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PREFAŢĂ 
- 

__Filozot practic, Cicerone — în deosebire de filo- 

zofii vechi şi moderni — a căutat să tragă existența 
divinităţii“din viața socială a popoarelor, prin această 
afirmare a lui: „consensus omnium populorum pro- 

bat deum esse“. 
Studiile ştiinţifice asupra istoriei religiunilor con- 

firmă pentru timpurile de astăzi că toate popoarele au 
avut asupra noţiunii de divinitate o concepţie asemă- . 
nătoare, chiar sub variantele mitloogice care ascund 

această noţiune. 
Se poate spune însă: popoarele şi-au împrumutat 

concepţiile. Faptul este evident. Dar dacă aprofundăm 

cît de puţin chipul cum neamurile împrumută, uneie de 

la altele noţiunile, ideile, ne convingem de îndată 

că aceste împrumuturi îşi au rostul lor. Omul împru- 

mută aceea, de care are nevoe, ori cel puţin core- 

spunde felului său de a simţi ori de a se manifesta, 

Imprumuturile prirhesc apoi schimbări după felul 

de concepție a diferitelor „popoare ori după felul lor 

de viaţă. Dar, pe deasupra, fondul rămîne: unitatea 

spirituală de concepție a tuturor popoar elor asupra 

lumii date. 

lar pentru că vorbirea este manifestarea mate- 

rială a, vieţii sufleteşti, pe baza afirmărilor de mai sus 

rezultă că vorbele nu fac decit să traducă în chip di- 

ferit pentru feluritele popoare aceleaşi noţiuni identice,



Se poate vorbi dar de o filozofie a limbii. 
Filozofii, cum au fost Kant, Hegel şi chiar oamenii 

de ştiinţă ca Humboldt au căutat so realizeze. 
„Puteau ei însă oare să renunţe la concepţiile lor 

metafizice ori ştiinţifice? 
In orice caz nu au făcut-o, iar un studiu valabil * 

asupra filozofiei limbii nu a căpătat un »COnSensus 
omniumă, i 

S'a spus atunci că o clasare a cuvintelor dintr'o 
Hmbă — mai bine zis a noţiunilor — nu e posibilă pentru 
că alta este limba poporului, alta a învățatului şi alta 
a filozofului. _ 

Poporul însă nu se prea, amestecă în abBstracţiuni, 
iar savanții şi filozofii întrebuinţează şi limba poporului. 

În interesul filozofiei şi al sociologiei, m'am în- cercat să îndeplinesc această clasare — adînc convins că ea va arăta, superioritatea limbii noastre — ponegrită, 
de multe ori chiar de unii cari aveau datoria s'o apere. 

Clasarea a ţinut mai mult de un an, de zeci de ori refăcută în parte şi în totul, , Nu voi lămuri aici de cît o singură, dificultate, -de o însemnătate cu totul mărginită. Cuvintele vară şi săptămină, de pildă, ca noţiuni de timp, 'le pusesem la un loc. Dar aceste două vorbe atrăgeau cu ele altele, care stricau toată clasarea > Pentru că .vara e un fe- nomen natural, săptămîna o convenţie socială, de în- țelegere între oameni. Deosebirea între viaţa, naturală, şi cea utilitară; distincţia, dintre afecţiune, emoție şi voinţă; dintre acţiune şi activitate; dar mai cu seamă dintre existenţă şi valoare, dintre viaţa naturală, cea, activă şi cea pasivă, etc. erau piedici greu de învins, neştiind de la, început care anume pot fi cerinţile limbii. Multe teorii personal: ori pe care le ad -isasem de la alţii, mi-au fost spulberate cu această ocazie. Limba, era neertătoare pentru orice. abatere de la, legile ei, neştiute încă de mine. a
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Dar odată clasarea, îndeplinită, am constatat -cu 
surprindere, chiar pentru mine care ştiam cum m'a, 

condus limba însăşi, că ea este cu totul unitară, şi că 
nici o altă clasare nu e posibilă, nu numai pentru 
limba romănească, ci şi penjru oricare altă limbă din 
lume. 

Limba, întăţişînd în timp şi în spăţiu mintea, şi 
simţirea, omenirii întregi, nu poate fi mărginită la ca- 
lapodul unii judecăţi individuale, ori cît de genială ar fi. 

A conchide, cum au făcut unii gînditori că limba 
e un produs al naturii, un dar divin, o creare genială 

a omenirii, înseamnă a concepe o teorie, iar nu a vedea, 
realitatea care e cu totul alta, - 

Limba a fost zămislită încetul cu încetul de. ome- 
nire, sprijinindu-se şi servindu-se de metafore şi legeiide 
în vasta dramă a vieţii ce şi-a găsit întotdeauna ultimul 

refugiu în creerul omului. d 

Dar sensibilizarea, acestei epopei vecinice s'a, în- 
deplinit cu rost, prin cea mai strinsă logică a sforțării 

intelectuale — ce a scăpărat uneori poate o singură 
clipită — lăsînd în urmă-i cuvîntul: traducere adecvată 
a existenţii. Uitarea s'a întins apoi asupra sforţării 
intelectuale îndeplinite — vorba cu înţelesul ei însă a 
rămas, dar şi aceasta nu pentru a traduce aceea ce 
determină existența însăşi, ci numai aceea ce mulţumeşte 

utilitatea practică: 

Constituirea de existență, materială şi spaţială; 
manifestarea, de temporalitate şi de mişcare, au trecut 
în inconştient, deşi din ele a răsărit limba întreagă. Să 
lămurim. Cuvintele plastice: nuc, cer, astăzi, curge, 
în înţelesul lor profund destăinuesc determinările de exi- 

stență arătate mai sus; ele indică însă şi anumite particu- 
larizări de valoare afectivă şi utilitară. Fiecare ştie ce 
este nucul utilitar, prea puţini îl pot clasa printre 
modalităţile de existenţă, şi aşa, mai departe. 

Aceasta nu înseamnă însă că acele cuvinte din limbă 

s
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au fost găsite prin o sforţare genială. Nu, dimpotrivă, 
nevoea practică a îndrumat pe om să-şi creeze valori, 
iar acele valori traduceau modalităţi de existenţă, care 
pentru el rămineau învăluite de viaţa însăşi... 

Aceasta o arată filozofia limbii, pe care o clasare 
a cuvintelor o evidenţiază. 

Și pentru că limba este ereditară, ca a rămas, s'a 
desvoltat, s'a perfecţionat, . a depăşit formele trecă- 
toare şi momentanc. 

Statuile templelor antice au dispărut unele fără 
urme, noţiunile au supraveţuit vecinic, în vestminte reîn- noite şi diferite după feluritele neamuri de oameni. 

Dacă între diferitele limbi există unele deosebiri 
în înţelesul pe care îl au cuvintele, ele sunt de aşa na- tură încît nu ating profunzimea, existenţii. 

Dar, pentru că fondul este și rămîne acelaş, alături de unitatea gîndirii apare unitatea limbii; alături de unitatea limbii, unitatea formelor gramaticale. 
Au avut mare dreptate acei care s'au silit să înlo- cuiască o stearpă analiză gramaticală care Găinueşte încă, printr'o analiză intelectuală. Scrierea de față e o încercare vădită, în această, direcţiune. 
Clasarea cuvintelor din limba românească, obiec- tul celii de a doua părţi a, întroducerii în filozofia, limbii romînc, va, lămuri mai bine cele indicate aici; afirm anticipat însă că limba este mai stabilă în con- cepţiile ei chiar de ciţ matematicile care presupun totuş ipoteze, pe cînd limba, prin înţelesul ei profund rămîne desăvirşită, înscrisă pe arama existenţii !), O dificultate de ultimul moment: 
Care e ortografia limbii romine? 
Acea a Academiei? Academicianii cunoscători în 

  

„___ Partea a III-a a lucrării, un dic ŞI să explice toate cuvintele din limb rămtne problematică... 

ționar care să, grupeze ă —deşi în lucru asiduu —
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ale limbii nu o întrebuinţează cu toţii. Ea pare decretată 
pentru alţii. | 

Academia a admis fonetismul, dar un fonetism 

particular care nu se potriveşte cu cerinţile limbii 

romăneşti. 
Academia nu arată cel puţin motivele care au 

îndemnat-o să scrie: pentrucă, ceeace, cutoatecă, vorbe 
care după accentul romănesc, dacă ar alcătui cel puţin 
înţelesuri particulare, ar trebui citite: pentrucă, ceeăce, 

cutoatecă; pe cînd la fiecare din aceste componente 

avem în vorbire cîte două. accente. | 
Canoanele academiei au şi contradicții: eu, iepure, 

chema, băieţi, baie, brăe. 
Ortografia, trebue să isvorască şi ea din natura 

limbii 1). 
Inchei cu nestrămutata convingere că lucrarea, 

aceasta, va, contribui la multe rectificări —cel puţin 
gramaticale — isgonind multe obscurităţi de idei, multă 
vorbărie, şi va da tinerimii mijlocul de a privi mai 

de aproape limba prin prisma adevărului. 
Cu toţii avem nevoe de idei lămurite. . 
Să înlocuim dar pe cît mai: mult: basmele — în 

deosebi cele gramaticale. 

7 

i Autorul. 

22 Februarie 1926. 

A lrebuit asifel să mă ocup şi de aceaslă cercetare, 

care m'a nevoit apoi să mă interesez şi de gramatică. Aceasta 
a făcut ca lucrarea de faţă să servească drept întroducere în 
Filozofia limbii. 

z



Vorbirea și scrierea romănească. 
  

  

INTRODUCERE 

I. Limba şi manifestările ei. Filozofia şi ştiinţile limbii. 

Felul propriu de înţelegere între diferitele neamuri 
omeneşti se numeşte limbă. 

"Limba se manifestă prin vorbire. 
Analizată, vorbirea apare mai întîi ca o facultate 

naturală a omului. Acesta este graiul (limbajul). 
Graiul se înfăţişează generic, pentru toate neamu- 

rile omeneşti, şi în acelaş timp specific, pentru fiecare 
dintre ele, prin ceea ce le este propriu (idiom). 

Vorbirea apare în al doilea rînd ca o facultate 
de sensibilizare materială prin vorbe a stărilor sufle- 
teşti ale omului, ajunse imagini stabile (noţiuni) şi 
legături logice (judecăţi). 

Noţiunile sunt însă numai prima treaptă a imagi- 
nilor stabile, iar judecăţile prima treaptă a legăturilor 
logice. Intre vorbele: dulce, plăcut, suav, încîntător, înăl- 

fător, divin, e o întreagă gamă, cel dintii dintre aceste 
cuvinte reprezentînd o simplă imagine afectivă, cea de 
a doua o noţiune pe jumătate spiritualizată, celelalte 
idei desbărate de materialitate: lucruri dulci; lucruri 
plăcute; loc încîntător; faptă îndițătoare; muzică 

divină. | 
De la, vorba suflu s'a trecut la suflet. 
Intr'un cuvînt, noţiunile pierzindu-și materialitatea, 

de la începutul concepţiei lor, s'au ridicat la concepții
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spirituale, iar prin aceasta vorbele ajung cuvinte, iar 

vorbirea cuviîntare. 
Faptele de gîndire au şi ele o gamă a lor. De la 

judecata, simplistă: zabhărul este dulce, la raţiona- 
mentul că lucrurile - dulci măresc căldura animală 

prin faptul că ele conţin cărbunele necesar arderii 

animale, e 0 mare deosebire în felul judecăților; pentru 
că judecata vizează un simplu scop material, pe cînd 
raţionamentul un scop mai înalt, nedepășind însă ma- 
terialitatea. 

| Dar de la faptele de gindire prin judecăţi şi 
raționamente, omul s'a ridicat la cugetare, care prin 

însăşi natura ei exclude ori ce utilitate materială. 

Dar şi cugetarea; are două trepte: cugetarea fina- 
listă, spre pildă: trebue să ne purtăm astfel încît 
maxima noastră de purtare să devie o lege universală 
(Kant), şi cugetarea contemplativă: două lucruri umplu 
sufletul de admiraţie şi respect: cerul instelat deasupra 
şi legea morală înlăuntru nostru (Kant). 

S'o spunem în treacăt, fără a putea insista aici, că 
prin clasarea cuvintelor din limbă reese că prin contem- 

plarea afectivă omenirea sa ridicat la religie; prin 
cea emoţională la arfă ; prin -cea voluntară la morală. 

Misterul şi supranaturalul, frumosul şi sublimul, 
binele şi libertatea morală au fost cheile lor de boltă. 

In orice caz, omenirea sa ridicat de la o logică 
materialistă la una pur spiritualistă, descotorosită de 
la un anumit punct de orice materialitate, şi care con- 
stitue cîmpul vast al cugetării. | 

Această de a treia faţă a limbii, cea spirituală, 
se sprijină - pe cele dintii: pe cea naturală, pentru că 
limba nu se poate îndeplini decit individual, prin per- 
soana omenească; iar pe dealtă parte ea are nevoe de 
materialitatea exprimării. Scrierea — această minunată 
invenţie a omului, care a apărut, după cît se pare, 
concomitent cu vorbirea,—are posibilitatea nu numai de
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a concretiza gîndirea exprimată, ci şi gîndirea ne ară- 
tată încă altora prin vorbire. a 

Scriitorul poate să nu fie vorbitor, după cum vor-" 
bitorul poate să nu fie de loc scriitor şi nici chiar 
gînditor; dar vorbele, pentru unul cît şi pentru altul, 
sunt mijloacele exprimării proprii, fie într'un fel, fie 
în celalalt. : . 

Cu toate acestea, vorbirea, şi scrierea nu aparţin 
numai individualităţii omeneşti. 

Vorbirea are şi o altă menire: pe acea, a înche- 
gării de raporturi sociale (conveţuirea şi intervenirea 

în societate) şi de relații sociale (purtarea reciprocă 
şi înţelegerea), fie ele de natură materială utilitară ori 
spirituală; determinînd viaţa publică şi în urmă pe cea 
politică în înţelesul larg al acestui cuvînt. * 

Această caracterizare finalistă a spiritualităţii 
vorbirii, constitue cea de a patra faţă a ei, pe acea de 

natură socială. 
Adăogînd că scrierea pe lingă menirea ei de a, 

concretiza. gîndirea, individuală are şi pe aceea de a 

păstra în societate şi prin societate ceea ce aceasta 

găseşte că trebue reţinut din produsul gîndirii indivi- 

duale, ajungem la concluzia că vorbirea se înfăţişează 

ca, o funcţie unitară sub patru feţe: naturală, materială, 

spirituală şi socială. 
Aceasta ni arată studiile dianologice, şi seman-. 

tice asupra celii dintii chestiuni din filozofia limbii: 

ce este limba; şi care sunt manifestările ei. 

Filozotia limbii este un studiu teoretic, de psiho- 

logie, logică şi sociologie 1). Asupra limbii se pot face 

însă şi studii formale, practice, pentru că vorbele sc 

1) Aceste vederi asupra filozofiei limbii sunt deduse din 

clasarea cuvintelor după înţelesul lor psichologic şi logic. 

” In filozofia limbii, provizoriu, stabilim două părţi pînă acum : 

Dianologia, ştiinţa gîndirii din punct de vedere al limbii gi Seman- 

lica, ştiinţa înţelesului cuvintelor. | 

Filozofia limbii. pentru a-şi putea păstra. valoarea de care
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pot studia, şi «din punct de vedere material, al formelor 
pe care ele le înfăţişează în întrebuinţarea, lor. 

Aceste studii constituesc știința limbii. 
Din ştiinţa limbii fac parte: 
1) Limbistica, care studiază istoric şi comparativ 

formarea, limbilor din punct de vedere naturalist. 
2) Filologia, care se ocupă, istoric şi comparativ de 

studiul cuvintelor din diferitele limbi, pentru a deduce 
din formarea, lor materială, şi spirituală, întrebuinţarea 
lor la acelaş popor, precum şi înrudirea pe care pot 
s'o aibă între ele la popoare diferite. 

Scopul ultim al filologiei este de a deduce din 
studiul operilor literare la diferite popoare, viaţa lor 
socială sub toate raporturile pe care le pot înfățișa. 

Filologia se bazează în primul rînd pe critica 
textelor şi gramatica proprie aiferitelor limbi, Este un 
studiu de erudiție — dar care, pentru filologia modernă, 
ne avînd reguli stabile, dă ocazie să se ocupe de ea 
mulţi iubitori de-vorbă ori de discuţii !). 

3) Gramatica cercetează natura cuvintelor şi for- 
mele pe care ele le iau în limbă. 

„Gramatica generală se ocupă de reguli comune tuturor limbilor; gramatica, comparată studiază ase- mănările pe care acele reguli le prezintă; iar cea istorică se ocupă de origina acelor reguli. In sfirşit, “ gramatica, specială, se ocupă de formele vorbirii şi scrierii unei singure limbi, deducînă regulile de urmat. Scopul gramaticii speciale este dar cu totul practic: de a vorbi şi a scrie corect o limbă. | 

  

are nevoie trobue să rămină inainte de toate un studiu pozitiv — cel mal pozitiv dintre toate—lipsit de concenţii izi i chiar de ipoteze ştiinţifice. P pi metafizice și chiai | Incontestabil că un astfel de studiu asupra filozofiei limbii deschide perspective mari, dar care depăşesc cadrul ei. ') Din această cauză am exclus în Cercetarea de faţă veri
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II.. Gramatica şi regulile ei. 

Elementul esenţial din orice limbă este cuvîntul. 

In adevăr, cuvîntul din punct de vedere general 

oglindește în el întreaga viaţă a omenirii, iar din punct 

de vedere al limbii, trecutul, prezentul şi chiar viitorul ei. 

Să luăm cuvîntul stat. 
Stat vine dela vorba a sta, şi ne duce cu gindul 

la primele aşezări omeneşti stabile în viaţa, naturală 

pe care au dus-o la, începutul lor şi fără de care traiul 

nu li-ar fi fost posibil; apoi la înălțarea materială, 

spirituală şi socială a acelii vieţi în trecerea gradată 

prin formele pe care statul le-a îmbrăcat de la cea, 

militaristă de la, început, uneori teologică, întotdeauna, 

despotică şi autocratică, apoi. monarhică, democra- 

tică ete. pînă la concepţia, de astăzi a statului modern.. 

Viitorul însuşi stă în cutele acestui steag care 

filtăe peste întreaga omenire: unitatea de stat dînd 

unitatea de progres a unui popor. 

Cuvintul stat este dar o noţiune care poate fi 

analizată sub toate cele patru raporturi pe care ni le - 

arată orice cuvînt din limbă: naturală, materială, 

spirituală şi socială. 
Această analiză se poate îndeplini din punct 

de vedere al formii, descompunîndu-l în elementele din 

care este alcătuit (sunete şi silabe pentru vorbire, litere 

şi silabe pentru scriere). 

Apoi, din analiza articulaţiilor pe care le poate 

căpăta un cuvînt, se pot deduce natura şi clasarea cuvin- 

telor, precum şi regulile generale de limbă asupra 

vorbirii și scrierii lor. 

Mai putem însfirşit studia legăturile pe care le 

primesc cuvintele în vorbire şi scriere cu celelalte cu- 

vinte din limbă, şi rolul pe care ele îl pot avea. 

Toate acestea ni le arată gramatica... Gramatica 

este dar ştiinţa care caută să afle regulile urmate de
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limbă în întrebuinţarea cuvintelor prin vorbire ori 
scriere. (Gramatica are două părţi!): 

Gramatica analitică se ocupă de analiza cuvintelor, 
pentru a determina natura părţilor din care sunt alcă- 

„tuite, în scop de a deduce regule pentru scrierea, lor. 

Gramatica sintetică se ocupă de rolul pe care îl pot 
avea, cuvintele, după natura lor, în vorbire şi scriere, 
precum şi de regulile pe care le urmează limba în 
legăturile dintre cuvinte, cu alte vorbe =de sinteza lor 
în judecăţi, raționamente şi cugetări. 

1) Facem această subimpărţire a gramaticii în analitică şi 
sintetică pentru că o găsim mai logică, şi mai cu seamă pentru 
a înlătura unele confuziuni. i 

In gramalticile uzuale, în loc de gramatică anălitică se în- 
trebuințează, ori termenul etimologie, care pe lingă că este im- 
propriu, are uzual înțelesul de știința, care se ocupă de origina 
materială a cuvintelor — ceea ce se potrivia întrucii era vorba 
de o ortografie etimologică, la noi eşită din uz —; ori de "morfo- 
logie, adică ştiinţa formelor pe care le îmbracă cuvintele în vor= 
bire şi scriere — ceea ce nu cuprinde întreg cadrul gramaticii ana- 
litice. 

In loc de gramatică sintetică sar putea mai cu uşurinţă între- 
buința numirea de sintaxă — ştiinţa care tratează de ordinea, 
cuvintelor în scriere și vorbire — ceea ce nu ar fi complect. In 
avantajul culturii generale, în faţa, termenului de analiză e mai 
bine să se întrebuințeze cel opus al. său, de sinteză, Aceasta cu 
atit mai mult, cu cit orice gîndire fiind o sinteză, exprimarea ei 
îi păstrează caracterul. Ă 

In gramatică se mai vorbeşte de fonetică, care 'se ocupă de 
sunete şi de articulaţia lor, — aceasta este însă o Şliinţă de spe- 
cialitate, făcînd de drept parte din limbistică, 

In ce priveşte ortografia, termenul se polrivia prea bine cînd era, vorba de o ortografie dedusă după reguli elimologice. 
Astăzi insă, cînd la noi se scrie aşa cum se vorbeşte, ortografia - — dreapta scriere — reesă din însuşi studiul gramaticii; a scrie gramatical înseamnă în acelaş timp a scrie ortografic, 

Este drept că după înlăturarea, cirilicii, ortografia ei tot a mai dăinuit la noi alături de încercările unii scrieri latiniste, apoi romaniste (italienistă, franţuzistă) şi care se-mai văd şi astăzi cind fonetismul nu se mai poate înlătura, fiind cu totul in- trat în uz. 
___„ În interes superior, nu numai în acela] limbii, ni trebueste ŞI aici o unificare. 3 ” „_ Termenii de analitică şi de sintetică, au mai fost întrebuin- taţi long şi de alţi autori. (Cf. R. lonaşcu: „Gramatieii romîni* aşi, ,



A. GRAMATICA ANALITICĂ 

I. Sunete şi litere. 

1. Natura sunetelor. Elementele constitutive ale cu- 

vintelor sunt sunetele. 
Pentru unitatea limbii şi frumuseţa ei, înlăturăm 

de la început pronunţările regionale. Rămin totuş unele 

nuanţe de care trebueşte să ţinem seamă în arătarea, 

lor prin scris. 

