaţa sea (prodigus san- 

guinis, anime), Gala se omorise sin- 

gurii» A se veds nota armătâre, 

3. Calle, — Asinius Corneliaa Gal- 

Jus se născusela Frâjus (Forum Julii) 

în anulă 69 înainte da Christi, Ver- 

gilii, amică ca dânsulă, îf dedicâ ax 

din eglogele sile, Căgenăă în disgra- 
ţis lut Augustă, care “lă iubise may 

nainte, clă fu siliti s5 se omâre, 

Qaintiliană îlă compară, peatra poe- 

siele”I elegiace, cu Tibulă ,'ca Ovidiă 

gicu Properţii. Intr'uă scriere a sea, 

„1590, de -Alde Manuce. 

constândă din 4 cărți, Galu îşi cân- 

tase iubirea către Citeris scă Li- 

coris, poemă pablicată “n Florenţa, la 

Scaliger și 

Wernsdort contestară IuY Gallua pater- 
nitatea acester opere, perdată n cele 
din urmă. Cele 6 elegiY, care i-se atri- 
bniescă astă-f, sunti, după Ficker, ale 
1 Maximiană Gala, etruscii de na- 

 ționalitate şi pe care Teoăorieăi , re- 
gele Gaţiloră, îlă trămisese, împreună 
cu alţi, 33 propuie unii tractată de pace 
lu Anastasii, împtratulă oriintelur, 

„4. Umbra est, — Deca, afară numal 

dica (si modo) umbra e ceva corporață 

(aliquid corpuris), dica umbra are unti 

Curpi, dica sufletulii celaY repausată 

e vr'uă substanţă materială. 

5. Culte. — Tibulă avea nă inimă 

sinceră, ună caracteră modestă și me- 
lancolică, €ră poesiele sele tindi ade- 
sca către uă sferă ideală. Ficker. 

6. Pios. — Aumeros pios : caden- 

ţele duidse, versurile elegiace, 

7, Urna. — Se păstra în urnă nu 

6sele (ossa guicta), ci cenuşia lori, dapă 

- ce ereu arse, Quieta şi requiescere 
suntă repetiţiunI care mărescă rugă-" 
Cinnea pentra ună deplină repausă. 

8. Zuo. — Jdeiele aci coprinse 

suntă păstrate în rngăctunile ce .fa- 

cemă şi noi pentra răposați, maj 
ca scmă în espresiunea „fă (trena u- 

şidră* (ion sii humus oucrosa cineri 

tuo) = Aceste versuri guntă din car- 

tea ÎNI, cleg 1X a scrieri! luj Ovidiă 

intitulată Amores.



ADIO POESIEL EROTICE, 125 

Ovidiu îşi prevestesce gloria şi nemurirea, apoi, luându'şi adio 
de la versurile erotice, promite st "ncâpă uă lucrare mai însemnată, 

Metumorfosele 1 şi Yastele a. 

Quzere novum vatem, tenerorum mater Amorum 2 : 
Raditur hic elegis ultima meta + meis, 

Quos ego composui, Peligni ruris alumnus £, 5 
Nec me delicize dedecuere 6 mex. 

Si quid id est, usque a proavis vetus ordinis heres, 
Non modo militia turbine factus eques 7. 

 Mantua Ver gilio gaudet 8, Verona Catullo ?: 

1. Aetamorfosele 1ut Ovidiă se com- 

punii din XY- cărți, în versuri esa- 

metre, gi coprindă mal tâte credințele 

mitologice -ale anticităţii. Cea maY 

mare parte din sabiectele tractate de 

Ovidiă 'suntii împrumutate de la poe- 

“gr greci Nicândra şi Parteniă, adău- 
gindă alusiun! şi fapte romane. 

'2. Fustile, compuse din VI cărți, în 
versuri elegiace, coprindă espunerea 

originea şi ceremceniele strbătoriloră 
romane, după şirulă cum figaraă în 

calendarii. Aceste şâse cărți suntă pri- 

vitâre numul la ş6so luni ale analuy, 
Poema e ună preţiosă isvorii pentra 
cundscerea vechieloră religiuni italice. 

3. Mater Amorum. — Adresândo=se 
- Venerer, Oviâii i anunţă că pa va 

7maY fac3 versuri amorâse (erotice), ci 
că va întreprinde alte lucrări, mat în- 
semnate, ma! seridse, mal grele, 

4, Ata. — La Romani, meta în- 
semna mal âniâiă orl-co obiectă de 
formă conică, aport stilpalii ce se pu- 
nea ca semnă în arenele destinate în- 
trecerii cn căracidrele s6ă ca cail. La 
jocurile romane, ecă ce se luaă la în- 

. 

trecere trebuia să ocoluscă de septo 

orY, fără so atingă (radere), cu osis 
Picendă „aci -s'atingă ultima barieră 
pentru versuiile'int elegiacu“, Ovidiii 
vră să "'mţeligă că aci, prin acustă c- 
legiă, pune capătii scrierir ele intita- 
lută Amores stă. Amorum libri. 