Aceste reguli de scriere se impun numai atunci 

când isvorăse din însuşi geniul limbii 1), prin cercetări 

mai aprofundate. 

a) Sunete şi litere simple. Făcînd analiza cuvintelor 

din limbă deosebim mai întii sunete simple. 

Aceste sunete își au în limba noastră semnele lor 

anumite, numite litere. , 

Totalitatea acestor litere alcătueşte alfabetul. 

Sunetele sunt de două feluri: vocale şi consoane. 

Vocalele sunt: a, e, i, 0, u, ă, î, atît pentru sunete 

cît şi pentru litere. 
Pentru scrierea unor cuvinte străine se adaogă 

însă şi următoarele litere: /, 6, e, & î, d, edil şi 

1) Acest termin de geniul limbii, întrebuințat de Eliad, nu 

trebueşte privit din punct de vedere metafizic. . | 
Geniul limbii este real. El se referă la simțemintul estetic 

a] unui poppr în ce priveşte modulaţiile de vorbire prin accent, 

eufonie, aşezarea logică a cuvintelor; etc.
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compuse de ale lor: Ypsilanti, Masaryk, Lloyd, Byron 
Dyck, Petoti, Roentgen, Noăl, Aix, Camoăâns, Azais, 
Eylau, Clemenceau, About, Aubieny, Saâne, Cook, Aar, 
Beethoven, “Bliicher, Blcemfontein, Poincar€, Caylus, Fos, 
Guy, etc. 

Consoanele: d, c, d, f, gh, mr p,r,s, şt, Î 
v, 2, precum şi literile străine: /, g, w, x, în cuvinte ca 
următoarele; Aant, Kepler, Kosciuszko, K. aufmann, 

“ Thiers, White, Washington, Wundt, Wilson, Philip- 
peville, Graz, Kotzebue, Cromwell, Cherbourg, Sha- 
„kespeare, Kreuznach, Krtiger, Kalisz, Avignon, Bouil- 
lon, Bossuet, Besancon, Locke, Chantilly, Lodz, Gall, 
Abbeville, Annecy, Asquith, Quinet, Bordeaux etc. 

In genere trebue să respectăm în scrierea, 'romă- ; „nească ortografia cuvintelor străine, afară, de a acelora 
; Care prin vechimea lor în limba, noastră, şi-au căpătat “+ deplină încetățenire : Franţa (France) Austria (Osterreich), “Teba, Temistocle, Tesalia, Fenicia, Frigia, etc. Acelaş lucru îl facem pentru unele nume de familii romăneşti care prin trecutul lor merită să le respectăm ortografia „aleasă, de ei: Kogălniceanu, Negruzzi, Kalinderu, Quin- “ tescu, Take Ionescu. , _ j-  Scriem însă chilogram, chilometru ; cuvîntul chilo fiind pe deplin încetățenit prin frecventa lui întrebuin- 
țare în limbă. 

d) Vocalele compuse. Prin unirea, vocalelor între ele iau naştere sunetele compuse. Acestea sunt diftongii şi „triftongii. 
Prin această contopire, vocalele i şi u îşi pierd din sonoritatea, lor faţă de celelalte vocale. | 
Una faţă de cealaltă însă, aceste două vocale au aceeaş tărie, ceea ce ne dă în limbă doi diftongi iu, după cum î ori u îşi pierd din sunet, ca, în cuvintele: iute, pustiu. | | 
In ceilalţi diftongi, e își pierde din sonoritate faţă de o şi a, iar o faţă de a.. o 

..
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Avem astfel, diftongii : 
ai, ei, ii, oi, ui, di, îi; Qin cuvintele: "nai tei, co- 

pii, doi, lui, săi, îi; 
ia, ie, io, iu; din cuvintele: iad, ierni, cioc, ciut, 

“au, eu, iu, 0u, du, îu, uu; din cuvintele: lau, leu; 

viu, bou, tău, riu, superfluu. 
ua, Gin cuvîntul: ua? 
ea, €0; din cuvintele: stea, pleosc. 

oa; din cuvîntul oaste. 
Asupra diftongilor avem de observat următoarele: 

- vi din diftongul ie, ca în cuvintele: ierni, bict, miez, 

fiere, mierlă, miere, piez, vier, boier, iereu, ieroglife, 
ienicer, iezuit, Iehova, etc.; nu trebueşte confundat cu 
un alt i, care apare în vorbire în cuvinte în care e 
nu-şi pierde din sonoritate faţă de i, pentru că acel i 

nu este organic, în cuvinte, ci eufonic, adică adaos în 
limbă pentru a da mai multă „putere lui e, asprindu-l 
întru cîtva. Și 

Acest i eufonic mult slăbit faţă de e de cit în 

difongul ie, în care i este mai sonor, nici nu se arată 

prin scris. 
Avem dar: eu, i, ea, ei, ele, ești, este, ezer, epure, 

ert, es, hurue, bulfee, verme, vespe, eftin, eri, mercuri, 

persic, fer, mere, caer, trebue, ie, femee, căci e pri- 

_meşte accentul, iar î, un simplu adaos eufonic. Cuvin- 

tele feruginos, epuraş, ertare, eșire, vermişor, etc. 

arată, prea bine că atunci când e își pierde accentul 

nu se mai pronunţă ie. 
i eufonic mai apare la cuvintele terminate printr'o 

consoană, ca aș, totuș, pe care de asemenea nu avem 

de ce să-l mai scriem. In cuvintele acelaș şi aceiaș, 

apare de asemeni acest i eufonic, pe care nu trebue 

să-l confundăm cu i din pluralul acestor cuvinte. Scriem 

dar: acelaș, aceiaşi; aceeaș, aceleaşi. 

In cuvintele: ou, opt, os, se aude un u slab de 

69217, 
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tot înaintea lui 0, pe care de asemenea nu-l scriem, fiind 

eufonic. 
Un u eufonic mai puternic apare în limbă din 

necesitatea, pronunțării: omul, ziua, zisu-ţi-a, etc.; pe 
acesta, suntem nevoiţi să-l scriem, întrebuințarea lui 

fiind cerută de limbă. | 
Cuvintele terminate în consoana r îndulceșc pe 

acest w eufonic, prefăcându-l în diftongul iu pe care 
însă îl înlocuim prin u: cerul, sporul, hoherul etc., nu 
ceriul, etc. 

In cuvintele viu, cărânuziu, etc., iu este însă, 

„diftong: viul, cărămiziul, etc., (deşi apare şi la acestea 
i eufonic dialectical: cărâmiziiul, etc.). 

În cuvintele: Bou, codru, acru şi altele, u nu e 
cufonic. 

Triftongi în limba romînă sunt: 
cai, eau, eoa, iai, iei, iau, oai, din cuvintele: ceai, 

șleau, fleoancă, iai, iâu (aceste două din urmă de 
la verbul a lua), miei, şerpoaică. 

Nu sunt diftongi: iea, oiu, aiu, din cuvintele: iească, 
DOiu, raâiu, pentru că i şi u din aceste cuvinte sunt 
ecufonice. Scriem dar: ească, voi, rai. 

In limbă se întîmplă cu diftongii şi triftongii un 
fenomen numit al contragerii. In adevăr, cuvintele 
pălărie, hirtie şi altele la, care i nu este eufonic, pri- 
mind articolul a, ar trebui să ne dea pâldriea, hirtiea, 
etc. Diftongul ea însă, urmînd după un i se pronunţă 
şi numai a. Scriem dar pălăria, hirtia, viaţa, mială, 
iapă, etc., întrebuinţind forma contrasă a în loc de ea W, 

„„_1) Unii scriitori cred că urmează strict orlografia fonetică, 
scriind : voia, vorbiască, ete., păstrind în scrierea celui dintii 
din aceste cuvinte pe îi eufonie în locul lui e (voe, voea) care 
este adevărata terminaţiune a cuvîntului, iar în celde al doilea, luînd pe îi de la terminația infinitivului şi înlâturind pe e dela terminația indicativului (esc, eşti, ească). La imperfect scriem însă vorbiam, alături de vedeam, fiindcă i și e de la aceste cu- vinte fac parte din rădăcină, iar terminația este am. |



- o | 19 

Acelaş lucru se întimplă cu u urmat de i ca formă 
a pluralului: erou, eroi; nou, noi: în care cuvinte ui 
ne dă forma contrasă i. 

Tot o contragere este și intilnirea a două vocale 

din două cuvinte deosebite, fie că una dintre ele di- 

spare — în scris o înlocuim prin apostrof — fie că am- 
bele se pronunţă împreună ca un diftong — în scriere 
le despărțim prin liniuţă (trăsătură de unire). 

Această contragere este eufonică şi nu se pro- 
duce de cît atunci când unul. dintre cuvinte îşi poate 
pierde accentul: p'a dat, ascult'o, s'a stins, n'a scris 
înc'odată vine *n casă, cun pai, c'o sapă; mi-a dat, 

căzindu-i, prinde-0, ne-au văzut, ne-aude, dă-ne, 
care-i (este). . " 

Această contragere nu are loc când cuvintele nu-şi 
pot pierde accentul: Ia anul, nu: arde, fu ascultat, 
etc., producînd uneori o discordanță neplăcută pentru 
ureche: ca astăzi, cu unul, etc. 

Contragerea prin dispariţie (eliziune) are loc chiar 
pentru unele consoane ca: r,[, n, pe care le numim 
sonore, cînd le urmează o vocală prea slabă faţă de 
cea accentuată în cuvînt: cal, cai; Stele, stea; pun, 

pui; pier, piei. 1) - 

c) Consoanele compuse. In limba romănească, ca şi 
în toate limbile, se găsesc cuvinte cu două ori trei 
consoane la un loc şi care se citesc nedespărțite. 

Grupe de două consoane în aceeaş silabă sunt al- 
cătuite mai ales prin sunetele r, s, c; £, ca primă con- 
soană: corb, sbor, clei, colb; şi de r şi Î, ca a doua: 

brad, bleg, etc. 
In genere, consoanele compuse se scriu cum se 

aud: şcoală, știubei, cujbă, cfit, Neamţ, minz, dirz, 
sfert, sfint. 

D) In cuvintul stea, (în ioc de slelă, e şi ă au dat diftongul, 
ceea ce face să se întroducă un eutonic, cind articulăm acest 
cuvint: steaua.
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In aceste combinări de consoane pronunția rămîne 
deosebită pentru fiecure consoană în parte, în afară de 

următoarele cazuri : 
a) Când după -s urmează o consoană, afară de 

I şi n; pronunţarea lui s se aspreşte fără însă să-şi 
piardă sunetul: sbor, sdrob, sgirc, Svînt, isvor, smead, 
smeu, sbanf, sbicesc. Când. însă îi urmează [, şi n, atunci 
s se preface uneori în 2, cum se şi scrie: zloată, zlot, 
2lătar, hazna, cîzlar, îndrăznesc; dar: înlesni, plesni 
slei, etc. i 

b). Când după c urmează un s, aceste două con-: 
soane se pronunţă ca un singur sunet şi se scriu cu x: 
vaă, fix, nex, doxă, Xenia, Xenofont, Saxon, Xeno- 

„pol. Se scriu însă separat, în: ficsi, îmbiesi şi alte 
cuvinte vechi romăneşti. 

c) Cuvintele din alte limbi care aveau pe qu, se 
scriu în limba romănească: ca, ga, cv, ch: calitate, 
egvajie, evarț, chintă, aşa, cum se pronunţă obicinuit. 

Consoanele în grupe de cite trei în aceaş silabă, 
întotdeauna încep cu s şi Ş: scriu, sdrob, Sfrijit, Sgri- 
buli, Sprinceană, strivire, ştreaf, ștreang şi altele 
cîteva. | Ă 

Intotdeauna, însă, cîna rămîne nedomerire între 
5 Şi ș, preferăm pe „s, ca mai potrivit cu eufonia limbii. 

Duplicarea consoanelor. In cuvintele compuse din pre- 
poziţia în şi un alt cuvint următor care începe cu, n, 
se aud ambii n, de aceea scrim: înnoesc, înnoă, înnot, 
înnăscut. Scrim însă înainte şi înapoi, cu cîte un singur 
n, fiind compuse din în şi ainte; în şi apoi; deşi în 
vorbire se pronunţă pentru eufonie uneori: în nainte, 
în RApoi. 

Nota 1. — Dublarea lui s în unele cuvinte, fără ca să se audă doi s, este o greşeală, împotriva ortografiei fone- tice. Acea dublare nu este nici cel puţin necesară, de oarece înţelesul acelor cuvinte se stabilește prin însăși întrebuin- țarea lor în scriere ca şi în vorbire.
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Cuvintele nu șunt obiecte de prăvălie care să trebueaseă 
cinstit etichetate pentru a nu înșela pe cumpărători. Ironi- 
zarea cuvintelor „vie“ şi, „sară“, cele cu trei înţelesuri, de 
către Costache Negruzzi, nu a fost se vede îndestulătoare. 
Seriem dar: casă de locuit şi casă de bani; masă de lemn şi 
masa corpurilor; vasele omenești, rase de animale şi rase 
călugărești. 

Regula ortografiei fonetice e să scriem aşa cum vorbim. 
Nota 2.— Limba romînească întrebuinţează alfabetul 

latin în locul celui cirilice înlocuit treptat de Văcărescu (în 
Gramatica lui din 1787), careîl reduce de la 40 literela 33, 
şi apoi de I. Eliade Rădulescu, care întroduce treptat lite- 
rile latine în alfabetul cirilice, pînă îl elimină cu desăviîrşire. 
Prin un decret al domnitorului Cuza din 1860 alfabetul latin 
e întrodus oficial la noi. 

Iată alfabetul cirilie cu numirea literilor care îl compun: 

A, a (az7)=a; B, & (buche)=b; E, (vede) =vy; tr 

(glagol) = gh; A, A, (dobru)=d; 6, e (iest) =e; X, x (Ji- 

vete) = j; 5, S(zealu) =z; 3, 3 (zemle) =z; H, n (je) =i;[, 

i= (1); B, & (eacu) = ch; A, a (lude =; AI, m (mislete) = m; 

IL, n (naş) =n; 0, (on)= o; Il, n (pocoi)= p; P, s(riţă)=r, 

&, e (slori)=s; T, r (tferd)=t; Oy, o (uc)=u; %, 4 

(ferta) = f; X, X (her) =h; O, w (0t)=o; II, i (şta) = şt; 

II, u, (ţi) =; U, u (cervu) = ce; II, m (şa) = ş; b,z(ior)=ă; 

"AI, ni (ieri); h,s (ier)=i; Bt (iet)=e; D0,p=iu; tă, 

ta (aco) = ia; 16, ue == ie; A, a (ia) =ia; X, (ius) =: Fă, 

tă (je) =ie; ă a=ia; 3 4 (es) =, es; W,vWr (psi); 0,8 

(thita) =, ft; V, v (ijita)=y. | 

„Tatăl nostru“ din evanghelia cu învățătură de Coresi 

(1584): | 
_. 

 Tâmaan H6erpS ut expui «| spui. cduiucRă-ce HOIAEAE 

78. ch Be ANmpXUula TĂ . pie BSA TĂ Kopat „| WEpH auă wii 

NŞE NOMĂNTI , NĂTĂ HO4CTpă Cbulweă Ab -HE HO4W âcTb5H. 

LUI TATA HSAW TBELIAAEAE HOĂCTpE ROWA EpThAh ur N6H rpe- 

uHubâwp HSwiph . ui HS He ASue „p Hhnâcre ut He uZ6xBkips 

pi SR Ac XhraknSan . Km dă TĂ £ «MOnpăulA wii nirkgk 

INI CAĂBĂ .p Eecle . 4MHHh.
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Acest alfabet de la numele unuia Chiril, eare l-a inven- 
tat, este o imitare a celui. grecesc, care începea cu a (alfa), 
3 (beta) ete., de unde vine şi numirea de alfabet. Fiindcă 
în seriere se întrebuințează pentru notări cîteva din literile 
greceşti, dăm şi acest alfabet: 

Aa = alfa =a Ny = n =n 
Be = beta = b-- ZE = xi = 
Pop = gamma = g O o = oomicron = o 

A5 =— delta =d Iaz = pi =p 
E e =cepsilon = e Pg = rho =r 
I î == dzeta = dz Loc= sioma = s 
ln = eta =e > Tr = tau =t 
0yY = theta = th Yv» =ypsilon = y 
li = iota =i pi = fi, = 
Ka = kappa = k Ny = hi =h 
AN = lambda = 1] Wu = psi. = ps 
My = my = m O = omega — 90 

Pentru numerație se întrebuința în cel grec şi cirilice 
tot. literile. Dăm aici numeraţia cirilică şi latină, faţă de 
cea nouă întrebuințată azi: 

A = |: = 1] Ra = SRI = 29 
R = II = 2 A = XXX = 30 
Pr = IL = 3 MW = NL = 40 
A = IV = 4 un = L = 50 
£ = V = 3. ă == LĂ =. 60 
5 = VI = 6 o = LXX = 70 
3 = VI = 7 n = TAXĂ = 80 
n = VIII = 8 4 = XC = 90 
= IN = 9 p = C = 100 
i = N == 10 e = CC = 200 
ai = XI = 11 p == CCC =" 300 
pi = SII = 12 P = CD = 400 
ri = SIN = 18 4 = D = 500 
Ai = XIV = 14 Y = DC = 600 
si = SV = 55 W =  DCC= 700. 
Si = SIN = 19 w = DOCC — 800 
K = SN = 90 4 = CM — 900 
Ka = XXI = 21 ză == M == 1000 

„De la 1000 înainte se întrebuința pentru alfabetul ci- rilie aceleași litere ca şi pentru unităţi, punându-li-se un 
semn înainte,
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" Fiind 'că în scrierile vechi se întrebuința calendarul 
bisericesc, care începe cu 1 Septembre ; iar şirul. anilor de 
la facerea lumii, pentru a găsi anul corespunzător de la 
lisus, se seade 5508, dacă data e înainte de 1 Septembre, 
iar de la această dată 5509. 

In limba veche romănească, se scria şi prin abre- 
viare, însemnîndu-se deasupra rîndurilor prin semnul 
că o vorbă este scurtată prin eliminarea vocalelor ori 
a unor silabe finale: Amnss = Dumnezeu; A = dînsul. 

Caligrafii vechi aruncau şi litere pe deasupra. 
rindurilor, arătind îndemînarea, lor la scris şi, proba- 
hil, crezînd. că prin aceasta documentele iau o formă. 
mai estetică; pe lîngă frumoasele podoabe de la înce- 
putul şi sfîrşitul cărţilor şi uneori şi ale capitolelor, cu 
cerneluri negre şi roşii. Ei înfloriau şi literile inițiale. 

SCRIEREA INIȚIALELOR. Litera, de la începutul unui cuvînt? 

se chiamă literă iniţială, cea de la mijloc medială, iar 

cea de la; sfirşit se chiamă finală. 
Obiceiul vechi al limbii romăneşti a fost — şi-l 

-păstrăm, fiind bun pentru că nu împiedecă cititul — ca 
fiecare propoziţiune să înceapă cu literă mare (maju- 
sculă). In scrierea cirilică propoziţiunea începea cu literă. 
mică (minusculă); numai aliniatele aveau iniţiale. 

Cu litere mari se scriu numele proprii precum şi 
numele comune cînd ele arată în întrebuinţarea lor nume 
de persoane ori li dăm o însemnătate deosebită: Dumi- 
trescu; Bucureşti luna Iunie; posteşte Vineria; altfel, 
scrim: în iunie; într'o vineri. 

Pentru politeţă de asemeni se întrebuinţează literile 
mari, cînd nu arătam numele persoanii; în deosebi pentru 

familia regală: Regele şi Regina au plecat la Sinaia; 
regeie Ferdinand; Domnule Ministru, a fost un con- 

siliu de miniştri; Domnule Director, d-l director lo- 

nescu.
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2. Estetica pronunțării sunetelor. Toate limbile îşi au 
estetica, lor în pronunţarea şi întrebuinţarea sunetelor. Po- 
poarele neolatine ausimţul estetic mai desvoltat de aceea 
limbile lor strălucesc prin sonoritate şi îmmlădiere. 

La noi,opera unor esteticiani ca Eminescu, Alexandri, 
Haşdeu, Odobescu, Bălcescu... este vrednică de admirat 

în crearea unii limbi literare desbărată de străinismele 
trecutului. , 

Estetica limbii are în vedere, înainte de toate, 
consonanţa. 

Prin consonanţă se înţelege acordulplăcut alsunetelor 
pentru ureche, potrivnic disonanţii care supără urechea. 

Disonanţele se înlătură în vorbire şi mai ales în 
“scriere, ferindu-ne de ciocnirea neplăcută a sunetelor 
prin o rea întrebuințare a cuvintelor, de pildă, cînd 
după, un cuvînt care se sfiîrşeşte cu o vocală, ori cu 
o consoană, urmează un alt cuvînt care începe cu aceeaş 
“vocală ori consoană. 

Disonanţa e şi mai neplăcută cînd o silabă întreagă 
se repetă, în cuvîntul următor. Se produce atunci o ca- 
cofonie. Ne ferim dar de a întrebuința expresiuni ca: 
o faptă ca aceea, cu cucută, cu cusur, fringă gitul, 
strimb scris şi altele; înlocuindu-le prin expresiuni 
lesne de găsit, prin inversiuni de cuvinte, ori prin in- 
troducerea unui nou cuvint între acele care alăturate 
ar putea da naștere la cacofonie. 

Aceasta, o facem pentru eufonie, adică pentru su- 
netul plăcut al pronunțării. 

Ia afară de i şi u eufonic, de care ne-am ocupat, 
limba întrebuinţează consoanele sonore 4 n, r, intro- 
ducîndu-le pentru eufonie uneori în mijlocul cuvintelor: 
cealaltă, -cestalalt, varniţă, -acarniţă 1), 

Disonanţa, se mai înlătură şi prin armonia care 
se produce prin accent, mulţumită îndulcirii vocalelor 
în pronunțare. 

  

1) Vezi capitolul sufixelor. 
.



& 

25 

a) Pronunţarea sunetelor. Prin natura însăşi a sune- 
telor, se produc în pronunțare îmmlădieri şi aspriri de 
limbă. - 

Unele sunete au o pronunțare mai deschisă, altele 

mai închisă. Vocalele sau sunetele vocalice, adică acelea 
care pot rămine de sine stățătoare în ptonunţare, se 
deosebesc cu totul de consoane, carc se sprijinesc în- 
totdeauna pe vocale pentru a putea; fi pronunţate; cu- 
vîntul consoană însemnînd a suna împreună. 

Variația în pronunțare devine şi mai mare . prin 
diftongi, triftongi şi însoţiri de consoane. 

Vocalele după felul pronunțării lor, le puten: 
"împărţi în patru categorii: 

sonore: a; 
deschise: e, i; 
închise: d, î; - 
guturale: o, u. 

Consoanele se împart în acelaş fel: 
i sonore: r,l, n; 

“deschise:  j, s, ș, f, (0e),(ge); 
închise: DV ft d,g,c; (4), 

mute: mb p. 

b) Tonalitatea. Variația în pronunţarea sunetelor 
se măreşte şi mai mult prin tonalitate. 

Tonalitatea vocalelor. Vocalele a, e şi'o cu cite 
două tonalități. In pronunţarea cuvintelor: casa, verde, 
colo, tonalitatea vocalelor din prima silabă e întreagă, 
iar din a doua înjumătăţită. Vocalele i, şi u au cite trei 
tonalități: pitici, cinici, noi; mugur, lustru, ou, dudăâu. 

Vocala î, cea, mai aspră din limbă, şi: vocala d, 
cea mai moale, nu au de cît o singură tonalitate; to- 
tuş, fiind accentuate şi însoţite de consoane sonore, îşi 
întăresc şi ele pronunţarea: viri, fără, etc. 

Avem astfel o gamă întreagă de şasesprezece su- 
nete vocalice, în afară de acelea ale diftongilor.
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Această mare variaţie de tonalitate a dat posi- 
bilitate ca fiecare cuvînt din limbă -să poată avea o 
silabă cu un sunet mai forte ca în celelalte, dînd expre- 
sivitate cuvîntului. Acea silabă se zice tonică, ori că 
poartă accentul tonic al cuvîntului. 

Această tonalitate a cuvintelor este supusă însă 
la schimbări. Prin înriurirea pe-care o au sunetele unele 
asupra, altora, tocmai prin tonalitatea, lor, prin nevoea. 
unii pronunțări mai frumoase şi mai: potrivite geniului 
limbii, precum şi prin alte cauze, se produc uneori schim- 
bări în pronunţarea, sunetelor. La, aceste schimbări de 
tonalitate, adică de o pronunțare mai forte ori mai 
slabă a, sunetelor, se mai adaogă în limbă şi unele schim- 
bări de prefacere a unora 4intre vocale în altele de o 
tonalitate mai forte ori mai slabă. | 

Din această tonalitate a, vocalelor, se nasc accen- 
tele cuvintelor în pronunţarea, lor. 

Accentul tonic. Cuvintele monosilabe, prin însăşi 
natura lor, sunt accentuate, în afară de unele monosilabe* 
enclitice care se alipesc la începutul şi mai cu seamă la 
urma cuvintelor şi care, prin obicei, se "despart prin- iro trăsătură de unire: ne-am dus, i-am spus, spu- Rene, vezi-ţi de treabă, ascultaţi-mi spusele, etc. Altfel, monosilabele, oricare ar fi vocala care intră în alcătuirea lor şi oricare ar fi numărul consoanelor 
care o însoțesc într'o silabă, îşi păstrează în vorbire accentul tonic: var, cer, pir, dor, sus, git, căci. şi pierd însă accentul cînd două vocale din două cuvinte deosebite vin în atingere; însă numai dacă înţelesul propoziţiunii o permite. Putem spune: „vine 'n casă, vorbind de această acţiune în general; cînd voim însă, să arătăm că cinevavine negreșit, pronunțăm dispărţit cuvintele; „vine în casă“. — Prin pierderea accentului, - vocala mai puțin sonoră se elide: ori se preface în diftong ascult'o, pînăn deal, într'acestea, ne-am dus, i-am văzut etc., urmînd regulile contragerii.. ”
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___ Cuvintele bisilabe şi polisilabe primesc accentul 
pe silaba penultimă: casă, zapis, laic, fenic, pacinic, 

covată, îndurare, îndobitocire, bine, horă, cuscră, 

pană, dilmă, cucernic, cădere, mere, mine, tine, icter, 

ife, izmă, gdină, vină, idol, miros, spornic, dascăl, 
codru, tusă, cine, curte, oricare ar fi vocala accen- 
tuată ori numărul consoanelor care o însoțesc în silabă. 

Sunt însă şi escepţii de la această regulă, escepţii 
determinate de tonalitatea, vocalelor, şi cerute de accen- 
tele expresiv şi eufonie. 

Accentul expresiv. Cînd un cuvint se naşte prin 
derivare din altul, limba întrebuinţează sunete mai 
forte în terminația. noului cuvînt, în scopdea arăta, 
că noţiunea, fundamentală, a cuvîntului este modificată. 
In acest fel, accentele de expresivitate se schimbă tot 

" deatitea ori, de cîte ori se aduce o schimbare în înţelesul 

unui cuvînt: cap, capac, căpăcel; lemn, lemnar, lem- 
ndărie; şoim, şoiman, şoimuleţ, şoimuşor; cărămidă, 
cărămidar, cărămidărie; blană, blănar, blănărie, 

blăndreasă, blănuţă, blănişoară; dor, dorință, dori- 
tor; Galaţi, Gălăfean ; bou, bouf, boulean, boar; codru, 

codruf, codrean, codrulean; mult, multuf, multişor, 

mulțime, îmmulji, îmmulţire. 
Cuvintele: lemnărie, blândrie, blânufă, ni arată, 

că şi accentul de expresivitate caută să se fixeze 
cînd e cu putinţă, pe o silabă penultimă, primind ter- 
minaţiunile slabe d şi e, ca şi cuvintele femenine ori 

asemănătoare lor. 
Dar odată fixat accentul expresiv la cuvintele 

derivate, el rămîne neschimbat pentru formele vorbelor 

chiar dacă prin aceasta el trece pe penultima silabă: 

lemnărie, lemnăriile, Constantinopole, Constantino- 

politan, Constantinopolitanul, Constantinopolitanilor. 

Accentul eufonic serveşte în limbă la armonizarea 

pronunțării cuvintelor. 

Eufonia limbii cere ca accentul să cadă pe vocala
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care se bucură de o mai mare tonalitate într'un cuvînt. 
-Cînd acea, vocală se află în silaba pe care obicinuit 
cade accentul tonic, cel eufonic se confundă cu el: sare, 
glastră, rîivnă, cegă, tonă, tină, turtă. Cînd insă, nu 
se află în silaba tonică obicinuită, atunci, dacă e po- 
sibil, vocala din silaba tonică se preface într'un diftong, | 
pentru a căpăta o mai mare sonoritate, (cocor, cocoară; 
chel, cheală. Cînd vocala e de o tonalitate prea mare 
faţă, de altele care îi urmează, se întunecă (strană, 
străni). Dacă aceste schimbări nu sunt posibile, atunci 
vocala cu o tonalitate mai mare poartă accentul, în 
orice silabă sar afla: farină, pasere, pagină, flamură, 
Jghindură, papură, cumpănă, bogat, curînd, cuvânt, 
şoltic, năsdrăvan, rural, sinet, hoher, bunic, suspin, 
conac, cirac, împărat, imaş; cu observarea că i ur- 
mat de o consoană sonoră are preponderanţă asupra 
lui e: senin, pelin, etc. 

În cîteva cuvinte de origină. străină apare maăi, 
forte decit a: caic, zaif, cataif, etc. 

In această atragere de accent eufonic, dacă se 
întîmplă ca aceeaş vocală să urmeze în silabe conse- 
cutive, fie în cuvinte bisilabe, fe polisilabe, accentul 
eufonic cade pe cea din urmă vocală comună: cazma, 
para, balama, eres, înfeles, ibric, tiptil, voinic, tibişir, 
topor, cobor, poloboc, culo, atun, butuc, viriî, pri, 
bildibic. | 

Dacă însă vocala care se repetă are înainte ori 
după dinsa, alte vocale, atunci accentul eufonic se sta- 
bileşte pe cea dintii dintre vocalele care se repetă: 
surcele, prepeliță, veveriţă, coropişniță, părete, burete 
secetă, epure, inimă, iglifă. | 

| In cuvintele: cerere, petrecere, repede, cadelniţă, 
vârtelnifă, accentul pare. retras pe penultima silabă; în realitate în vorbire cele două silabe din urmă, se pro- nunţă ca şi cum ar alcătui o singură silabă, 

In cuvintele cercevele, cafele, etc, accentul tonic
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rămîne normal, el fiind stabilizat acolo prin singularul 
acestui cuvînt: cercevea, cafea. Tot astfel se întîmplă 

şi” la unele forme flexionare: a vina, a salta, a şedea, 
care îşi au accentul stabilizat prin formele. lor lungi, 
și deci mai vechi: vinare, saltare, şedere. 

Aotă. — În general, toate aceste regule ale accentului 
şi tonalităţii ne arată că în scriere nu avem nevoe să punem 
anumite semne pentru a arăta pe care silabă cade aecentul, 
eufonia limbii conducîndu-ne de a dreptul la huna pronunțare 
a cuvintelor. Nici un Romîn nu-şi greşeşte accentuarea, cu- 
vintelor în vorbire, pentru că limba lui e deprinsă să apese 
vocala penultimii, iar dacă înaintea acelei vocale, ori în 
urma ei găseşte o altă de o tonalitate mai mare, fără voe 
se opreşte asupra ei. . | 

Am putea întrebuinţă accentul acolo unde acelaş cuvînt 
are două înţelesuri deosebite cu totul: câpil şi copil, lături, 
lături; albie şi albie; haină şi haină; fugi şi fugi, dar uiici 
aici nu e nevoe de însemnat accentul, înțelesul din propo- 
ziţiune îndreptîndu-ne pronunţarea. 

Nu avem nevoe de întrebuințat accentul nici în cuvin- 
tele de origină străină ca sorocovăţ, în care el cade pe sune- 
tul &, atit de slab în limbă, dar a cărui accentuare e cerută 
pentru variație, după pronunţarea celor trei o care îi pre- 
merg monoton. 

Tonnlitatea consoanelor. Consoanele au o singură 

tonalitate. Totuş prin înriurirea vocalelor, ele îşi întăresc 
ori îşi slăbesc sonoritatea lor. Cind pronunțăm cuvintul 
rac, r are o pronunțare mai sonoră din cauza lui a 
următor, pe cînd vocala ce e de o mai mică sonoritate 

ca încuvîntul car în care r îşi pierde puterea, lui. Tot 
astfel se întîmplă cu toate consoanele din limbă. 

c) Prefaceri de sunete. Prin înriurirea, sunetelor, a 

unora, asupra, altora, precum şi din cauza tonalităţii 

vocalelor, intervin în limbă unele prefaceri de sunete, 

atit la vocale, cît şi la consoane. 

 Prefaceri la vocale. Toate vocalele îşi pierd ori 

îşi ciştiză tonalitatea lor prin accent; uneori pretăcin- 

du-se în diftongi ori. în alte vocale.
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Șunetul a este vocala cea mai puternică din limbă. 

In ori ce silabă s'ar afla, el poartă accentul cuvîntului, 

afară de cazurile cînd accentul trece pe un alt aori 
un diftong din silabele următoare, ori cînd, la forma. . 
-rea de cuvinte, se preface în dă: clasă, clasare, clasi- 

ficare; cramă, crămuşoară; drag, dragi, dragul, 
dragile, drăguşor, drăgulej, a îndrăgi, drăgălășanie, 
îndrăgostit; abatere, abătut; cal, călăreț, căluj, că- 
lâri; alamă, alămar, alămărie; cald, căldură, căldu- 

ros, încălzi, încălzitor. ae - 

a se îmmoae în d chiar atunci cînd nu-şi pierde 
accentul, însă cuvîntul îşi pierde o silabă, ori primeşte 
o silabă în care adaosul însuşi îşi pierduse o silabă, prin 
adăogarea lui i ori uri (ur e eufonic): cracă, crăci; 

mască, măşti; calamară, călămări; cataramă, cătă- 

râmi; lac, lacuri; sare, săruri (articulat silaba revine: 

lacurile, sărurile). | 

Dacă în locul lui i final intervine pentru eufonie 
un €, iar a e precedat de o consoană mută (m,b, p) 

ori de consoanele închise v şi f, a se preface tot pentru 
eufonie în e, dacă consoana următoare nu e o şueră- 
toare, pentru.cele mute, ori o consoană închisă pentru 

v Şi f: bată, bete; masă, mese; pară, pere; pată, pete; 

sară, seri; vară, veri; fată, fete; față, fețe; faşă, feşe. 
In celelalte cazuri, -a rămine neschimbat: casă, 

case; fază, faze; mamă, mame; mapă, mape; pală, 
pale; ori babă, babe; lamă, lame; ramă, rame. 

a iniţial nu se îmmoae, chiar dacă intervine ac- 
centul expresiv; arc, arcuri arcușor; ars, arsură; an, 
anual, etc. 

Sunetul a nu se preface nici odată în diftong, fiind 
mai sonor decit oricare dintre ei ; formează însă diltongii 
sonori din limbă: vâlean, cîmpean, treacă, poartă, 
scoate. 

Notă. — Din prefacerile lui a se poate vedea lămurit 
că eufonia este la baza tuturor schimbărilor care intervin 
în limbă,
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Sunetul î. Potrivnic lui a, sunetul cel mai sonor din 

limbă, î fiind cel mai închis, nu arealtă posibilitate de 
cît să se deschidă. Aceasta se întîmplă cînd în silaba 
următoare intervine un i, ori mai cu seamă une: vînă, 
vine; cuvint, cuvinte; tânăr, tineri; vinăt, vineţi; sfint, 

sfinte, sfinţi; Romin,” Pomăniă, romanitate; vînt, 
ventilator; git, gutural. 

Notă. — Sunetul î îl seriem așa, iar nu 6, Â, 6, îs 
cum s& cerea în ortografia fonetică, pentru a-i arăta pro- 
venienţa latină. Obiecţiunea ce s'a făcut că Român, trebueşte 
scris Român pentru a arăta, descendența noastră nu are nici 
o însemnătate: acei care nu ne cunose limba, nu întîlnesc 
cuvintul scris romăneşte; iar acei care ni-o cunosc, ştiu şi 
întrebuinţarea sunetelor din limba noastră. Seriem dar Romin, 
Romănia, romanitate, romanizare. - 

Cînd după î urmează un ,el se preface uneori în u, din 
_eauza eufoniei. Seriem dar umblu, umflu, iar nu îmblu, îmflu. 

In luptă cu a, cînd « precede pe î, aceasta atrage 
accentul pe el: carîmb, catir; însă dacă îi urmează, a atrage 
accentul cu dînsul: vîna, cînta. 

„ Sunetul ă, cel mai slab din limbă nu are posibili- 
tatea altei prefaceri decit să-şi însoţească pe i, pentru 

a ajunge diftong: capăt căpătăi; mă, măi. 

Notă. — Prin faptul că d provine din a, îl scriem 
întotdeauna : &. 

Uneori. pare că provine din e: văd, (de la vedere) ; 
măr, meri; în realitate & se schimbă în e cînd îi urmează, 
un € (făt, fată, fete, etc.). Ș 

Inainte d se mai scria € şi O (bătrân, latinește veteranus; 
Fântănă, lat: fous). Ortografia fonetică nu poate să ţină însă 
seamă de cît de formele limbii romîne, care sunt la îndă- 
mîna tuturor. 

Sunetul e faţă de a şi î, e un sunet slab; faţă de 

d, este însă mai forţe, totuş e se preface în diftong cînd 
în silaba următoare este un d, ori cînd e este final şi 

accentuat: earbă, ceapă, geană, pleacă, odoleană, 
isteață; cișmea, saltea, caramea. !
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Urmat de o silabă puternică, ori de mai multe, 
se preface în i ori ă: repezicior, călişoară, călătorie... 

e singur, în loc de este, îşi pierde accentul, pre- 
făcîndu-se în enclitica i: nu-i (nu este). | 

Tot pentru eufonie, e precedînd terminația i se 
„preface în i, dacă nu e premers de f, d, s, dar numai 

în cazul cînd aceste trei sunete nu pot fi prefăcute în 
/, 2, Și mării, tăcerii, cănii, sulfinii, vorbii dar: casei, | 
stradei (ori străzii) poftei, însă: mătușii, curții, lăzii. 

__e precedat de o vocală, atunci cînd îi urmează un 
i, rămine neschimbat : mândriei, ambiţiei, cetăţuei. Unele 
cuvinte femenine terminate la plural în e, cînd primesc 
articolul Ze, schimbă, pe e în i, pentru enfonie: litere, 
literile; agrişe, agrișile etc. 

Notă. — Prin ultima observaţie, se resolvă deplin serierea 
lui îi. şi -ei fina], prin cerinţele eufonice ale limbii. 

Muntenii au tendinţa de a îndulci pe ă în e, iar Mol- 
dovenii de a-l aspri în î. Formele âialeetuale au şi ele far- 
mecul lor social, limba literară, adică limba bazată pe principii 
eufonice stabile, cere însă să Pronunțăm şi să scriem : bătrineță, 
iar nu bătrineţe ori, bătrineţi; uşă, nu uşe, ori uşi; tusă 
nu tuse; mătasă nu mătase. Cu toate aceste, acolo unde 
eufonia ne permite, căutăm să preferăm vocalele mai sonore, 
pronunţiînd : însețare, însetoșare înţeles, înțelegere, înțepare, pen- 
tru a îmfrumuseţa limba. De asemeni: unchiaș, uriaș, în loc 
de uncheș, urieș. Nu vom serie însă perete, pereche, formele 
eufonice rămînînd: părete, păreche din cauză că, deşi precedat 
de o consoană mută nu-i urmează o consoană şuerătoare. 

Uneori sunetul ea se contrage în a în Moldova: seamă 
= samă, din cauză că după un diftong puternic urmează un 
d în silaba următoare. Preferăm diftongul ea, din cauză că 
îi urmează 0 consoană mută: scamă, zeamă, ete. 

Sunetul o ca, și e, fiind un sunet slab faţă de a şi 
î, caută, să formeze diftongul oa cînd primeşte accentul 
şi e urmat de e ori d: coc, coace, -coacă;, toc, toacă; 
coală, boală, oloagă, frumoasă, inimioară, Ssomno- : 
roasă, oameni; moarte, moartă, etc. 

Cind îi urmează o silabă puternic accentuată, pier-



33 

zîndu-şi accentul, se preface în u: porc, purcel; joc, 
Jucăuș; rog, rugător; adaog, adăugăm. 

Se mai preface în u dacă îi urmează în silaba, 
următoare un i, îşi pierde accentul şi e precedat de o 

consoană mută: moare, mori, murim; poate, poți, 
putem; alifel: doresc, dorim. ii 

- Sungtui i nu sufere nici o prefacere. Sunetul i se 
alipeşte însă cu înlesnire pe lîngă vocalele sonore 
pentru a le aspri sonoritatea, ori pe lângă cele gutu- 
rale pentru a le deschide, dînd într'o parte şi în alta 
diftongi însemnați în limbă. 

Notă. — O însemnare deosebită trebue făcută asupra 
scrierii plurarului la substantivele femenine terminate la 
singular în d. Ele primesc la plural pe i ori de cîte ori acest 
i este de o tonalitate atît de slabă, încît nu poate forma o 
silabă, ci se alipeşte dimpreună cu acele dintre consoane 
care Al însoțesc la silaba precedentă, scurtind cuvîntul: 
coadă, cozi; vergi, săli, ciori, străji, porți. Această seurtare 
nu e posibilă însă cînd în silaba precedentă este a ori os, 
ori dacă cuvîntul primeşte terminația uri chiar pentru cuvintele 
de mai sus: coade, sale, cioare, treburi — forme care tind să 
dispară din limbă. | 

Cuvintele cu terminaţii în f, s, z, 2, nu primesc nici 
odată 3, ci numai e: cofe, rufe, case, coase, tăze, raze. 

Sunetul u, nu sufere nici o prefacere. Are aceaş 

funcţie ca şi i în compunerea diftongilor. 

Notă. — In regulă generală, oricare ar fi prefacerile 
pe care le pot; suferi vocalele, ele se seriu cu litera sune- 
tului care se aude. Diftongii proveniţi prin schimbările to- 
nice urmează aceeaș regulă. 

Prefaceri la consoane. Mai toate consoanele din limbă, 

pot suferi prefaceri de pronunțare. Îndulcirile regionale 

de pronunțare: chicior, rotunji, etc. nu pot avea nici 

o înriurire asupra, scrierii ortografice. - 
Unele dintre aceste îndulciri însă, cum e cazul 

pentru c şi g înaintea, lui e ori i, sunt generale: fac, 

69217.-G. D. Seraba, Gramatică, Ortografie, Punctuaţie 3
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faci, face; şterg, ştergi, şterge. Pentru a arăta cînd 
C şi g rămîn guturale, s'a întrodus obiceiul să se pună 
un Pf: chem, ghem, chitră, ghindă. In cuvintele străine 
unde găsim qu, pentru a arăta guturalitatea, lui e urmat 
de i păstrăm această ortografie. Scriem Quintilian şi 
citim Chintilian. 

Vocalele: d, s, £, z, ș, f, şi j pot rămine neschim- 
bate, ca în cuvintele: drept, jaf, soare, turn, zahăr, 
ştirb, țurțfure, Xenia. Alte ori însă primesc următoarele 
schimbări, prin înrîurirea vocalelor : 

s se preface în ș 

? » „nf 
d » >> » 2 

- 2 3 » » j 

dacă sunt finale la rădăcina cuvintelor şi li se adaogă 
terminația i: pas, paşi; frumos, frumoşi; tuns, tunşi; 
roată, roţi; crud, cruzi; coadă, cozi; breaz, breji. 

Schimbările de mai sus sunt datorite nevoei de 
a pronunța mai cu înlesnire pe i final. Tot în acest 
scop d se preface în z şi prin terminaţiile ură, ut, or: 
căzătură, văzut, văzător. 