5. Alumnus ruris Peligni. — dA se 
vedă nota 3 do la pagina 1. 

6. Dedecuere, — Aceste cânturi, care 
ui fostă desmierdările mele (delicăte 
mece), nu ml-aii adusă -desondre (non 
mie dedecucre), ci din contra my-aii a- 
sicurată reputaţiunea, nemurirea. 

1, Eques. — Ovidiă avea titlulă de | 
călară , pe caro 6usă na "li dobândise 
prin servicie militare, prin ostenyla şi 

prin frământările milităriey (uevbinte 

militiz), ci'lă moştenise de la piaţă, 

8, Gaudet. — Vergiliă se născuse la 

Maataa. Oruţiii, vorbindă despre dsu- 

sul, a gis: „Vergilio annuerant gau- 

dentes rure Camenm“. A se vedi pa- 

gina 108, nota 5 de mai susă. , 

9. Cutullo.— Catulă se născuse lingă 
Verona. A se vede despre dânsul 'no- 

ta 11, pagina 123 şi 124 de mut susii.
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Peligna dicar gloria gentis ego, 
__ Quam sua libertas ad honesta coăgerat arma, 

Quum timuit socias anxia Roma manus! . 

Atque aliquis spectans hospes? Sulmonis aquosi % 
Monia, quze campi jugera, pauca tenent : 

«Que + tantum, dicet, potuistis ferre poetam 5 , 

«Quantulacumgque estis, vos ego magna voco>. 
Culte puer€, puerique parens Amatbusia? culti, 

Aurea de campo vellite signa meo$ . 
Corniger increpuit thyrso* graviore Laus! : 

Pulsanda est magnis area major equis !!. 
Imbelles Elegi 12, genialis 13 Musa, valete, 

Post mea mansurum fata superstes opus!+! 

1. Socias manus. — Din acâstă măr- 

-urisire, resaltă că ţinutul Pelignie 

lori, dorindă să'3Y recupere libertatea, 

fusese nevoiti s'apuce armele în con- 

"tra Rome! şi să sporescă armatele a- 

liata ale Italioţiloră, care purtară aşa 

numitul resbelă socială (bellum soci- 

„ale), ceia-ce fa ocasiunea cea maț priin- 

„ci6să -pentra rădicarea lui Silla. 

2. Hospes. — Ca şi hostis, hospes e 

luată în înțelesă de „atrăină“: vr'ană 

-călăto îi străină d'acele locuri. 

3, Aguosi. — Salmona s'afla în a- 

propiere d'unii riă, de DălțI și de maree 

4. Que. — Yos (mania) gue. 

5. Voco. — Vă proclamă, ră consi- 

„deră ca mart, or câtă aţi fi de mititele. 
6. Culle puer — Se adrescză luY 

-Cupidone (amorali) fiinlă YencreY. = 

7. Amalhusia. — Venera parta e- 

pitetulă acesta dapă numele Amantun- 
“telul (Ămăthus ('Aua0o3s) gen. <tntis, 

acas. grecă -unila), oraşiă forţe bogată 

-de pe costa de megă-di a insulei Li- 

pru , care erea consucrati Venerel. 

„8. Meo, —A smulge etindardele dia 

-câmpulă cuira insemneză a'lăi Jihera 

din servicii, al considera ca retrasă 

de sub autoritatea pe care o recuno- 

scuse și scb care sarvise până atunci 
(unspiraţianea maseY erotice). 

5. Lyaus. — Lyaus (Avăloş, celă 

ce alungă grija) area epitetulă geului 

Dacchus: prin estensiane și 'n înţelesă 
poetică, însemn 'ză inspiraţianea, îm- 

bt rea, focalii, avântulă poetică. 

10. Thyrso. — Thyrsus [035305] 

însemneză strunchiă. de plantă*; în 

înțelesă metaforic „suliță înfăziarată 
cu paptră“*; cu 'nțelesă poetică „bolâi, 

îndemnă, impulsiane“, 

11. Equis. — Acestă versă ofer uă 

ară inversiune retorică. Aria (spa- 

ţiulă de alergare ca caiy), nu pote fi 
împinsă (pulsanda), ci caitpotii îi por- , 

niţi pe dânsa. Constracţianea e derii 
în locă de „pulsandi sunt miki magui 

equi majore area”. Mihi pentra a me. 

12. Flegi. — Poetuli âă rersuriloră, 

erotice (elegt) calificati vali de aşidre, 

neseri6se, malatece (imbelles). 

- 13. Gentalis. — Masă inaventatâre, 

veselă, plăcută, desfătătâre, 

14. Amoria lib. 114, elegia SV.