Sunt mai rari cazurile cînd consoana g urmată 
de i se preface în ]: strug, strujire;, $ în c: cărufă, 
cărucior; d în g: repede, repegior; t în c: grâunte, 
grâuncior; e în s ori ps: toarce, tforsei; coace, copsei. 

Arhaicul giu în: giudec, giunghi, îincungiur di- 
spare din limbă prin formele estetice: judec, Junghi, 
încunjur. 

Vocalele mute (b, m, p) iar dintre cele aspre f,v 
nu primesc schimbări. Totuş uneori se schimbă: / în 
V: vătav, vătafi etc. 

Scriem obicinuit, nu obişnuit. 
Inaintea lui s şi £, uneori sunetul b se îmmoae în 

pronunțare în p, dar se poate pronunţa și d, cum îl şi 
scriem: subtil absolut, sub (nu supt), fiind mai estetice.
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Inaintea consoanelor mute: b. 7, p, consoana n se . 

preface în m: îmbunare, Schimb, îmmulțire, imperfect, 

împărați; nu însă înaintea lui f şi v: înflorit, înver- 
zit, etc. | | 

Consoanele sonore r, Î, n dispar uneori prin contra- 

gerea, vocalelor care le însoțesc, în diftongi: cal, cai; 
cere, cei; pun, pui, etc.; uneori / se preface în n, iar 

r, în (: scriem însă înalt, nu înant; turbure nu tulbure. 
In unele cuvinte, grupul de consoane se şi st se pre- 

face în şt: broască, broaște; mască, măști; oaste oști. 

]]. Silabele. 

1. Natura silabelor. Silabele sunt părţi de cuvinte. Ele 
sunt formate din vocale ori diftongi însoţiţi ori nu de 

consoane, de obicei premergătoare lor. Două vocale se- 
parate într'o silabă nu găsim de cît atunci când prin 
adăogarea, unui i final slab, cuvîntul nu are putere să 
alcătuească, prin el o altă silabă: robi, voinici, curcani, 

“ verzi, ASculţi. 
Cuvintele pot fi monosilabe (de o singură silabă), 

bisilabe (de două), polisilabe (de mai multe). 
Pentru pronunțarea eufonică a cuvintelor, limba 

le împarte în silabe prin accent: casă, para, carare. 
Cînd vocalele neaccentuate urmează, una după alta, se 
produce un ritm al pronunțării, silaba neaccentuată, 
de lîngă acea, accentuată lipindu-se mai strîns de ea, 

cealaltă pronunţindu-se mai separat: pasere, (pase re), 
căpitan (că pitan), ceteraş (ce teraş), suliță (suli ţă), 
bivoliță (bivo liţă). Cind cuvintele sunt prea lungi, iar 
limba, nu găseşte accentul, silabele se pronunţă trăgă- 

nat, aproape separat, până la găsirea lui, urmărit in- 

stinctiv: Con stan ti nopol. 
Cuvintele monosilahe sunt prin natura lor accen- 

tuate. Ele pierd uneori accentul cînd fac trup cu alt 
cuvînt, fie pentru totdeauna, fie ocazional. În cazul întîi 
se modifică, şi înţelesul cuvîntului: nefericire (ne feri-
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cire). În cazul de al doilea fiecare din cuvinte își păs- 
trează înțelesul. ! 

2, Despărțirea cuvinteior în silabe este determinată de 
regulile eufonice prin însuşirile pe care le au vocalele 
şi consoanele. Simţul estetic al limbii noastre cere pe 
cît e cu putinţă, ca fiecare silabă să înceapă prin o 
consoană şi să, se termine cu o vocală. 

Din această cerinţă a limbii urmează că voca- 
„lele cu sonoritate mijlocie e şi o cînd sunt accentuate, 
fie că ele sunt la începutul, fie că urmează după o altă 
vocală, să primească un i ori u eufonic, ori să se pre- 
facă, întrun diftong, dacă vocala din silaba următoare 
o permite: iepure, voie, 'ed; “om, “opt; iearnă, “oaste; 
voiească, vivoară. 

Tot din această cauză, cînd o silabă se termină 
printr'o consoană, iar cuvîntul capătă o nouă şilabă, 
chiar dacă prima, silabă e accentuată, consoana trece 
la silaba următoare: mal, ma luri; praf, pră fă ri e; 
cap, ca pe te; răzor, ră zoa re; ceas, cea suri. 

Cînd sunt mai multe consoane la un loc, ele trec 
cu toaitele la silaba următoare: ca stron, a scut, 
oa ste, bra sdă, pe şte, me şter, gi scă, pi strui, etc. 

Cind însă prima din grupul de consoane este sonoră 
(7, 4, n) ori o mută (3, p, m), pentru că ele nu pot fi 
pronunţate uneori de loc, alteori cu o mare greulate 
cînd le urmează alte consoane, ele rămîn alipite la prima, 
silabă: al tul, ar mă, dar nic, pal ton, pal mă, cap tiv, 
um ple, min te, cîn tec, um blă. Cu toate aceste, dacă, 
cea de a doua ori chiar a treia consoană, este r,/ ori n, tot grupul de consoane trece la silaba următoare: 
doa mnă, su flet, co vrig, pie trar, nu tri ment, 
a Spru, cu scru, a stro nom, no stru, că pă stru, 
co flit, te slă, i bric. 

Cînd cuvintele sunt compuse, despărţirea în silabe urmează după înţelesul părţilor care intră în compu- nerea lor: com pun, pre pun, pro pun, dis pun, 

3
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su pun, im pun, su pra pun, cu prind, des prind, 
re fac, des fac, pre fac, sub îm part. 

il. Cuvintele 

1. Natura cuvintelor. Inţelesul lor. De înţelesul cuvinte- 
lor se ocupă filozofia limbii. Ea arată, în ceea ce intere- 
sează gramatica, că fiecare cuvînt înfăţişează o noţiune, 
iar fiecare noţiune o existenţă ori a valoare a fiinţii. 

Orice existenţă înfăţişează natura fiinţii şi moda- 

“lităţile ei statice (constituirea materială şi spaţială), 
ori cauzalitatea şi manifestările ei dinamice (tempo- 
ralitatea şi mişcarea). 

__Ori ce valoare poate fi afectivă (plăcută ori ne- 
plăcută) ori utilitară (folositoare şi nefolositoare). 

Existenţa fiinţilor se determină ori se caracterizează 
prin valorile pe care i le acordăm. Orice existenţă 
presupune o valoare, după cum, de asemeni, orice valoare 

presupune o existenţă. Când zicem cuvîntul ca, ne 
gîndim mai întîi la acest fel de animal din punct de 
vedere al modalităţilor sub care el se înfăţişează şi 
care consţituesc natura, lui (alcătuirea), ori înfăţişarea 
lui spaţială (formă, coloare etc). Ne mai gîndim apoi 
la cauzalităţile pe care le poate produce, şi care 
constituesc mariifestările lui temporale (circumstanţiale) 
şi' de mişcare (particulare).: Zicem dar că un anumit 
cal este înalt, osos, sur, vioi etc. ori că doarme 
aleargă, mănîncă, etc. - | 

Orice noţiune are dar un înţeles de existență 
(modalitate şi manifestare) şi în acelaş timp de valoare, 

(de afecţiune ori de utilitate). Afecţiunea şi utilitatea 
au făcut pe oameni să ajungă la înţelegerea ca aceleaşi 

cuvinte să li înfăţişeze aceleaşi existenţi şi valori. 
Astfel au luat naştere limbile. 
Toate popoarele din lume au aceaş limbă Alozofică, 

cu nuanţe de foarte mică însemnătate între ele; se- 
deosebesc însă între dînsele prin formele materiale ale
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limbii, prin vorbe, care şi ele înfăţişează un grad mai mic 

ori mai mare de înrudire — astfel cum ne arată filologia. 

“Studiină înțelesurile variate pe care le pot avea, 

aceleaşi cuvinte în limbă, ne convingem numai de cît 

că posibilitatea pe care o au vorbele de a exprima 

prin ele noţiuni cu totul diferite prin înţelesul lor, a 

ajutat pe deoparte omenirea la ridicarea, ei pe scara 
civilizaţiei, iar pe de altă parte i-a înlesnit vorbirea, 
scutind-o de a întrebuința cuvinte deosebite pentru 
noţiuni asemănătoare, dar diferite ca înţeles. Cuvîntul 
aspru, de pildă, exprimă o modalitate fizică, în înţelesul 
său primitiv: piatră aspră; dar tot acest cuvînt aplicat 
la fenomene atmosferice: vreme aspră; la viaţa uti- 

litară: vin aspru; la purtarea personală: om aspru; la 
viaţa socială: pedeapsă aspră, îşi extind înţelesul 
desmaterializîndu-se şi îndepărtîndu-se cu totul de cel 
iniţial. . 

Notă. Această extindere de înţeles se îndeplineşte prin 
o determinare ori prin o caracterizare şi serveşte la com- 
plectarea unii limbi. 

Determinarea, şi caracterizarea, fenomene psihice pri- 
mordiale în manifestările vieţii spirituale, îşi păstrează toată 
valoarea în fenomenele de manifestare ale unii limbi. Ele 
fiind deci şi la baza gramaticii, după cum se va putea vedea 
din tot ceea ce urmează, căutăm să fixăm aici înțelesul de- 
plin al acestor două cuvinte. Caracterizările sunt de natură 
afectivă şi se referă la afectivitate în general (afecţiune, emo- 
ție, voinţă), prin care fapt toate cuvintele isvorîte dintr'o 
caracterizare, pe lîngă înţeles, poartă cu ele şi o nuanţă afe- 
etivă. Chiar părţile de vorbire care par mai lipsite de un în- 
ţeles mai întins, cum sunt adverbele: da şi nu, spre pildă, 
sunt afective. Cel care le pronunţă, o face pentru a-şi mani- 
festa o afecţiune, o emoţiune și în orice caz voinţa. Cînd zicem 
că un obiect e pe masă însoţim această manifestare spirituală 
de o umbră cel puţin de afecţie, pe care o arătăm prin prepo- 
ziţia pe, ori o alta. Iaterjecţiile sunt afective prin excelenţă. 

In ce privește determinările, ele sunt în primul rînd 
„de natură utilitară. Cina zicem vorba, casa, determinăm o anu- mită casă, scoţind prin articolul a uri înţeles utilitar.
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Este evident însă că utilitatea -isvorăşte şi dintr'o afe- 
cţiune; cuvintele de utilitate fiind însă mai îndepărtate de 
obîrşia lor, pierd orice caracter afectiv. Cînd zicem vorba 
argintar, derivat din vorba argint, determinăm pe omul cu 
o ocupaţie anumită, de natură utilitară, fără să avem nevoe 
de a arăta, că acel meseriaş poate să determine în noi o 

_ afecţiune oare care prin meseria pe care o exercită. 

2. Gruparea cuvintelor și formele lor. Cuvintele după, 

natura, lor, formele pe care le pot avea, precum şi prin 

prefacerile pe care le sufăr în limbă, se împart în două 

mari grupe. Unele dintre ele arată o existenţă materială 

ori spirituală statică (de stare), altele o manifestare 

de asemeni materială ori spirituală, de natură dinamică 

(mişcare). 
Cele dintii se numesc substantive, cele de al doilea 

verbe. 

a) Substantivul. 

Cuvintele de natură statică sunt substantivele. 

Ele arată existenţi şi valori: de energii şi fenomene, 

de fiinţi anorganice (corpuri, lucruri), de fiinţi organice 

(plante, animale); ori noţiuni abstracte de natură spiri- 

tuală ori socială, asemănătoare celor dintîi: căldură, 

lumină; cer, pămînt; nori, zăpadă; piatră, casă; 

floare, cal; timp, Spaţiu; sentiment, gindire; neam, 

şcoală. 
__ Unele dintre aceste substantive se zic primitive, 

adică, determinate de a dreptul prin noţiunile pe care ele 
le reprezintă; celelalte se zic derivate !). 

Cuvinte primitive în limbă după întrebuinţarea 
lor: vânt, om, spirit ete. Cuvintele derivate sunt foarte 

numeroase în limba romănească. Ele derivă din cele 

primitive: vîntoasele, omenire, spiritualitate. 

„Pentru substantive cit şi pentru celelalte părți de cuvint 
derivate vezi capitolul. „Formarea cuvintelor“,
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Natura substantivelor. Substantivele sunt de două, 
feluri: de determinare şi de caracterizare. 

Substantivele de determinare arată natura fenome- 
nelor, fiinţelor şi lucrurilor. Din această cauză ele mai 
pot fi numite concrete. In genere, numirea lor nu e 
derivativă, iar atunci cînd arată o derivare, după fe- 
lul calităţilor constitutive ori modalităţile lor de mani- 
festare, ele îşi păstrează caracterul lor concret (cocoșar 
vine de la cuvîntul cocoș, însă e o altă, pasere; prundar 
vine de la prund, dar e o pasere; cocor de la coc; 
pisică de la pis etc.). Unele dintre ele au înţeles şi 
general şi particular, cînd componenţa lor e de aceaş 
natură (partea nedeosebită de tot) şi nu primesc pluralul 
decit cu alt înţeles: lapte (lăpturi) aur (aurării). 

Substantivele de caracterizare arată modalităţi 
fenomenale, ori de fiinţi şi lucruri privite însă sub 

" forme de existenţi individuale. Această caracterizare 
sa îndeplinit de mintea omenească prin considerarea 
aparte a unui caracter fundamental, dar comun mai 
multor fiinţi de orice natură ar fi ele, prin o abstragere; 
de aceia se numesc şi abstracte. | 

Această abstracţie este de două feluri. Unele ca- 
racterizări au păstrat însuşirile materiale de existenţă :- 
lungime, mulțime, înălțime; animale (care au sufiet) 
rozătoare, păseri; pădure, turmă, popor. 

Aceste substantive se pot numi abstracte-concrete. 
Alteori caracterizările sunt lipsite de orice. mate- 

rialitate vizibilă. Ele sunt de natură spirituală. Pot fi 
numite deci abstracte spirituale. 

Acestea pot arăta natura spiritualităţii: su/let, 
voință, inteligență; modalităţi de manifestare: jude- 
cală, cugetare, sentiment; ori modalităţi particulare 
ca, rezultate de manifestare: adevărul, binele, frumosul. 

Insfirşit sunt unele caracterizări particulare de 
individualizare numite nume proprii. Acestea sunt de 
natură socială : Gheorghe, Georgescu, Georgeni, Dund-
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rea, Dunădreanu. Ele au numai forma singulară ori plu- 
rală — dar întotdeauna cu înţeles de singular. 

Substantivele acestea de individualizare sunt de 
natura substantivelor abstracte-concrete. 

Genul substantivelor. Fiinţele sunt masculine (bărbaţi) 

şi femenine (femei). 

Notă. — Unele substantive care arată nume de ani- 
male, se întrebuințează numai la masculin, ori numai la 
femenin, atunci cînd înfăţişarea lor nu prezintă caracterizări 
de mărime deosebită: cuc, greer, vulpe, barză, ete. Aceasta 
arată că distincţiunea între fiinţi în genere a fost făcută 
la început după utilitate (aici înfăţişare). Pentru fixarea genului 
la aceste fiinţi în vorbire li se adaogă termininaţia majo- 
rativă oi pentru masculin (vulpoi) oaică şi easă la femenin (vul- 
poaică euculeasă); alte ori li se spune: greer bărbătuș, greer 
femeiușcă,. 

Pentru fenomene, corpuri, lucruri, nevoea, vorbirii 

a cerut să li se dea şi lor un gen. În genere, acelora 
care înfăţişau o mai puternică individualitate şi deci 

vitalitate, putere intrinsecă de manifestare, li s'a dat o 
terminaţie masculină: soare, nor, pom, mugure, prun, 

măr, pepene, burete, ochi, dinte, cărbune; iar acelora 
care erau generice, prin faptul că sunt un produs natu- 
ral, ori împlinesc o funcţie oarecare, li sa dat o ter- 

minaţiune femenină: zăpadă, scintee, floare, vişină, 
caisă, pară, unghie, gură, limbă, piele, măsea, vorbă. 

Cuvintele care prin natura lor prezintă o putere 
de îndeplinire a unii lucrări, dar fără putinţa de a se 
manifesta, ca individualitate deosebită; adică avind cu 

toatele aceaş posibilitate de manifestare şi în acelaş 
fel, li sa dat genul masculin la singular şi femenin la 
plural. Ele apar de natură colectivă la plural: fulger, 
funet, vint, măr, (fruct), glas, grai, cuvint, șold. 

Produsele activităţii omenești (obiecte utilitare) 
sunt ori numai femenine: sobă, fereastră, . bicicletă, 
dacă arată o întrebuințare utilitară prin mănuire (in- 
strumente, unelte, mijloace); masculine la singular şi
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femenine la plural (ambigene), cînd prezintă o oare 
care individualitate: scaun, dulap, drum, automobil. 

Substantivele concrete - abstracte, cele abstracte 

spirituale, precum şi cele de caracterizări individuale 
(numele proprii), urmează regula, generală. 

Substantivele care caracterizează pe om prin felul 
ocupaţiei, sunt determinate prin sexul persoanii pe care 
o reprezintă: croitor, croitoreasă, doctoreasă, profe- 
soară; dar şi avocat-femee, medic-femee. 

Cuvinte ca: strugure, părete, ciorap, apar ca €- 
scepţii, deşi strugurile a fost privit probabil ca produ- 

„cător de vin; iar celelalte cu o funcţie anumită. 
Numirile de localităţi, ape, munţi, par mai arbi- 

trare — prin pierderea concepției lor de la început: 
Nistrul, Dundrea, Jiul, Bistriţa, Carpaţii, Bucureştii. 

Numele lunilor sunt masculine; ale zilelor femenine. 
Numele de popoare masculine, 

Notă. — Animalele au în genere nume deosebite pentru 
masculin ori femenin. Sunt şi escepţii: bivol, bivoliţă, ete. 

Substantivele conerete-abstracte au de obicei aceaş 
rădăcină: fiu, fiică; domn, doamnă, ete. 

Numărul substantivelor se arată, prin singular, cînd 
e 0 singură, existenţă, despre care e vorba, și prin plu- 
ral, dacă sunt mai multe: soare, sori; vint, vinturi; 
zăpadă, zăpezi; părete, păreți; scaun, Scaune; om, 
oameni etc. 

Moţiune. Schimbările de gen şi număr ale substan- 
„tivelor se numeşte în gramatică moţiune. 

Moţiunea ne arată că substantivele masculine ter- 
minate la singular într'o consoană, u, e ori îi (cal, bou, 
cine, ochi, ciocoi) primesc la plural un ; (cai, boi, 
cîini, ochi, ciocoi). . 

Cuvîntul om primeşte înaintea lui i un en eufonic, prefăcîndu-se şi vocala o în oa, după regule cunoscute: 
Om, Oameni.
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Substantivele femenine terminate în d primesc la 
plural e (capră, capre); cele terminate în e primesc 
la plural i (vulpe, vulpi); cele terminate în ea şi i 
primesc le (sfea, stele; zi, zile). Luni, marți, mercuri, 

joi, vineri; au la plural aceaş terminaţie !). 
Pluralul cuvintelor care arată fenomene ori lu- 

cruri urmează regula substantivelor femenine, primind 
e ori i: fulger, fulgere; căldură, călduri; tavan, 

tavane; ibric, ibrice; cui, cue; cuvint, cuvinte; su- 
spin, suspine; bocet, bocete; cele ambigene primesc pe 
i, cu intercalarea unui vreufonic: gard, garduri; ghem, 
ghemuri; dop, dopuri; plisc, pliscuri; lut, luturi; pă- 
mint, pământuri; imbold, imbolduri; chef, chefuri; 
scop, scopuri; gind, ginduri; dor, doruri; huzur, 
huzururi, ori pe e cu intercalarea unui et eufonic: 

ris, risete; gemât, gemete; plins, plinsete. 
„Altele, pentru noţiuni diferite însă, au două plurale: 

gaz, gaze, gazuri; cap, capete, capuri, unele primesc 
şi genuri diferite: cot, coți, coturi; ochi, ochi, ochiuri; 
cimp, cîmpi, cîmpuri; timp, timpi (de mişcare), tim- 

puri (d& natură socială), ețc. 
Caracterizări și determinări substantivale. Caracterizarea 

existenţilor se face prin arătarea însuşirilor. Această 
caracterizare se numeşte adjectiv; ori a numărului lor 
(numeral): negru, suav; un, mulți. Determinările privesc 
numai înţelegerea dintre oameni şi sunt arătate prin 
articole şi pronume. 

Adjectivele şi numeralele au uneori şi ele nevoe 
de determinări în vorbirea dintre oameni. 

„_1) Fiind femenine, primesc la singular un articol femenin: 
Lunia, Marţia, etc.
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Determinarea substantivelor : 

Articolul. 

Articolul este un cuvînt care nu are înţeles prin 

sine, ci se întrebuinţează pe lingă un substantiv pentru 

a determina fiinţa, lucrul, etc. despre care este vorba. 
El este dar determinativ. | 

Articolul se alipeşte la 'sfirşitul cuvîntului, făcînd 
trup cu el. | 

Aceste determinări prin articulare pot să ne arate: 
cine determină starea, sau mişcarea, sau cine primeşte o 

mişcare. Se zice în gramatică că avem cazurile no- 
minativ şi acuzativ. Articolul poate să mai arate 
apoi ceea ce aparţine unei fiinţi ori unui lucru, ori 
asupra, cui se îndreaptă o mişcare, avem cazurile ge- 
neliv şi dativ. Vocativul e un al cincilea caz între- 
buinţat numai pentru o chemare adresată oamenilor, 
o invocaţie: „lună, tu stăpina mării“ (Eminescu), ori 
0 batjocura: gisco! 

Substantivele femenine primesc pentru nominativ 
Şi acuzativ, la singular, articolul : capra, vaca, vulpea, 
casa, Elena, Stana, cu un u eufonie cînd trebue: 
căfeaua; iar pentru plural le: vacile, vulpile, giștile. 

Pentru genetiv şi dativ singular este ei şi ii : caprii 
vacii, vulpii, casei, Elenii, Stanii; iar la plural for: 
caprelor, vacilor, vulpilor, caselor. 

Vocativul singular e în o: capro, vaco, vulpeo, 
gisco, Eleno, Stano, iar plural lor: caprelor, vacilor, 
vulpilor, giştelor. ! 

| Substantivele masculine primesc pentru nominativ 
Şi acuzativ la singular articolul / cu un u eufonic la cele 

crminale în i Ori consoană (calul. boa, cuiul, 
cele terminate în d (ata Da (oinele, d rpele); un 
uni: caii, boii, câinii, şerpi, tii: paie îa Pra. PEimEsC 

Pentru genetiv şi dativ la Sula map așalele, . gular este lu iori ii
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(pentru cele terminate în d): calului, cînelui, tatii; iar 

la plural lor: cailor, cînilor, tafilor. 
Pentru vocativ fe la singular şi for la plural: ca- 

lule, cailor; celelalte nu primesc articol la vocativ. 
Aceste schimbări prin cazuri ale articolului se zic 

declinare. ui 
_ Numai articolele se declină; iar prin declinarea, 

lor, substantivele pot primi uneori schimbări eufonice, 
după regule cunoscute. 

Tabloul declinării articolului 

FEMENIN MASCULIN 

SINGULAR PLURAL  SINCULAR PLURAL 
N.A. a le I, le a i 
G. D. i lor lui, ei lor 

V. O. lor le dor 

Notă. — Voeativul se întrebuinţează obicinuit, atit la 
singular cît şi la plural fără articol mamă! cîne! oameni! 
Se întrebuinţează însă formele: o, le, lor, fie pentru a atrage 
atenţia, fie pentru a arăta o «afecţiune deosebită: domnule! 
codrule! nebuno 

Alte articole determinative sunt: af, ai, a, ale; 

care nu fac trup cu substantivele şi se aşează întot- 
deauna, înaintea lor spre: a arăta o apartenenţă: ne- 
voile sunt ale oamenilor; mirosul plăcut al florilor. 

Ele se .mai întrebuinţează şi înaintea pronumelor 
posesive în acelaş scop. 

Acolo unde nu este nevoe de o determinare mai 
deosebită, acest articol nu se întrebuințează, atrăgind 
cu sine suprimarea verbuiui ori a adjectivului care le 
precedă: nevoile oamenilor ; mirosul florilor. 

In limbă se află şi articole'care arată o deter- 
minare particulară: cel, cei; cea, cele. Aceste articole 

se aşează în urma, substantivului fără a face trup cu 
el: Ştefan cel mare; oamenii cei vrednici (adică 
Ştefan care a fost mare domn; oamenii care sunt în
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adevăr vrednici etc. Articolul cel arată prea bine că în 
începuturile lor, articolele au fost pronume hotăritoare. 

Notă. Numele proprii de bărbaţi şi de familie primesc 
la genetiv şi la dativ articolul determinativ înainte; cele 
femenine în urmă: calul iui Gheorghe; neamul lui Buzescu, 
ori: al Buzeștilor“; dorul Elenii. E o greşală mare. în- 
trebuinţînd forma; lui Maria, în loe de Mariei. | 

„Vorba Dumnezeu primeşte articolul înainte — din re- 
spect deosebit — dar şi în urmă, cînde vorba de zei: „se în- 
chinau Dumnezeului, lor.“ 

Numele de familie primesc pluralul, cînă ele arată o 
însemnătate istorică ori numai socială: Buzeștii, Petrești ete. 

Articolul maseulin 7 primește înaintea sa un u eufonie 
care îl întunecă, fiind prin natura lui slab în pronunțare. El 
apare cu putere la genetiv (calului), ceea ce arată că u nu 
poate fi privit ea articol. Inşelarea vine din faptul că vor- 
bele care arată individualităţi: Dumnezeu; Popescu, Jorgu, 
nu au nevoie să fie articulate la nominativ fiind prin natura 
lor determinate ca individualităţi : Dumnezeu ea tot puternic; 
Popescu e nume; Iorgu a plecat. 

Substantivele femenine terminate în ă, cînd sunt înso- 
ţite de un alt cuvînt articulat, îşi schimbă pe & în e ori î, pentru eufonie, ori iau formele de la- pluralul lor: acestei 
case; acelii lunci, acestei stele, coloarea basmalii, casa su- 
rorii mele; tusă, tusei; matasă, mătăsei. 

In limbă se articulează cuvîntul căruia, îi dăm o expre- sivitate deosebită : casa noastră, marele om; buna şi milostiva 
doamnă. Copacii cei mari și numeroși. Cînd un cuvînt, prin natura, lui este nedeterminat, cum e cuvintul tot, articularea trece la cuvîntul următor: foată omenirea. | 

Cînd articolul al, ai; a, ale; se repetă, limba cere să fie exprimat numai o singură dată: Coşbuc este autor al „Ba- ladelor“ şi „Idilelor“ ; dar numai cînd se atrage atenţia, altfel: Coşbuc este autorul „Baladelor“ şi „Jdilelorit. 
Totuş aceste articole se repetă cînd voim să dăm o expresivitate şi cuvintelor care urmează : aceasta este legea şi a lui Dumnezeu şi a oamenilor. 
Urmează că atunci cînd un cuvînt rămîne nedeterminat, nu primeşte articol: am văzut un cal; am văzut calul veci nului. Dacă însă calul aparţine vorbitorului, ori se ştie 

despre care e vorba, atunci se zice; am văzut calul (sub- înțelegîndu-se al meu, ețe.
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Pronumele 

Ca, şi articolul, pronumele este un determinativ 
care se aşează înaintea substantivelor pentru a arăta 
şi natura, determinării. El se întrebuințează singur 
cînd substantivele se subiînţeleg. 

Această determinare poate fi hotărîtă ori nehotărită, 
pentru genul, cazul şi numărul substantivelor. Avem dar: 

Pronume nehotărîtoare : 

un, unui, unii, WRor; una (0) unii, unele, unor; 
alt, altui, alți, altor; altă, altei, alte, altor; 

tot, — toți, tuturor, toată, —, toate, tuturor. 
Exemple: un om, unii femei, altor oameni, tuturor 

femeilor. Intrebuinţate ca substantive, aceste pronume 

primesc 'articolul: unul spunea; alta torcea, cu toţii 

ascultau. | 
Tot nehotăritoare sunt pronumele: cineva, ceva 

cîțiva, citeva, oare cine, oare care, nescine, vre un, fie 
cine, fiecare, fiece, vericine, cutare, nimeni, nici unul, 
nimica, etc. Şi în genere orice vorbă luată drept pronume 
nehotăritor. 

Pronumsle hotăritoare : 

acest, acestui, acești, acestor; aceasta, acestei, aceste 

acestor; 

acel, acelui, acei, acelor; acea, acelii, acele, acelor; 

acestălalt, acestuilalt, aceştialalți, acestorlalți; acea- 
stălaltă, acesteilalte, acestelalte, cestorlalte. 
acelalt, aceluilalt, aceilalți, aceloralalţi; acealaltă 
aceilalte, acelelalte acelorlalte. 

Notă. În loc de acest se mai întrebuinţează pentru eu- 
fonie, cest, în loe de acel, cel; iar în vorbirea populară: 
ăst,: ăstui, ete., ori ăl, lui, ete. Toate aceste nu se între- 
buinţează în vorbirea "corectă de cît eufonic: cel care, ceea 
ce; cestalalt, ceilalți.
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Adverbele atita, așa, se pot întrebuința drept pronume 
hotăritoare: atita lume, aşa casă. Atîta primeşte formele de 
gen, număr şi caz: ațitor oameni. Drept pronume  hotări- 
toare se pot întrebuința şi unele expresiuni adverbiale: 
Un astfel de om; o adevărată minune de copil, etc. 

Pronumele acesta arată ceea ce este apropiat de per- 
soane care vorbeşte, acela, mai îndepărtat; prin extensiune: 
acest gind (despre care e vorba); gîndul acela (despre care 
a fost vorba). 

Pronumele cestalali, arată ceva apropiat, dar de aceaş 
categorie, celalalt e potrivnicul său. 

Pronumele hotărîtoare primesc cu toatele articolul inva- 
riabil a, cînd se iau drept substantive: Acela a zis (acea 
persoană), | i 

O întrebuințare deosebită o are pronumele invariabil 
0: îa-0 de bună (această ştire, întîmplare, etc). 

Pronumele întrebătoare : 

Cine? Ce? Cui?; Ce? 
care? cărui? căror? care? cării? căror? 

„_. Notă. — Ce are numai o formă pentru ambele genuri 
ŞI numere; cine, are două. | 

Pentru întrebări se mai uzitează adverbele: Unde? Cind? 
Incotro? Cum? Cit? (cu formele cîți, cîtor, cîte, citor). 

Cine şi cui se întrebuinţează numai pentru persoane; ce (la ce în loc de cui) se întrebuințează pentru fiinţe însu- fleţite şi pentru lucruri. Celelalte pronume întrebătoare au caracter de generalitate. : 

Pronumele de relaţie: 

ce, 0arece, orice, verice, orişice, ceva, fiece) 
care (oarecare, oricare, orişicare, careva, fiecare, 

niscareva) 
cine, oarecine, Oricine, Orișicine, cineva, fiecine, 

nescine) . 
nişte, 
vre un, vreo, 
cutare, 
niciun, nici 0, nimeni, nimica, 
tot.
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Notă. Ce şi compusele lui se întrebuinţează numai 
pentru fapte, lucruri și noţiuni abstracte: fapta ceai făcut-o: 
cqsa ce o locuești; gindul ce l-ai avut. 

Care se întrebuințează pentru oameni şi animale: omul 
care vorbeşte mult; boul care împunge; iar pentru lueruri, 
în locul lui ce, numai eufonie, fiind mai sonor. 

Pentru relaţii se întrebuinţează adverbe şi adverbiale: 
oricum, oricind ete. 

Pronumele personale se întrebuinţează pentru înţe- 
legerea dintre oameni (convorbire şi scriere), deter- 
minînd anumitele persoane care iau parte la o între- 
vorbire. | _ 

Ele nu se declină cu ajutorul articolului, fiind prin 
natura lor articulate; de aceea au o declinare proprie: 

SINGULAR 

PERRBOANA X PERSOANA II PERSOANA UI 

Nominativ eu tu el; ea 
Dati mie (îmi, mi) fie (îi, fo) lui(îisi)seilii,) 
Acuzativ mine (mă) tine (fe) ei (îi, ; ea (0) 

Vocativ — ful — | 

PLURAL 

Nominativ noi , 00; ei; ele 

Dativ .  nouă(ne,ni) vouă(vă) tor (le, li) 
Acuzativ noi (ne) noi (vă) ei (îi, î,); ele (le) 

Vocativ : — doi! — — 

Notă. — Pronumele personale nu au genetivul, pen- 
tru că acest caznu se poate întrebuința de cît arătînd o aparte- 
nenţă, iar prin aceasta pronumele personal îşi pierde cara- 
cterul său, 

Voecativele se uzitează numai la persoana a Il-a și 
aceasta încă prin o politeţă — înlocuind popularele mă, fa, 
ori înterjecţia ei! prin tu şi mata (pentru ambele genuri). Tot 
pentru politeţă, se mai obicinueşte dumneata, dumneavoastră 
(domnia ta, ete; Măria Ta, ete.; care sunt pronume substan- 

69217,- G. D. Scraba, Gramatică, Ortografie, Punctuaţie 4
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tivale, primind articol în prima parte, care se declină după 
regula generală a articolului ; cele de mai sus sunt îndeelinabile. 

Tot pronume substantivale sunt: dinsul, dinsa; care 
primesc articol deelinabil. Dinsul, dinsa, sunt pronume de 
particularitate, şi -se întrebuinţează cînd e vorba de răspun- 
dere pentru o faptă: dinsul mi-a spus. Diînsul e o formă 
compusă din de și îns (fiinţă). De aceea în forme pronu- 
minale se mai întrebuinţează locuţiunile: printr'ânsul, din- 
tr'însul, într'insul— cu fornmie "deelinabile. 

Pronumele personale au forme scurtate care se adaogă 
la sfîrşitul verbelor: spune-le, ascultă-i, ete., cînd nu e ceva 
hotărît; altfel se întrebuinţează forma lungă, precedată de 
prepoziţia pe la acuzativ, cu reduplificarea, pronumelui pen- 
tru a întări și mai mult hotărîrea: ascultti-mă pe mine; pune 
mîna pe el; ori la dativ: dă-i; şi dă-i lui. Când e vorba de 
acţiuni materiale se întrebuinţează la acuzativ numai forma lungă: curge pe el; toarnă pe dinsul. 

Forma ne, pentru 'pers. I plural e bine să se între- buințeze la acuzativ, iar ni la, dativ, cînd eufonia o permite. 
Forma reflexivă a pronumelor personale. Pronu- 

mele personale pentru a arăta forma, reflexivă, limba 
le aşează înaintea verbelor, punînd două forme pentru a 
arăta, şi o hotărire: mie-mi fac; fie-ţi spun. Din această 
cauză, în limba romînă, pronumele personale nu se între- 
buinţează înaintea verbelor, de cît pentru determinări 
hotăriîtoare. 

Pentru a evidenția şi mai mult, una din forme 
trece uneori în urma verbului: ex îmi fac mie; ori 
intervenind o inversiune: i-o fac eu ţie. 

Cind acţiunea are un obiect extern persoanii, atunci 
pronumele nu se reduplifică: mi-am făcut-o; ţi-am 
Scris scrisoare, etc. 

Pentru forma, reflexivă la persoana a III-a, se în- trebuinţează o formă anumită, pentru cazurile dativ şi acuzativ, singular și plural: sie, îşi şi sine (se): sie își face, şi-a făcut-o; s'a lovit pe Sine; s'a lovit > mai ex- presiv: sieși, sineşi: cine dă, sieşi dă. 
Pronumele refiexive au mai multe întrebuinţări după natura verbelor pe lingă care se întrebuinţează.
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Pronumele posesiv apare ca un genetiv al pronume- 

lui personal, dar cu înţelesul deosebit, de aparţinere, 

ori de stăpînire; avînd formele: meu, tău, lui si ei; 

nostru, vostru, lor, şi arată o aparţinere naturală, din 

fire: gîndul meu, inima lui; suferința ei. 

Cînd acest pronume se întrebuinţează singur, se 

subînțelege persoana: am văzut şi isprava lui. 

Pronumele posesiv determinativ prin escelenţă: 

său, săi, sa, sale. Acest pronume cere însă şi o carac- 

terizare a determinării (posesiune), apartenenţă pe cit 

posibil: vaca sa cea bună; caii săi bălani; vitele sale 

cele bune; frate-său; sora-sa. 

In vorbire pronumelui posesiv trebue să-i premeargă 

“întotdeauna, un alt cuvint. 

Notă. — Spuninăd: am văzut casa sa, e o greşeală de 

limbă, cu atît mai mult că limba romănească cere pe cît 

posibil suprimarea pronumelor posesive. Am văzut calul său; 

am cetit cartea sa, sunt exprimări greşite, deşi întrebuințate 

des. Romăneşte se spune: î-am văzut calul; î-am cetit cartea. 

- Pronumele de consideraţie. Mai sunt şi pronume de 

consideraţie, stimă, respect, şi politeţă, socială. Către 

rege şi regină se întrebuințează: Măria Ta, Majestate 

şi Sire (numai pentru rege); către ceilalţi membri ai 

familiei regale se întrebuinţează cuvîntul Alfeţă.. 

Se mai întrebuinţează, şi formele: Măria Sa, Ma- 

jestatea Sa, Majestatea Voastră, Alteja Voastră. 

Către capul bisericii: Sanctitate; către mitropo- 

liţi: Inalt Prea Sfinte; către episcopi: Prea Sfinte; 

către preoţi: Părinte, Cuvioase Părinte, sfinţia ta, 

etc. Miniştrii altor state: Excelenţă. 
Domnule, doamnă, domnilor, doamnelor sunt for- 

mulele obicinuite de politeţă (ca substantive). Domnia 

ţa, ori dumneta, dumnealui, dumneaei, dumneasa, 

dumneavoastră, se scriu scurtat: d-ta, d-lui, d-lor, etc. 

Domnul se scrie scurtat; d-l ori d., apoi, d-na, d-nii.
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Notă. -- Intrebuinţarea pronumelui. scurtat. Suntem si- 
guri că am întrebuințat “bine un pronume scurtat, când îl 
putem înlocui prin forma lui cu accent: dă-mi, dă-ți, dă-i; 
mă-am făcut, ţi-ai făcut, i-ai făcut; dă-ne, faceţi-vă, daţi-le, 
mi-am făcul. vam dat, li-au luat: și-a zis, şi-au luat, şi-au 
scris; dindu-mi, dându-ţi, dindu-si: dindu-ne,  dându-tă, 
dîndu-și, înseamnă :- mie, ție, lui, ei; nouă, vouă, lor (dati- 
vul); iar: ascultați-mă, supune-te, îa-l, du-o; ascultă-ne, 
supuneţi-vă; du-le; mam dus, te-ai dus, sa pornit; ne-a 
văzul, v'a. chemat i-ai ascultat, le-ai ascultat, l-am văzut, i-au 
cunoscut, sau văzut; înseamnă: pe mine, pe tine, pe el, pe 
ea; pe noi, pe voi, pe ei, pe ele (acuzativul). 

Caracterizările substantivelor se fac prin adjec- 
tiv şi numeral. 

Adjectivul. 

. Adjectivul arată: 
1. Insușiri statice ale corpurilor din natură şi 

lucrurilor produse de om: 
aspect şi consituire: tare, tărișor, virtos, moale, greu; 

lichid, gazos, gros, pustiu, etc. 
coprindere: plin, plinuf, plinicel, gol, larg, lărguşor, 

găunos, etc. 

structură: rar, răricel, des. 
cantitate şi mărime: mare, măricel, mic, Wicşor, mi- 

tițel, mult, puțin, pufintel, etc. 
* formă: lung, lungăreț lat, drept, rotund, rotunjor, 

înalt, etc. 
suprafaţă: aspru, asprişor, neted, netegior, puhav, etc. 
aşezare şi situaţie: Jos, înalt, nâltuj, năltișor; ceresc, 

pămintesc, etc, | 
coloare: alb, albiu, albicios, REgrU, “ro, roşior, ro- 
-Şiatic, roşcat, verde, albastru, galben, gălbui, găl- 
bior, întunecat, etc. 

Insuşirile la om şi animale: 
aspecte şi constituire : unele de mai sus ; on re sprinten, Sprin- 

tenel, DOIRIC, VOIRICOS, etc.
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formă: unele de mai sus; svelt, șui, bleg, flencheş, etc. 

mărime: unele de mai sus; uriaş, pitic, etc. 

coloare: unele de mai sus; șein, pag, lai, tarcat, 

breaz, pintenog, etc. 

defecte: olog, ghebos, şaşiu, gingav, etc. 
2. Insuşiri dinamice, unele pentru corpuri, alte 

caracteristice animalelor : 
de mişcare: iute, repede, repegior, încet. 
de schimbare: flexibil, elastic, limpede, limpegior. 

de prefacere: veșted, aşchiat, julit, pipernicit, tinăr, 
- inerel, bătrin, bătrior. 

3. Calităţi: Me 

afective: dulce, dulcișor, dulceag; acru, acrişor, acruf, 

gustos, mirositor, frumos, frumuşel, urit, urioios, 

scîrbos, biet, etc. 
emoţionale: sperios, grozav, adorator, meloman, ar- 

tist, cântăreț, muzicanti, jucăuş. 
voluntare: leneș, lenevos, harnic, neînduplecat, încă- 

păținat, nebunatic, încrezut, moderat, etc. 

intelectuale: mintos, prost, nebun, cuminte, ginditor. 

utilitare: bun, rău, folositor, păgubitor, nou, vechiu, 

răpitor, călător, dibaci, silitor, etc. - 

fel de trai: îngrijit, solivisit, vagabond, arțăgos, 

liniştit, luxos, grijuliu, chefliu, desfrinat, moral, 

cumpătat, hoinar, etc. 
viaţa socială: îndatoritor; politicos, binevoitor, du- 

şmăânos, mincinos, lăudăros, stimat, desprețuitor; 

casnic; intrigant, mândru, arogant, mișel, certăreţ, 

mizantrop, ascultător. 
Natura adjectivelor, Insuşirile dinamice, precum şi 

calităţile arătate prin adjective, sunt în mare parte deri- 

vaţii din verbe, pentru că verbele sunt şi ele în totali- 

tatea, lor atribute de însuşiri şi calităţi ale fiinţilor 

şi lucrurilor. 

Dimpotrivă, substantivele au fost denumite în for- 

marea limbii prin derivări din adjective; multe dintre
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numele de lucruri şi fiinţe au în romăneşte nume care 
ne arată origina lor verbală adjectivală: suflet de la 
a sufla; gind de la a gindi; privighetoare de la a 
priveghia; ciocânitoarea, de la ciocăni; virtelniță, cio- 

can. Sunt în limbă, de asemeni o sumă de adjective 
care se întrebuinţează în acelaş timp ca substantive: 
sur, surul (cal sur); frumos, frumosul (estetic), etc. 

Genul adjectivelor. Adjectivele femenine derivă cu 
toatele de la cele masculine, primind la singular termina- 
ţia d, dacă se termină în consoană: vîrtos, virtoasă; alb, 
albă; înalt, înaltă; jos, joasă; pitic, pitică; olog, 
oloagă; încet, înceată; tinăr, tînără; frumos, fru- 
moasă; cîntărej, cîntăreață; nebun, nebună; prost, 
proastă; liniştit, liniştită; sărac, săracă; politicos, 
politicoasă; casnic, casnică; ascultător, ascultătoare. 

Tot astfel: albişor, albişoară; ndltişor, nâlti- 
şoară; sprinteior, sprinteioară; încetişor, încetişoară; 
limpegior, limpegioară, dulcişor, dulcişoară; plinul, 
plinufă; acruj. acruță; dulceag, dulceagă; sărdcuf, 
sărăcujă; prostu, prostufă; ceresc, cerească. 

Tot astfel fac femeninul cele terminate în u precedate 
de consoană: negru, neagră; aspru, aspră; acru, acră. 

Pentru enfonie, roș face roşie; călător, călătoare; 
adormitor, adormitoare; gînditor, gîinditoare; răpitor, 
răpitoare. 

Cele terminate în eu şi du, au femeninul în ea: 
greu, grea; râu, rea. Tot aşa face femeninul cuvintul: 
mişel, mişea. | 

Adjectivele în el, fac fenomenul în ică: plinicel, 
plinicică; răricel, răricică; mititel, mititică; mărunţel, 
mărunţică; sprintenel, sprintenică; tinerel. tinerică; 
frumuşel, frumuşică. 

Cele terminate în iu fac în ie: luciu, lucie; gălbiu, 
gălbie; şaşiu, şaşie; fistichiu, fistichie; auriu, aurie; 
pustiu, pustie; grijuliu, grijulie; chefliu, cheflie; cele 
în i au femeninul în e: șui, șue; lai, lae; vechi,
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veche; dibaci, dibace. Cele terminate în e, rămân ne- ? 

schimbate la femenin: tare, moale, mare, verde, iute, 

repede, limpede, dulce, cuminte. 
Numărul adjectivelor. Adjectivele terminate în con- 

soană şi u fac pluralul masculin în i, iar la femenin în e: 
alb, albi; albă, albe; negru, negri; neagră, negre; 

mândru, mindri; mândră, mândre; călător, călători; 

călătoare, călătoare; răpitor, răpitori; răpitoare, ră- 

pitoare; frumușel, frumuşei; frumuşică, frumuşele; 
urîfel, uriței; urifică, urițele; frumuşică are şi fru- 

muşea. Adjectivul roş face pluralul şi masculin şi fe- 
menin în i: roș, roșii; roşie roşii; nou, noi; nouă, noi; 

ca şi toate acele terminate la masculin şi femenin în 

e şi i: tare, tari; verde, verzi; iute, iuți; dulce, dulci; 

moale, moi; apoi: pus tiu, pustii; pustie pustii; chefliu, 

cheflii; chefiie, cheflii; greu, grei; grea, grele; râu 

râi; rea, rele; gălbiu, gălbii, gălbie, gălbii; vechi, vechi; 

veche, vechi; vioi, vioi ; vioae, vioi. 
Cele terminate în esec, deasemenea, fac pluralul fe- 

menin în i: ceresc, cerești; bamesc, lumeşti, adjectivul 

gata este invariabil: casă gata; cărți gata, etc. 

Notă — Adjectivul nou, la femenin plural neputind 
primi terminația e, Moldovenii au prefăcut-o în &, iar Mun- 

tenii în î. Preferim pe i enfonie în locul lui ă: lueruri noi; 

stofe noi. 

Ca şi substantivele, adjectivele pot primi un ar- 

ticol declinabil, atît înaintea cît şi în urma lor. | 

Inaintea lor primesc un singur fel de articol: 

cel, celui, cei, celor; cea, celii, cele, celor; care are 

toate cazurile în afară de vocativ: calul cel negru, 

calului celui negru, caii cei negri, cailor celor negri; 

zăpada cea albă, zdpezii celii albe, zdăpezele cele 

albe, zăpezelor celor albe. Vedem că numai articolul 

se declină, ca şi pentru substantive, iar adjectivul ia 

formele de gen şi număr ale substantivului, pe lîngă 

care stă.
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Cînd articolul urmează adjectivul, el face trup cu 
dînsul, şi-l preface în substantiv: negrul (în loc de calul, 
cel negru); alba (în loc de zăpada cea albă). Exemple: 
Pune şeaua pe negrul; a intrat alba'n sat; prinde pe șeina 
(oaia şeină). Zarcatu, Negru, Bălan, Plăvan, Suru, 
etc., sunt nume ce se dau de obiceiu la animale!). 

Declinarea, acestor adjective urmează regula, sub- 
stantivelor: dă apă surului ; na, surule, etc. 

Cind însoțesc un substantiv, adjectivele stau tot- 
deauna înaintea, lui, dacă primesc articolul. Prin această 
aşezare, substantivele iau o înfățișare poetică: „vesela, 
verde cimpie“ (Alexandri); „vioriul glob al lămpii 
(Eminescu), în loc de cîmpia cea verde şi veselă, „glo- 
bul cel vioriu al lămpii:. 

Scriind în proză, e mai bine să întrebuinţăm forma 
de a doua; mai ales că prin înrturirea stilului poetic, 
adjectivele au început să primească în limbă forme 
declinabile ca: „verdelui codru, frumosului gard, 
frumoaselor mese“, care strică estetica limbii. Forme 
ca „greilor butuci, roșiilor bureţi,“ etc., sunt nesuferite 
pentru limba noastră. E mult mai plăcut să rostim: 
butucii cei grei, bureţii cei TOȘiI. | 

Numeralul. - 

Ca şi adjectivul, numeralul caracterizează substan- 
tivul arătînd un singur individ ori grupe de fizţi ori 
lucruri asemănătoare: un băiat, o femee, doi bârbați, 
două femei, doisprezece bărbaţi, douăsprezece femei, două zeci şi unul, trei zeci şi una, etc., două zeci şi doi etc. de bărbaţi; două zeci şi una, şase zeci și două de femei. | 

Acestea sunt şi numeralele care primesc forme deosebite pentru gen şi număr. Celelalte. numerale ră- 

  

1) Aceste numiri nu sea articulează la nominativ urmind regula numelor proprii — fiind articulate prin natura lor.
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min invariabile după genul şi numărul substantivului, 
trei bărbați, trei femei, etc., în afară.de cele întrebuin- 

țate ca, substantive: o sută, două sute; o mie, două mii, 

un milion, un miliard, două milioane, două miliarde. 
Numerarul up, unui; unul, unuia; una, 0, unii, 

uneia, întrebuințat înaintea unui substantiv îşi pierde 
caracterul de numeral -şi-l i-a pe acela de pronume 
nehotărit. 

Cînd numeralul e înaintea substantivului, el cere 

să, fie însoţit de un de, dacă arată un număr mai mare 
de: două zeci: trei zeci de ani, o mie de ani şi de arti- 
colul al, a primind şi terminația Jea dacă îl urmează: 

al zece-lea, al o sută-lea, a doua, a o miea. Pentru 

aceste numerale de ordine, se întrebuințează întîi şi din- 

tii în loc de a unul şi auna care arată o mişcare de 
fiinţe în mers: unul aunul, pelingă unul cite unul 
etc. Amândoi, amindouă, ambii, ambele, tustrei, tustrele 
(toți trei, toate trele), toți cinci, etc., clteşitrei, etc., 
arată o însoţire în activitate. 

Adjectivele cantitative: mult, pufin, pronumele 
cifiva, citeva, vreun, vreo au înţeles și de numerale. 

Numeralele: odată, de două ori, de o sută de ori, etc. 

arată o repeţire a unei acţiuni; iar a doua oară, a suta 
oară, etc., o repeţire neprevăzută (întîmplătoare); for- 
mele cite unul, cîte doi etc. arată modalitatea grupării. 

Numeralele pot deveni substantive, cînd arată 
cantităţi anumite întrebuințate în viaţa utilitară : o zece, 
o sută, o mie. :; 

„Tot astiel: duzina (care însamnă douăsprezece în 
franţuzeşte), chenzina (cincisprezece). 

b) Verbul 

Verbele sunt cuvinte de natură dinamică. Ele arată 
o manifestare a ceea ce există. 

Această manifestare poate fi în general: 
de fire şi existenţă: a fi, aexista, a dăinui, etc.
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Corpuri şi lucruri în mişcare: a lumina, a încălzi, a 

ploua, a ninge, a se ivi, a străluci, a ful- 

gera, a pocni, etc. a se sui, a se îndlfa, a 

cădea, a luneca, etc. 

Fiinţa organică: a trăi, a respira, a vedea, a privi, a 
gusta, a se hrâni, a se adăposti, a creşte, 

a se desvolta, a obosi, etc. 
Viaţa € ei naturală: nemişcare: a sta, a şedea. 

mişcare: a se mișca, a merge, a umbla, a se 
sui, a se pogori, a sbura, etc. 
Schimbare: a se îndoi,a se clătina, a cădea. 
Prefacere: a putrezi, a se strica, a muri, etc. 
Viaţa ei activă: a începe, a alege,a osebi, a 
termina, etc. 

5 

Viaţa, sufletească: 

Simţirea: a simţi, a se irita, a se impresiona, etc. 

Voința: a voi, a se infuria; a izbucni, a îndrăzni, 

a se sili, a se grăbi, etc.!) . 
Afecţiune: a pofti, a se desgusta, a ahtia, a se înnădi, 

a se nărăvi; a zimbi, a ride, a plinge, etc. 
limoţiune: a se speria, a Se îngrozi; a se posomori, 

a cinta, a juca, etc. 
V. Spirituală: a gindi, a cugeta, a observa, a-şi închi- 

pui, a-şi aminti, a chibzui; a crede, etc. 
Fel de trai: a se obicinui; a se îmbrăca, a se di- 

chisi, a huzuri, a hoinări. 
Viaţa utilitară: a lucra, a munci, a trage, a ciopli, 

a fixa, ă.imperechia, a preface, a îmbunăd- 
tăți, a schimba, a distruge; a dresa, a prăşi, 
a mulge, a fesela, aara, a pescui, etc.. 

1) Cele pairu verbe din urmă de la voinţă, cele trei din 
urmă de la afecţiune şi emoție, sunt manifestări fizice voluntare afecţionale ori emoţionale. !
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Viaţa socială: a iubi, a uri; a se rușina, a se smeri 
a se obrâznici; a debuta, a binevoi, 
a asculta; a se încrede, 'a se împăca, 

a lăuda, a cinsti, a onora, a asupri, 
a tolera, a plictisi, a înşela, a blestema, 

a ademeni, a promite, a făgădui, a alinta, 
a alunga, avatăma, a omori, a se în- 

țelege, a conveni, a ospăta, etc. 
Viaţa economică : a schimba, acumpăra, a vinde, a 

" prefui, a despăgubi,a socoti, a plăti, a coo- 

pera, etc. | 

Timpurile verbelor. Toate manifestările, pentru în- 

țelegerea dintre oameni, se arată înainte de toate tem- 

poral. Infinitatea timpului, omul a limitat-o în trei 
subdiviziuni: timpul de faţă (prezentul), timpul trecut 

(în gramatică perfectul), timpul viitor : scriu; am scris; 

voi scrie. 
Pentru o lămurire şi mai bună, în limbă se între- 

buinţează mai multe forme ale perfectului. Aşa: 

Imperfectul arată, că o manifestare se întîmplă, 

în trecut, dar nedeterminat şi fără a arăta că luase sfîr- 

şit: vorbiam ieri cu dinsul asupra acestui lucru; pe 

când citiam, a căzut o carte. Elarată, dar o stare trecută 

nederminată. 
Perfectul explicativ arată că o manifestare sa 

petrecut în mod determinat, şi în anumite împrejurări 

cunoscute: atunci tună; citii scrisoarea; văzuși ce 

“sa întimplat. In gramatică e cunoscut sub numele de 

perfectul simplu. 
Perfectul hotărit arată o manifestare terminată 

desăvirşit, fie că după aceia a urmat ori nu o alta, 

ori i-a premers: am lucrat toată ziua; după ce mam 

culcat, am şi adormit; am venit acasă, apoi am ple- 

cat din nou... Acest perfect avînd formă, compusă, poartă 

numele şi de perfectul compus. 
Mai mult ca perfectul arată că o lucrare se sfirşise
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mai de demult: auzise şieu povestea aceasta; pregă- 
tisem totul pentru a-l primi bine; lăsasem vorbă să 
vină la mine. 

Notă. — În limbă se întrebuințează de multeori în po- 
vestire imperfectul, ori perfectul explicativ, pentru a da un 
farmec şi expresivitate povestirii. Inaintea lor însă trebue să 
premeargă întotdeauna perfectul determinativ exact : Am trăit 
mult la țară. Aveam acolo: casa bitrinească. Aveam aer și 
lumină multă, mă bucuram de foa!e. 

| Ori: 
Ajunsesem numai de cît. Nu mai puteam însă de foame. 

Repede pregătirăm de-ale mîncării. Ne lipsiau însă tacîmuri. 
Le găsirăm și pe acestea. 

Din această alternare a imperfectului cu perfectul expli- 
cativ se poate vedea că imperfectul arată stări nedetermi- 
nate, pe cînd perfectul explicativ stări determinate. 

Modurile verbului. — Manifestările în timp pot să se 
prezinte în anumite chipuri sau moduri. 

1. Modul indicativ arată, că manifestarea s'a pro- 
dus, se produce, ori se va, produce cu încredințare din 
partea, vorbitorului: plouă, ploua, ploă, a ploat, ploase, 
vă ploa. | | 
„Avem dar: prezentul, imperfectul, perfectul expli- 

cativ, perfectul hotărît, mai mult ca perfectul și viitorul 
indicativului. 

2. Modul optativ arată o dorinţă de manifestare 
în prezent, trecut ori viitor: aş scrie, aș fi scris. 

Pentru că dorinţa poate fi condiţionată de o altă 
manifestare, de aceea optativul se mai numeşte şi con- dițional: aș fi scris, dacă aveam timp. Pentru viitor se întrebuinţează aceeaş formă ca, şi pentru prezent, (ori ce dorinţă avînd caracterul de un viitor cît mai apropiat), dar însoţită de un subjonctiv: aş dori să dorm; te-aş ruga să taci; de ar da Dumnezeu să se îndeplinească şi aceasta. - 

3. Modul indoelnic arată că o manifestare e .su- pusă îndoelii, fie pentru prezent, fie pentru trecut, fie
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pentru viitor: oi scrie, oi fi scris, oi fi scriind. Acest 
mod mai arată o nesiguranţă, o presupunere, o posibi- 
litate, toate supuse deci îndoelii. El se mai numeşte din 
această cauză şi modul prezumtiv, etc., avem dar pre- 
zentul, perfectul şi viitorul îndoelnic. | 

Notă. — Formele oi, ăi, o, om, ăți, or,nu par estetice, 
de aceia unii gramatici au căutat să le înlocuească prin voi, 
vei va, ete. (din dare par derivate), ori prin aș, ai, ar,ete.; 
dar voi scrie, în loc de oi scrie; înseamnă cu totul alt ceva. 

Modul îndoelnic este întrebuințat în limbă mai mult de 
cît alte moduri. 

4. Modulimperativ arată o poruncă. Avem numai 
prezentul imperativ : scrie. Dacă această poruncă rămîne 
lăsată la apreciarea aceluia care e solicitat, în loc de im- 
perativ, se întrebuinţează subjonctivul: să scrii! Verbul 

a şti, pentru care nu poate exista poruncă, de cit atunci 
cînd e vorba de manifestare, se întrebuinţează numai 

sub forma subjonctivă: să ştii că... 
5, Modul conjuctiv se întrebuințează pentru a 

arăta că vorbitorul nu este încredinţat de rezultatul 

favorabil al unei manifestări: să jur, să fi jurat. Avem 
dar prezentul şi perfectul conjuctiv. Conjuctivul se mai 

numeşte şi subjonctiv. 

Notă. — Conjuctivul are uneori înțeles de poruncă pen- 
tru viitor: să scris/ supusă însă îndoelii (ve; scrie nu arată 
nici 0 îndoeală). S& vă trăiască? e o formulă de politeţă a- 
fectivă — care conţine însă nesiguranța — neatîrnînd de voinţa, 
acelui care o arată, , ! 

Modalităţi verbale. In afară de moduri mai.avem în 
limbă şi modalităţi verbale. 

1. Gerunziul arată o cauzalitate temporală, deci 
întotdeauna în legătură cu altă manifestare. Gerunziul 

se poate întrebuinţa, fie pentru trecut, fie pentru viitor, 

însă sub aceaş formă: făcînd focul, s'a fript; vezi să 

nu adormi citind, dar mai ales pentru prezent : lucrează 

cîntind; 

2. Participiul arată o manifestare temporală ter-
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minată ori care are posibilitatea de a fi terminată, 
dar nehotărit. El arată tot atît de bine prezentul ca, 
şi trecutul: cîmpie ninsă, apă fiartă, vulpe îmbătrinită, 
temă făcută, minte pricepută, voinţă neclintită, du- 
rere Simţită, om oropsit, mamă iubită, ori o manife- 

stare de săvirşit în viitor (cu intenţie): Zucru de făcul. 
Participiul trecut arată o propoziţiune scurtată în 

care lipseşte verbulde existenţă : pulpe îmbătrinită, adică 
o vulpe care este îmbătrinită, etc. Din această cauză 
verbele care nu arată o modalitate de existenţă nu pot 
fi întrebuințate pentru fiinţi organice ca atribute. Pro- 
poziţiunile: acela care a vorbit, a gindit, a lunecat, 
etc. nu pot fi întrebuințate sub formă. participială. 

Notă. — Pe această particularitate se întemeiază în- 
trebuințarea deosebită a verbelor a fi şi a avea ca ajută- 
toare. Verbul a fi în limba, romînă — spre deosebire de alte 
limbi,— arată numai existenţa în general, ori particularita- 
tea ei, iar nu şi particularitatea unei manifestări, pe care o 
arată verbul a avea sub formele lui auxiliare — deosebite de 
altfel în parte de ale aceluiaş verb arătînd o stăpînire. Cînd 
zicem: a îmbătrinit, a murit, a plecat arătăm o particularitate 
pe care o au fenomenele şi fiinţa, în general, de a se manifesta. 

Particularitatea cealaltă pentru aceste vorbe o arătăm 
sub formele: e îmbătrinit, e mori, e plecat, e dus, darcu 
alt înţeles: acela de săvirşire compleetă a unei acţiuni. Alte 
înţelesuri ni-l dau apoi unele sufixe pe lîngă participii : este 
simțitor, este muritor, ete. 

Participiile au înţeles de adjectiv şi de aceea se 
întrebuinţează la fel cu ele: femă scrisă, impresii 
plăcute, oameni drepți; dar numai cînd se întrebuin- 
țează la trecut; pentru viitor însă iau caracter de ad- 
verbe: temă de scris, teme de scris. In gramatica ve- 
che sunt cunoscute aceste din urmă sub numele de su- pine. Unele sunt forme adjectivale, celelalte adverbiale. 

3. Infinitivul e singura, formă verbală lipsită de temporalitate: a ninge, a zice, etc. In limba veche se în- trebuințau forme lungi: a fire, a vorbire. Din aceste forme lungi au luat naştere substantivele verbale. 
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Din verbe se formează: | 
1. Substantivele verbale: facerea lumii, pedepsi- 

rea oamenilor, căderea corpurilor, înțelegerile sufleteşti, 
etc.; supuse tuturor formelor şi regulilor substantivelor. 

2. Adjectivele verbale: căzător, făcdtor, vorbitor 

lucrător, înțelegător, etc.; făcutul, zisul, lucratul, în- 
felesul. | 

Adjectivele verbale, ca şi toate adjectivele pot să 
fie articulate şi prefăcute în substantive: Făcătorul ce- 
rului și al pămintului; vorbitorii precedenţi; lucră- 
toarele şi-au făcut munca lor: Făcutul mincării; zisele 
oamenilor; lucrătorii casei; înțelesurile cuvintelor. 

Formele substantivale şi adjectivale ale modali- 
tăților verbale sunt mai numeroase în limba romînă 
ca în alte limbi, dîndu-i o putere deosebită de exprimare. 

Conjugarea verbelor. 

Terminaţia infinitivul împarte verbele din limba 
romănească, în trei clase, numite conjugări. Conjugările 
arată, formele pe care le iau verbele în întrebuinţarea 

“lor cu ajutorul unor anumite articole verbale. 
Această împărţire a verbelor în trei conjugări este 

arătată numai material de forma infinitivului. 
Inţelesul profund al cuvintelor, determină aceste 

forme, întrebuințate de oameni fără a bănui chiar ceea ce 
ele reprezintă, - | | 

Inţelesurile şi terminaţiunilor celor trei conjugări 
în limba romănească, sunt următoarele: 

Conjugarea |. (verbele de generalitate) cuprinde ver- 
bele care prin terminaţiile lor la infinitiv şi particip 
arată manifestări de acfiuni generale şi absolute, de 
toate genurile; dar nici activităţi nici fapte, tocmai 
pentru că, sunt generale şi absolute !). - 

1) Deosebirea dintre acţiune şi activitate este fundamentală 
în limbă. Această deosebire nu interesează aici. Arătăm numai 
că acţiunea este 'o manifestare organică a fiinţii vieţuitoare 

în genere; pe cînd activitatea presupune mijloace (instrumente),
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Această generalitate este absolută uneori pentru 
întreaga fiinţă, alte ori pentru anumite clase ale ei: 
toate încep, toate corespund, toate se înțeleg, toate 
se concep, toate se cunosc, toate rămân; toate fiin- 
fele viefuitoare renasc, cresc, dispar; văd, pot, merg; 
toți oameni în nevoi utilitare: aduc, aleg, conduc, 
distrug, toţi oamenii din aceaşi categorie admit, com- 
bat, conving, plac ori displace, etc. i 

Aceste verbe au infinitivul în e (ere), iar partici- 
piul trecut în s, cu întroducerea unui e, ori u eufonie 
uneori, şi cu prefacerea, lui s în £(ut în loc Ge us) pentru 
acele mai cu seamă care au primit în limbă un accent ex- 
presiv: a vedea, a şedea, a putea şi încă altele cîteva!). 

Exemple: a ajunge, ajungere, ajuns; a curge, 
curgere, curs; a duce, ducere, dus a alege, alegere, 
ales; a spune, spunere, spus; a abate, abatere, abă- 
tut; a creşte, creștere, crescut; a începe, incepere, în- 
ceput;: a fringe, fringere frint; -a înfige, infigere, în- 
fipt; a înțelege, înțelegere, înțeles; a cădea, cădere, 
căzut; a vedea, vedere, văzut; a durea, durere, durut. 

In afară de cele pasive, ele sunt de finalitate (scop). 
Conjugarea a I-a. (verbele de particularitate) cuprinde 

verbele care arată manifestări (fenomene, acţiuni, ac- tivități şi fapte) relative şi particulare. Particularita- 
tea, absolută o au numai fenomenele naturale: a ful- gera, a tuna, a lumina etc.; celelalte au o particula- ritate relativă adică atîrnînd de voinţă, în vederea unui efect imediat, dar nedeterminat, spre deosebire de cele 

dar numai la om, 
mai superioare. 

_ „__1) Această clasă de verbe arată o întreagă, concepţie filo- zofico-materialistă a trecutului — pe care ştiinţa modernă, cit şi filozofia, o înlătură. : ! Pare că anume e sa prefăcut în ea la infinitivul acest 

  

pentru că, activitatea presupune stări sufleteşti 

spre a atrage atenţia: a vedea înseamnă văzute; a şedea arată proprietatea | tală; a bea, puterea, lor de absorbţiune (apă, umezeală rea arată că durerea e generală peniru ființa vie. 

| 
! 
| | 
| 

 



65 

de conjugarea I-a, pentru care arată o finalitate, ori 
cel puţin un scop mai îndepărtat, 

Verbele de conjugarea a Il-a au infinitivul în a 
are ori prin eufonic ere, iar participiul trecut în af, 
fără excepții. 

Exemple: alunga, alungare, alungat; alinta, alin- 
tare, alintat; asculta, ascultare, ascultat; afla, aflare, 
aflat; cugeta, cugetare, cugetat; copia, copiare, copiat; 
încuia, încuiare, încuiat; calomnia, calomniare, ca- 
lomniat; speria, speriare, speriat; agita, agitare, agi- 
tat; ara, arare, arat; a învia, înviere, înviat; a minia, 

miniere, miniat; a sfăşia, sfăşiere, sfişiat, a înfia, 
înfiere, înfiat; a copia, copiere, copiat. | 

Conjugarea ll. (verbele de modalitate) arată modali- 
tăți particulare, determinînd mai de aproape unele 
acţiuni generale ori acţiuni de modalităţi particulare, 
cu efect determinat. A munci, a înfăptui, a alcătui, a 
trebălui, a ascuţi, a ciopli, a aspri, a scri, etc. sunt 
modalităţi particulare şi corespunzătoare activităţii 
generale: a lucra. Ca şi acele de conjugarea II-a, ele 
se rapoartă la toate genurile de manifestare şi se carac- j 
terizează prin terminaţiunile i (î) ire (îre), it (prin 
eutonie uneori uţ): a aburi, aburire, aburit; a sticli, 
sticlire, sticlit; a adormi, adormire, adormit; a 
aiuri, aiurire, aiurit; a adăposti, adăpostire, adă- 
post: a acoperi, acoperire, acoperit; a argintui, 
argintuire, argintuit; a sbici, sbicire, sbicit; a topi, 
topire, topit; a ademeni, ademenire, ademenit; a 
asupri, asuprire, asuprit; a gitui, gituire, gituit; a 

uri, urire, urit; a vifori, viforire, viforit; a omori, 

omorire, omorit; a şti, ştire, ştiut. 

Notă. — Verbele relative la cele cinci simțuri ţin de 
toate cele trei conjugări. A vedea este de conjugarea I-a, 
pentru că arată un cuprins general absolut, și finalist: prin 
vedere se poate cunoaşte înainte de toate existenţa; a gusta 
are un înţeles particular şi,relativ, urmărind un scop imediat ;. 

69217. —G, D. Scraba, Gramatică, Ortografie, Punctuaţie , 5
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a auzi apare ca o modalitate practică de la a asculta; a 
pipăi, de la afla, a mirosi de la a cerceta. 

In limba romănească se găsesc noţiuni care au dat loc 
la verbe aparţinînd la mai multe conjugări, după înţelesul 
pe care îl au în întrebuinţarea lor. Verbului a bate, cu înţeles 
general, are şi formele: a străbate (a bate prin) a combate (a 
bate-cu vorba); a bătători şi a bătuci au înţeles de moda- 
litate particulară. Tot aşa: a gusta, a gustări; a asemăna, a 
asemălui; a seca, a secătui; a da, a dărui, dar şi a datora şi 
îmdatori, care au prins alt înţeles la cele de conjugarea I-a 
şi a II-a; de modalitate şi mai deosebită la cele de conju- 
garea III-a: a scăpa, a scăpăta; a strimta, a sirimtora; a 
șopti, a șopoti; a orbi, a orhăci; a slăbi, a slăbănogi; a 
cerși, a cerșelori ete. . 

In limbă se pot observa și alte fenomene. Cînd zicem: 
soarele răsare și apune“, primul verb e de conjugarea a 
treia, iar celălalt de conjugarea înttia. ' 

Fenomenul este însă complect explicabil. Verbul a ră- 
sări arată o modalitate particulară: plantele răsar, soarele 
răsare, ori în viaţa socială: „de unde ai răsărit“ ; pe cînd 
verbul a apune are un înţeles general şi absolut: viaţa apune, 
ideile apun; gloriile, instituţiunile, popoarele pot să apună. 

Verbul a scrie e de conjugarea I-a cu tendinţe de a 
deveni de a treia, fiind particularizat la activitatea mate- 
rială ; dar nepierzind calitatea esenţială a scrisului, aclivi- 
tatea spirituală, numai forma infinitivului s'a dublat în limbi. 
| lată un exemplu care arată bine natura, celor trei con- Jugări: verbele a spune şi a zice sunt generale; a nara pre- 
supune voinţă şi descernămiînt particular, pe cînd « povesti adaogă şi un obiect de modalitate. 

Articolele “verbale dau viaţă limbii. Manifestările 
capătă valoare numai în înţelegerea dintre oameni, prin forme caracteristice verbului şi pe care le numim articole verbale ori :ale verbului, 

„Articolele verbului înmlădie cele patru moduri 
după „genul şi numerile pronumelor personale, dar numai pentru verbele întrebuințate în acţiunile omeneşti prin înțelegerea dintre ei. Cînd zicem: citesc, citeşti, Citeşte, citim, citiți, citesc, terminaţiile : esc, eşti, este, im, iți, esc sunt articole verbale. Ele variază după 'mo- durile conjugărilor,



67 

La această mare variaţie pe care o dau articolele 
verbale, se mai adaogă şi ajutorul pe care îl dau con- 
jugărilor verbele a fi; a avea şi a voi. E. necesar dar 
să le cunoaştem mai întîi pe acestea. 

Verbele ajutătoare. 

Sunt în limbă trei verbe cari nu intră în cele trei - 
conjugări: a fi, a voi şi a avea. , - 

Verbul a fi arată natura însăşi a fiinţii în general. 
Acest verb prin terminaţiune se aseamănă cu acele 

de conjugarea a III-a, pentru ca însăşi filozofia limbii 
caută să arate că a fi nu se poate concepe de cît pre- 
supunind o modalitate de existenţă. „Omnium consen- 
sus“ al lui Cicerone trăește prin limbă; verbul a avea, 
cu totul asemănător conjugării I-a, arată că, aparţinerea, 

e generală fiinţii, iar caracterizările ei sunt absolute. 
Verbul a voi, asemănător conjugării a III-a, arată 

nevoea, de manifestare particulară de modalitatea, fiinţii 
animale. 

Aceste verbe sunţ primordiale în limbă. 

Conjugarea verbelor a fi, a avea, a voi, 

Verbul a fi: 

Timpuri: Aa Moduri: 
! INDICATIV |OPTATIV | INDOELNIC | IMPERATIV | GONJUCTIV 

sunt (î5,s)| aş fi |oi fi fiind — : Isă fiu 
eşti ai , lăip » fii „ fi 

Prezentul: este (e i)| ar „ |lo ,„ » fie „fie 
suntem am, |om, » — » îim 
sunteţi ați, lăţi, » fiţi |, fiţi 
sunt (îs s)| ar „ lor, » fie „ fie 

eram 
erai 

Imperfectul: €r& (0'are) 
eram 

„ eraţi _ 
erau  
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INDICAȚIV  OPTATIV  INDOELNIC IMPERATIV CONJUCTI 
fui aş fi fost|oi fi fost | să fi fost 
fuşi [ai >» o» ăi» 

Perfectul fu ar 3 „lo „ 
explicativ: furăm (am, „ |om,. 

furăți [aţi „ » lăţi, - 
fură ar >» » lor» 

ț 

| 

| 
Li... | (n'are) | n 

| 

| 

am fost 

ai n 
Perfectul a - , 
hotărit: an , | (n are) 

aţi » 
au ,   
fusem 
fuseşi 

Mai mult fuse , 
ca perfectul: fusem (n'are) 

fuseţi 
"fuse 

voi fi |voi fi fost| oi fi 
ve » Ye 3 ăi 3 

.. va -, va o Viitorul: > > 2 , . | vom, |vomy „| om” (n'are) | (n'are) 
. veți „ veu „ ăţi » 

YOr vor » > Or 

Modalităţi verbale 

Gerunziul : fiind; Participiul : fost, foastă ; infinitivul : a fi. 

! SUBSTANTIVE VERBALE: 
fire (a) —firi(le) se deelină ca şi orice substantiv fiinţă (a) — fiinţi(le) ” . dă E] » » » 

ADJECTIVE VERBALE: 

fost (ul), foastă (a) se declină ca orişece adjectiv firesc, nefirese » |
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Verbul a avea: - ” 
Timpuri: Moduri: 

ISDICATIV | oeranv | INDOELNIC IMPERATIV CONJUGIiV 

am aș avea oi .fiavînd|  — să am 
ai ai ăi, aibi „ aibi (ai) 

Prezentul: 21€ (a) ar - 10 „xp | aibă „ aibă 
' avem(am)lam „ lom; „ |: — »' avem 

aveţi (aţi) laţi „ lăţi, » aveţi |, aveţi 
au ar > lor p aibă |, aibă 

aveam 

aveai 

avea DIE 
Imperfectul:,., cam | (n'are) 

aveaţi, 
aveau | | 

avui aş fi avut |oi fiavut |n'are | să fi avut 
avuşi i celelalte. ca la verbul a fi Perfectul 2? (ş i fi) 

explicativ avură |. | 

avurăţi 
avură 

Perfectul hotărît: 

am avut | (şi celelalte ca la verbul a fi ) 

INDICATIV | OPTATIV INDOELNIC JIMPERATIV CONIVOTIV 

avusem aş fi fost oi fi fost — să “fi fost 
. avuseși avut lavut avut 

Mai mult „avuse (ş.e. L)(g..c. 1) |. fş.e.l.) ca perfectul: avusem d DNA po 

avuseţi .. 
avuse. 

Viitorul: voi avea | voifi avut, | oi avea, | — | — 
(şi celelalte; ca la verbul a fi) 

Modalităţi verbale. . | _ 
Gerunziul : avîna; Participiul : avut, avută; Infinitivul : a avea. 

Sussranrive VERBALE: 
-avere (a) —averi (le) se declină—ţot âşă : neavere (a)—avuţie (a) 

AnpdecrivE VERBALE: | o 
avut (4) — avuţi (te), se declină — tot aşa: neavut (&). - -
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Verbul a voi: 

Timpuri: 

Prezentul : 

Imperfectul: 

Perfectul 
explicativ : 

Perfectul am voit 
hotărit: 

Mai mult ca 
perfectul : 

Viitorul : 

Gerunziul : 

INDICATIV 

voese (voi 
voeşti (vei 
voeşte (va) 
voim (vom) 
voiţi (veţi) 
voesce (vor) 

voiam 
voiai 
voia 
voiam 
Yoiaţi 
voiau 

voii 
Yoişi + 

voi . 
voirăm 
voirăţi 
voiră 

voisem 
voiseşi 
voise 
voisem 
voiseţi 
voise 

Yoi voi, 

Moduri: 

aş voiloi fi voind 
ai „ăi. „  |voeşte 
4r „10 „ „  lvoească 
am „lom, » — 
aţi .lăţi, „ /woiţi 
ar „lor „ „  lvoească 

(n'are) 

(şi celelalte ca la verbul   
(şi celelalte ca la verbul a fi) . | 

jas fi fostioi fi fost 
voit voit __ 

(e e.1.)| (ş.e1.) | 

| [ 
| 

voi fi voit, oi voi 
(şi celelalte ca la verbul a BR) 

Mod 

voind, Partie 

alități verbale 

| OPTATIV | INDOELNIC JIMPERATIV CONIUOTIV 

să voese 
» voeşti 
» Yoeastă 
„ YOim 
„ Yoiţi 
„ voeastă 

aş fi voit, oi fi voit, să fi voit 

a fi) 

lsă fi fost 
voit 

(ş. c.1) 

ipiul: voit (&), infinitivul : a voi. 

e 
c
a
e
 

ii



Ă SUBSTANTIVE VERBALE ! 

.. voire(a) se deeclină numai la singular 
- voe(a) se declină — tot aşa nevoe (a) 

voinţă(a) »— » » nevoinţă, 

ADJECTIVE VERBALE: 

voit(ă), voiţi, voite, 
voitor,-toare-tori,-toare. 

Notă. -— Verbul a voi la prezentul indicativ are două 
forme: voesc şi voi. Cea de de a doua serveşte la conjugarea, 
celorlalte verbe pentru timpul riitor. 

Verbul « avea are deasemenea două forme la, prezentul 
indicativ. Cea de a doua serveşte la formarea perfectului 
compus pentru celelalte verbe. 

Mai mult ca perfectul pe lîngă formele fusem, avusem, 
mai are şi pe acele de fusesem, avusesem, — care nu se 
întrebuinţează de cît dacă, eufonia vorbirii o cere. Tot astfel, 
şi la alte verbe. Lua, perfectul explicativ: fusei, fuseşi etc.. 

Conjugarea verbelor după cele trei categorii. 

„Forma aetivă. Conjugarea verbelor care au în ve- 
dere înţelegerea dintre oameni se'conjugă cu articulaţii 
caracieristice celor trei feluri de verbe, cu mici schim- 
bări. şi adăogiri eufonice, după natura materială a. 
verbelor. e 

I. Conjugarea verbelor de generalitate.!) 

Prezentul 

văd |. zie coc due ! beau 
vezi . | zici coci : duci | bei 
vede zice coace duce ! bea 

INDICATIV: vedem | zicem |. coacem ducem bem 
vedeţi ziceţi coaceți : duceţi beţi 
văd . zie coc due | beau 

OPTATIY aş vedea, aş zice, aş coace, aş duce, aș bea, 
(Se conjugă numai: aș,ai, ar, am, aţi, ar) 

INDOELNIC oi fi văzînd, oi fi zicînd, oi fi cocînd, oi fi ducînă, oi fi bind 
(Se conjugă numai: oi, i. o, om, ăți, or). 

  

| D Dăm mai multe exemple pentru a arăta schimbările 
eufonice. | . 

*
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IMPERATIV — ] — | — — — 
vezi zi | coace du „bea 
vază zică coacă ducă bee 

vedeţi | ziceţi coaceţi duceţi | beţi 
vază | zică coacă „ducă |! bee 

Consvoriv să văd |să zie să coe isă duc ' [să beau 
vezi |, zici „ Codi | » duci - |: beai 

„ vază | zică „ coacă „ ducă „bea 
» vedem! „. zicem| „ coacem | „ ducem | „bem 
» vedeţi | „ ziceţi | „ coaceţi „ duceţi !, beţi. 

- "m Vază | zică |, coacă i i ducă | „bea 
Imperfectul 
INDICATIV vedeam |ziceam | coceam |duceam  ! beam 

"*: vedeai |ziceai | eoceai duceai „beai 
"vedea  |zicea ' .| cocea, ducea i bea 
vedeam 'ziceam  |coceam duceam i; beam 
vedeaţi |ziceaţi | coceaţi duceaţi  : beaţi 
vedeau |ziceau  |coceau duceau „ beau 

Perfectul explicativ: 
INDICATIY văzui | zisei copsei idusei băui 

văzuşi ziseşi copseşi ' duseşi băuşi: 
văzu | zise coapse ' duse bău 
văzurăm | ziserăm | copserăm iduserăm | băurăm 
văzurăţi | ziseră | copserăţi | duserăţi | băurăţi 
văzură | ziseră  |coapseră  lduseră — |băură 

OPTATIV aș fi: văzul, gisete. 
ÎNDOELNIC op fi: 

Ja » > » 
„Conjucriv să fi: 

>» >» > 

Perfectul hotărit: am, ai, a, am, ați au: văzut, zis, copt, dus, băut. 
Mai mult ca perfectul. a 
INDICATIY: văzusem; zisesem copsesem | dusesem | băuserm , „văzuseşi, ziseşi copseseşi | duseseşi | băuseşi 

văzuse zise . coapse | duse băuse văzusem! zisean coapsem | dusem băusem văzuseţi | ziseţi coapseţi | duseţi băuseţi văzuse ! zise coapse . | duse băuse 
(uneori se întrebuinţează şi forma: am fost, ai fost, ete. văzut, Zis, copt, dus, băut, cînd se precizează mai mult împrejurarea). ”
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OPTATIV: aș fi fost văzut ete, 
INDOELNIO: gi fi fost văzut ete. ! 
CONRIUCTIV: să fi fost văzut, zis ete. 

Viitorul: | | 
INDICATIV: voi, vei etc. vedea, zice, coace, duce, bea. 

„_OPTATIv: voi fi ete. văzut, zis, copt, dus, băut. 
INDOEINIC; oi vedea, zice, coace, duce, bea 

„Modalităţi verbale. 

„ GERUNZIUL: văzînd, zicînd, cocînd, ducînd, bînd. 
PARZICIFIUL: văzut, zis, copt, dus, băut. 
INPINITIVUL: a, vedea, a zice, a coace, a duce, a bea. 

SUBSTANTIVE VERBALE 

vedere, zicere, coacere, ducere, bere. 
văzutul, zisul, coptul, dusul, băutul. 
zicătură, eocătură, ducatură, băutură. N 

ADJECTIVE VERBALE 

văzut, zis, copt, dus, băut 
văzător, zicător, cocător, ducător, băutor. 

(cu articol devenind substantive). 

II. Con], jugarea verbelor de particularitate. 

Prezentul 
INDICATIY lucrez mănînc | iau dau. | leagăn . 

lucrezi mănînci | iai dai legeni 
lucrează, mănîncă | sa dă leagănă 
lucrăm mîncăm | luăm |dăm | legănăm 
lucraţi mîncaţi | luaţi |daţi | legănaţi 
lucrează mănîncă | iau dau. | leagănă 

OPTATIY:  aș,ai ş. e. i: lucra, mînca, lua, da, legăna. - 
ÎNDOELNIC: oi, ăi ş. e. |.: fi lucrînd, ete. 

ÎMPERATIY : | — e —— p 

lucrează „miintacă | ia dă | leagănă 
lucreze  imănince ; iee dee | legene 

—— i — - i — — 

lucraţi atacați | luaţi (daţi legănaţi 
luereze  |mănînce ; iee dee legene
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CORJDNOTIV: să lucrez |să mănînc |să iau | să dau | să legăn 
„» Imerezi |, mănînei| „ iai + „dai |» legeni 
» lucreze! „ mănînce| „ ia | „dea |, legene 
„ uerăm | » mîncăm| . luăm! „ dăm | n legănăm 
„ lucraţi |» mîncaţi | „ luaţii „daţi |, legănaţi 
» lucreze '„ mănince| „ ia | „dea |, legene 

“imperfectul 
ÎNDICATIY;  Încram, mîncam, luam, -dădeam, legănăm. 

(ş. e. 1., ea la Conj. 1). 

Perfectul explicativ : 
INDIOATIY: ]ucerăi mîncăi luăi  |dădui legănai 

lucraşi mîncaşi : luaşi  (dăduşi |legănași 
lucră Imîncă luă dădu legănă 
Iuerarăm |mînearăm - luarăm dădurămj| legănarăm 
lucrarăţi |mînearăţi ' luarăţi |dădurăţi| legănarăți 
Îmerară  mîncară ; luară 'dădură | legănară 

OPrAanv aș fi lucrat ete. E 
INDOELNIC oi fi lucrat ete. 

Coxsuncriv să fi luerat ete. N 
Perfectul hotărît: 
ÎNDIOATIY: am lucrat, mîncat, luat, dat, legănat. 

(ş. e. ]. ea la Conj.I) i 
Mai mult ca perfectul: Incrasem, ş. €.1: aşfi fost luerat, oi fi 

, fost Iuerat, să fi fost lucrat ș, e. |. Viitorul N 
INDIOATIY roi: lucra, mînea, lua, da, legănă ş. e. ]. OpraTiv voi fi lucrat, ş. e. |. 
ÎNDOELNIC: oi lucra, ş. ce. |. 

Modalităţi verbale. 

  

GERUNZIUL: |uerînd ! mîncînd | Imînd dînd | legînind " PARTIOIPIUL: lucrat mîncat luat dat legănat INFINITIVUL: Juera, mînca lua „da! legăna 
SUBSTANTIVE VERBALE ” 

lucrare i! mîncare | luare ' dare | legănare 

  

lucratul ! mîncatul | luatul ! datul legănatul 
ADJECTIVE VERBALE 

lucrător,  mîncător, Imător, dătător, legănător (articulate devin substantive) | 

E



=
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III. Conjugarea verbelor de modalitate. 
Prezentul 
INDICATIv: dorm muncesc, | omor, ştiu, | curăţ 

  

dormi muneeşti | omori | ştii curăţi 
doarme muncește | omoară | ştie curăţă - 
dormim |! muncim |! omorim : ştim | curăţim 

” dormiți muneiți | omoriţi | ştiţi | curăţiţi 
dorm muncesc | omoară | ştiu curăţă 

OpTATIY: + aş dormi ete. 
INDOELNIC Oi fi dormind etc. 

IMPERATIV:  -— | — — | — 

dormi munceşte | omoară | curăţă 
doarmă |muncească | omoare |(n'are)| curețe 

Îi Îi Di i 

dormiţi |muneciţi - omoriţi | curăţiţi 
doarmă |muncească | umoare | curețe 

Conyucriv: să dormsă muncese |să omor jă ştiu 'să curăţ 

      

, il» ceşti| „ omori !, ştii |, curăţi 
2 "4  ceaseăl, omoare |» ştie „ curețe 
» 1M| Muncim| » omorim | » ştim » curăţim 

» iţi! » iți» omoriţii , ştiţi! curăţiţi 
E ă| „  cească „ omoare | » ştie | „+ curețe 

imperfectul. 

INDICATIV: dormiam, muneciam, etc. (ca la conjugarea 1) 
Perfectul dormii  |muncii  lomorii  |ştiui curăţii 

explicativ: dormişi  Imuncişi jomoriși ştiuşi | curăţişi 
INDICATIV: dormi munei jomori ştiu !eurăţi 

dormirăm|muneirăm'omortrăm | ştiurăm | curăţirăm 
dormirăţi muncirăţi jomortrăţi | ştiurăţi | eurăţirăţi 
dormiră |munciră |omoriră |ştiură !curăţiră 

OPTANY: aş fi dormit ete. (ca la cl. şi 
INDOELNIC: oi fi văzut, ete. , „ 
CONJUOTIV : să fi 

Perfectul hotărit, 
INDICATIV : (am dormit, muncit, omorit, ştiut, curăţit (cala e.1). 

Mai mult ca perfectul: dormisem ș. c.l; aş. fi fost dormit; 

oi fi fost dormit, să fi fost dormit ş. e. l. 
Viitorul | 
INDICATIV :. voi dormi, ete. 
OPTATIY:  yoi fi dormit, etc. 
INDOELNIC: oi dormi, ete, 

  

p n » > „
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Modalităţi verbale : 

GERUNZIUL: dormind | muncind omorînd 
PARTIOIPIUL: dormit muncit  !omoriît | ştiut curăţit 
INPINITIVUL: a dormi | a: munci a omori 

| 
! 

| : MR 
ja şti a Curăţi 

ştiind | curăţind 

| 
SUBSTANTIVE VERBALE: 

dormire, muncire, omorire, ştire, curăţire, 
“dormitul, muncitul, omoritul, știutul, curăţitul. 

ADJECTIVE VERBALE: 
dormitor, muncitor, omoritor, ştiutor, curăţitor, 
dormit, muncit, omorit, ştiut, curăţit, 

(cu articole, devin substantive) 

Notă. -- De la rădăcinele verbale se pot forma şi alte 
substantive şi adjective, prin diferite prefixe şi sufixe, după 
cum se arată la locul lor. Aşa, de la a „și, se formează 
cuvintele, ştiinţă, ştiinţific; dela a face derivă: faptă, înfăp- 
tuire, etc. | 

Verbele care arată fenomenele naturii şi mişcările cor- 
purilor nu se conjugă după persoane, ci numai după număr;au 
deci numai formele singularului şi ale pluralului, corespun- 
“zătoare persoanei a IIl-a. Imperativul de la ele nu se între- 
buinţează de cit foarte rar, şi atunci încă numai în impre- 
caţii. De asemeni nu au nici odată participiul viitor (de in- 
tenţie). Au însă toate modalităţile verbale. Prin imitație, 
formele lor se întrebuinţează cu pronume, dar potrivnic cerin- 
ţelor limbii. E mai bine să întrebuinţăm: piatra cade, pie- 
trele cad; zapada cădea, zăpezile cădeau ; steaua, căzu,-a că- 

- zut, căzuse, stelele căzură, au căzut, căzură, căzînd, căzut, a 
cădea, cădere, căzătură, căzutul; soarele luminează va, lu- 
mina. Unele :dintre aceste verbe pe lângă, înţelesul de 
manifestare, arată şi fenomenul care se produce: ninge (în 
loe de zăpada cade, fulgeră :în loc de descărearea electricităţii 
din nori), ună, trăsneşte, Ele se conjugă arătîndu-se numai 
forma de la, pers. III sing. : fulgeră, fulgera, fulgeră, Fulgerase, 
a fulgerat ete. cu toate aceste, unele din ele se pot întrebuința 
la toate formele, cînd prin extensiunea înţelesului se între- 
buinţează avînd pe om drept subiect: ochii îi fulgerau de 
mânie ete, ” 
| Pentru „animale aceaș regulă. In loc de imperativ se intrebuinţează esclamările proprii pentru animale: hăis, cea, ho, marș, dar şi verbele: na, stăi, «dă —dapă priceperea lor:
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În limbă se conjugă greșit verbul trebue, zieîndu-se: 
trebuiam, trebuiai, însoţind-ul cu un pronume, pe cînd acest 
verb nu are de cît singularul corespunzător persoanii a 
treia şi nu la toate modurile şi modalităţile: trebue, trebuia 
a trebuit, va trebui, trebuind, a trebuit, cu derivatele: tre- 
buitor, trebuineios, trebuinţă, trebuie (care trebue), treabă, 
trebușoară. 

Formele verbului. Fiinţa în genere se manifestă sub 
două forme: pasivă şi activă 1). 

1. Forma pasivă. Manifestarea pasivă premerge 
celii active în viaţa naturală a. fiinţii, cu deosebire în 

viaţa plantelor şi animalelor; în viaţa lor sensibilă 
(afectivă la animale şi om); în traiul personal; în 
viaţa, utilitară şi în cea socială; pentru că premergător 
vieţii active intervin o sumă de manifestări naturale, 

de mişcare, schimbare şi prefacere, care nu atirnă de 
voinţa fiinţii vieţuitoare în genere. | 

Aceste manifestări sunt ori de natură externă, ori 
de natură internă. 

Limba arată manifestările pasive prin verbe cu 
noţiuni corespunzătoare lor. Aceste verbe le numim 
pasive. 

a) pasive de efect pentru care se poate determina 
manifestarea pasivă, naturală ori accidentală a unii 
fiinţi, ca aparţinîndu-i, ca îndeplinind-o. Verbele: a 
cădea, a luneca; a muri, a putrezi; a pierde, a huzuri; 

a reuşi, a spori; a întilni, a surprinde, a întirzia, 
etc. intră în această categorie. 

Aceste verbe mai pot fi denumite pasive-active. 

b) pasive de relativitate arată manifestări care 
se îndeplinesc fără o cauză aparentă şi imediată în 
manifestare, şi cu efect relativ. 

Aceste verbe se arată printr'un verb activ, premers 

1) Iipărţirea verbelor în tranzitive şi întransitive se poale ; - 
suprima din gramatică, necorespunzind naturii de manifestare a 
fiinţii, Drept So vadă avem faptul că aceste verbe se pot prefac 

" din teanzitive în intranzilive, etc.
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de pronumele invariabil se: se luminează, se încălzeşte, 

se intunecă, “se înoptează, se naşte, se ofilgşte, se 

înnorează, se scurg, se aschiază, se îndoae, se scutură 
(eriîul etc.) se strică, se înspdimintă, se îndurerează, 

se pierde, se munceşte, se întirzie. 

Aceste verbe mai pot fi denumite pasive-reflexive. 
c) pasive de cauzalitate. Uneori se cere să se 

arate că o manifestare e îndreptată asupra, fiinţii despre 
care e vorba, de către o altă ființă ori fenomen. 

Limba întrebuinţează în acest caz un verb activ, 
cum e şi logic, dîndu-i o formă pasivă prin verbul ajută- 
tor a fi: a fost întunecat (soarele de nori etc.), a fost 
uscat (pămîntul de vînt), văzut, auzit, lovit, pedepsi! 
(de oameni), etc. Verbul a fi însoţit de un pariticipiu 
trecut, se întrebuinţează pentru aceste verbe la toate 
timpurile şi modurile, în afară de imperativ. 

2. Forma ăctivă. Verbe active sunt, acelea care 
„arată o manifestare efectiv îndeplinită de o fiinţă în 
genere. Ele presupun manifestarea: unei enegii (forţă, 

__ putere). . 
| Pe cînd verbele pasive sunt de “consecinţă, pre- 
supunînd alte manifestări fenomenale; verbele active 
arată însăşi manifestările fenomenale (de voință la om 
şi animale). - 

Şi acestea sunt de mai multe categorii : 
a) active de manifestarea unii energii: luminează, 

încălzește, apare, dispare, etc. (pentru fenomene cereşti), 
tușeste, respiră, etc. merge (pentru manifestările fiinţii 
organice). 

„Aceste verbe sar mai putea numi active-pasive, 
şi sunt prin escelenţă temporale. 

b) active de manifestări voluntare: umblă, aleargă, 
se oprește, judecă, gîndeşte, ascultă, lucrează, ascute, 
ciieşte, pictează, Porunceşie, opreşte, etc. 

| „Aceste verbe sar mai putea numi active voluntare 
ŞI sunt prin escelență modale, 

N
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c) active de manifestări utilitare arată voința 
omului pusă în serviciul judecății. Aceste verbe sunţ 

de mai multe categorii: 
de constatare, arătind simţirea, gîndirea, acti- 

vitatea materială şi spirituală, traiul personal activ in- 
dividual ori în societate, precum şi raporturi întersociale. 

Pentru această categorie de verbe se întrebuinţează 
un verb activ de manifestare voluntară ori utilitară, 
precedat de formele pronumelor reflexive : mă, te, etc.— 
tără ca prin acesta verbele să ia formă, reflexivă, ci 
capătă numai o nuanţă de individualitate ori de socia- 
litate, prin arățarea unui scop. Cînd spunem: simt, 
gindesc, cunosc, încerc, arătăm o manifestare fără scop 
personal. Dimpotrivă : mă gindesc (a tine), mă cunosc (pe 
mine), mă încerc (pe mine) etc.; mă imbrac, mă piepten, 

mă manifest (în o adunare de oameni), mă impun, 
mă umilesc, etc. arată urmărirea unui scop. 

Pentru raporturile intersociale, se întrebuinţează 

numai persoana a III-a, plurală a pronumelui : se cunosc, 

se ajută, se ceartă, se imingăe, se bat (între ei), etc. 

Pentru unele verbe, aceste forme au devenit cu totul 

convenţionale ori de convenienţă: se înfelege, se spune, 

se aude, se ştie, se cunoaşte, se povesteşte, se cade, 

se obicinueşte, se cheamă, (pentru nume de persoane). 

De intervenire. Pentru acest fel, se întrebuinţează 

un verb activ dintre cele arătate mai sus, şi precedat de 

formele pronumelui reflexiv: îmi, îţi, etc. " 

Intervenirea aceasta e de natură individuală de 

raporturi intersociale: îmi simt (puterea) îmi cunosc 

(defectele), îmi încerc (puterea), îmi uşurez (nevoile), 
îmi îngrijesc (copiii), îmi impun (voinţa). Intersociale : 

își îndeplinesc (promisiunea) îşi scuză (greşelile). 

De constatare şi intervenire: se urmează în acelaş fel, 

"întrebuinţină ambele forme ale pronumelui reflexiv: ni 

se pare, mi se cade, li se cuvine, li se şade, etc.



80 

Verbele sub formă pasivă se conjugă la fel cu 
verbele” active, după felul conjugării respective, în chi- 
pul următor: 

Verbele care arată o constituire: | 

Prezentul indicativ: mă, fe, se, ne, vă, se gin- 

desc, gindeşti, etc.; 

optativ: m'âș, te-ai, s'ar, ne-am, v'afi, 

Sar gindi; 

" îndoelnic: moi, tei, s'0, ne-om, v'iâji, 

s'or fi gindind; 
imperativ: gindeşte-te, gindească-se, 

gindiți-vă, gindească-se. 
conjunctiv: să mă, fe, se, ne, vă, se 

gîndesc, gindeşti, etc.; 
Imperfectul indicativ: mă, te, ș. c. 1. gindiam, 

gindiai, etc. 
Perfectul explicativ: mă, te, ş. c. l. gindii, gindiși; 

„optativ: mv'aş fi ş. c. Î. gindit; 
îndoelnic: m'oi fi ş. e. l. gindit. 
conjuctiv: să mă fi, să te fi, să se fi, 

ş. c. î. gindit; 
Perfectul hotărit: al indicativului : m'am, 

te-ai, s'a, ne-am, v'afţi, sau gindit; 
Mai mult ca perfectul: mă gândisern, mvaş fi fost 

gândit, moi fi fost gândit, să mă fi 
Jândit, etc. 

Viitorul indicativ: mă voi, te vei ş. c. Î. gîndi; 
optativ : mă voi fi, te vei fi ş. c. [. gindit; 
îndoelnic: 7'oi, ș. c. Î. gindi. 

Verbele care arată o intervenire se conjuză la fel, 
punind în loc de mă, fe, etc.: îmi, îţi, îşi, ni, vă, îşi: 

“îmi cunosc, îți cunoşti, etc., imi cunoșteam, îți cu- noşteai, €tc., ori forme scurtate: mi-am, ţi-ai, şi-a, 
ne-am, v'afi, şi-au cunoscut, etc., să-mi, să-ţi, să-şi, să 
RE, SG VĂ, să-și cunoască; mi-aş cunoaște, ţi-ai cunoa- 
şte, etc., mi-oi, ţi-i, şi-o, ni-om, v'ăfi, și-or cunoaşte, etc.
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Verbele care arată o constituire și intervenire primesc 
următoarele forme pronuminale: mi, ţi, i, ni, vi, li: mi se 

pare, [i se pare, i se pare; ni se pare, vi se pare, 
li se pare; să mi să pară, să fi se pară, ete., mi sar 
părea, [i s'ar părea, etc., mi s'o părea, ţi s'o părea, 
i s'0 părea; pard-mi-se, pară-ţi-se, pară-i-se, etc., mi 
se părea, mi se pâru, mi Sa părut, să mi se fi pă- 
rut, mi-S'ar fi părut, mi s'o fi părut, mi se va părea, 
mi se va fi părut, mi s'o fi părînd. DI 

Caracterizările verbale se tac prin adverbe. 

Adverbul. 

Adverbul determină spaţial, temporal ori modal 
existența statică, ori manifestarea dinamică arătate 

prin verbe. 
Prin aceste determinări, adverbele limitează | MO- 

durile şi modalităţile verbale: șade alături; șade de 

mult, șade bine; curge pe acolo; curge de eri;cur- 

gind repede. 
Adverbele sunt de natură statică,. ori de natură 

dinamică, 

Adverbele spațiale arată o manitestare în spaţiu: 
aici, acolo, aiurea, dincoace, dincolo, nicăeri, ori unde, 
pretutindeni; undeva, alături, aproape, afară, dea- 

supra, dedesubt, înainte, înapoi, îndărăt, înlăuntru, 
departe, sus, jos: el se află aici, el vine aici, etc. 
Incoace, încolo şi încotro au înţeles numai dinamic. 

Adverbele spaţiale răspund la întrebările: unde 
(static), de unde, pe unde, etc. (dinamic). 

Adverbele temporale sunt: astăzi, acum (prezen- 
tul); eri, alaltăieri, aseară, deunăzi, an, anțărf, mai 

înainte, adineori, atunci, când, cîndva, odată, odinioară, 

(trecutul); mine, poimine, curind, îndată, numaidecit, 
(viitorul); adesea ori, arare ori, totdeauna, pururi, nici 

odată, apoi, încă, iarăș arată determinări în. general. 

6)271 —G D. S raba Dramatică, Ortografie, Pu nr tuaţie. 6



Adverbele temporale răspund la întrebarea cînd 
pentru a arăta determinarea, de cînd, pentru trecut, 
pînă cind, pentru viitor. | 

Adverbele modale arată felul manifestărilor cali- 
tative: repede, încet, limpede, greu, uşor, slab, puter- 
nic; ori cantitative: mult, puțin, abia, prea, foarte, 
cam, prea. Aceste adverbe sunt de apreciere (valoare 
acordată). La ele se adaogă cele de utilitate: bun, râu: 
de estetică: frumos, urit; de purtare în societate: 
omenește, înjelepfeşte, prosteşte (spirituală), cinsti, 
corect, politicos (morală), româneşte, franțuzeşte (po- 
litică). 

Toate aceste adverbe au şi forma de adjective 
cind sunt în unire cu substantivele: curs repede, om 
incet, (adică: apă care curge repede, om care merge, 
lucrează încet, etc.). 

Cu toatele răspună la întrebările cum, ce fel? 
Adverbele de relaţii sociale se întrebuinţează in 

înţelegerea, dintre oameni, de cele mai multe ori de- 
terminînd acţiunea. şi activitatea omenească, | 

Acestea pot fi: 
Afirmative: da, chiar, negreşit, aşa, tocmai, zâu. Indoelnice: poate, posibil, doar, măcar, numai. 
Negative: nu, ba, ba RU, nici de cum, de loc. 
Interogative: da? oare? nu cumva? posibil? 
La acestea, se mai adaogă, cele de civilitate (bună cuviinţă, politeţă, : Poftim, cum nu, de ce nu, desigur, hotărit, posibil, imposibil, cu neputinţă, unele fiind afirmative, altele negative. 
Adverbialele. Caracterizările se mai pot arăta prin modalităţi verbale, în deosebi prin gerunziu, care prin natura lui are caracter de adverb: se duce suind me- reu, se suie ducindu-se, se duce alergind, au plecat certindu-se, etc. , 
Pentru infinitivul luat ca adverb se adaugă înainte 0 prepoziţie, în deobicei de: a cerut de mâncare, Sa 

N
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pregătit de plecare, s'a lăcomit la mincare. In acelaş 
fel pentru participiu: a sfîrşit de mincat; a găsit de 
citit, sa înădit la furat. | 

Aceste modalităţi adverbiale, numite cu un singur 
cuvînt adverbiale, au luat prin extindere o însemnătate 

deosebită în limbă; ori ce cuvînt cu prepoziţie cînd 

arată spaţialitatea, temporalitatea ori modalitatea, de- 

vine un adverbial: în cale, la drum, în zori, la 

vară, pe seară, de ioc, eu sila, pe negindite, pe 
încercate, pe dibuite, etc. 

Notă — Înţelesul şi întrebuințarea acestor adverbiale se 
arată la prepoziţie. . ) Ea E 

Determinarea verbului se face prin prepoziţii. 

Prepoziţia. i 

Prepozifiile indică modalitatea unii acţiuni, fie 

de existenţă, fie de valoare. Cele de existenţă pot fi 

de natură statică, arătînd aşezarea, poziţia şi situaţia 

spaţială, ori cuprinderea, materială, dar întotdeauna cu 
privire la o acţiune. Cînd zicem bucată de pîne, sub în- 
țelegem ruptă; om fără de minte, înţelegem în purtare, 

etc.; ori de natură dinamică, arătînd origina şi durata 

„temporală, ori particularitatea, efectul, raportul și în- 

timplarea unii mişcări. | 
Cele de natură statică presupun un obiect asupra 

căruia, se îndreaptă acţiunea; cele de natură dinamică 

o împrejurare. | 
” Prepoziţiile de valoare pot fi de natură afectivă 

(afecţiune, emoție, voinţă): spirituală (gîndire, judecată, 

etc.); utilitară (folositorul şi nefolositorul); socială (re- 

laţii şi raporturi între oameni). 

Notă — Prin extensiune, toate prepoziţiile de natură 

materială, statică şi dinamică, se întrebuinţează şi pentru 

valori, păstrîndu-şi însă oare cum caracteristica lor. 

“ Pentru raporturile și relaţiile sociale sunt unele pre- 
poziţii, întrebuințate numai în acest scop.
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Pentru spaţialitate, prepoziţii caracteristice sunt, 
a) de așezare: lingă, aproape de, departe de, 

deasupra, dedesubt, dinapoi, îndealungul, despre, din, 
de către, dinspre, de peste: lingă oraş; aproape de 
ard, departe de curte, deasupra uşii, dedesubtul 
casei, dinapoia șurii, îndealungul mesei, despre mar- 
gine, din casă (soba, etc.), de câtre om, dinspre bise: 
rică (poartă), de peste drum. , 

b) pozifie şi situaţie: în, sub, pe, dintre, dincoace 
de, dincolo de, intre, după: în casă; sub masă; pe 
vatră; dintre drumuri; înaintea casei; dincoace de apă; dincolo de gard; între uşă şi părete; după sobă. 

Pentru cuprinderea materială: de; masă de lemn; plin de apă; pahar de vin; de zece metri. 
Pentru  temporalitate: de, de cu, înainte de, din; de la, pe, peste, după; din şi în, la: de trei 

zile; de cu noapte; de demult; înainte „de răsăritul 
soarelui; din copilărie; de la facerea lumii; pe mine, peste un an; după trei zile; din timp în timp; la vreme. : 

Pentru mişcare: a, la, pînă la, în, din, dintre, către, peste, spre, în urmă, înainte, pe deasupra, pe dedesubt, după, de, de pe, de la, înapoi, pe, de, cu, fără, înapoi, asupra, afară din, aproape, contra, de după, prin, printre, pe la: a casa (vine); la drum (pleacă etc.); pînă lă oraş; în biserică (întră); etc.; din gră- dină (vine); dintre pomi (iese); către sat (vine); peste gard; peste țară; spre noi; trece înainte; Pe deasupra, casei; pe dedesubtul crengilor; vine după mine; se depărtează de casă; de De scaun; de la oraş; vine înapoi, pe umeri (purta); de aici; de acolo; cu bul- buci (plouă); fără sgomot; vino înapoia mea, asupra Pămintului; plouă afară din cale; trece aproape de ROI; vine contra mea; prin grădină; printre copaci: pe la vie (trece); pe lingă pomi; pe sub straşină: pe deasupra casei; pe dinaintea ei; înspre sat; în afară  
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de oraş; în aproape de el; înapoi de mine; înainte 
de a ajunge. , | 

Pentru modalităţile de valoare se întrebuințează 
aceleaşi prepoziţiuni, păstrindu-și în totul înţelesul lor 
de spaţialitate, cuprindere materială, temporalitate - şi 
mişcare, aplicate însă la viaţa afectivă, spirituală, 
utilitară ori socială, ca în exemplele următoare: 

a) pentru valori afective: cu mirare, de frică 
de durere, cu vitejie, în desperare, în inimă, etc. 

b) pentru valori spirituale: cu luare aminte, în 
ginduri (cufundat), a toate ştiutor, de ginduri (luat) 
crede în lisus. | 

€) pentru valori utilitare: acoperit cu pinză; cu 
securea; cu băgare de seamă; fără însemnătate; în 
grabă; în trei zile; în pămint (se aşează, etc.); în 
clasa II-a (a trecut); în sărăcie (trăia); dintre ele 
(alege, etc.); de neghină (a despărțit griul); de băut, 
de scris, de lucrat, de nimic, de praf, a mina (a lua); 

pentru scris; întru sudoarea frunţii. 

d) pentru valori sociale: de neam mare; scăpat 

de dușmani; lovit de el; se leagă de mine; dare de 

seamă; luat la goană; află despre mine; fără de 

vind; ba lovit cu lemnul; pentru noi; potriviți în pă- 

reri; peste putință; din închisoare; peste ei; la toată 

lumea; între ei; întru aceea; după cum vei face; după 

vorbă; din București. | 
Prepoziţiile afară de, fără, intru, din contra, 

spre a sunt de natură socială caracteristică. 

Conjuncţia. | 

Deşi conjuncţia apare ca0o vorbă de mică însemnă- 

tate, cu toate acestea ea are un înţeles cu mult mai în- 

tins de cît toate celelalte părţi de cuvînt, făcînd legă: 

tură între idei. | 

Chiar atunci cînd leagă numai două cuvinte, ea 

işi păstrează înţelesul ei fundamental: Gheorghe şi
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Joan scriu înseamnă că loan scrie în acelaş timp cînd 
scrie şi Gheorghe. 

Intrebuinţarea conjuncţiunii : 
și, cu, şi cu arată concomitența unii acţiuni, ca în 

exemplul dat; 
ori, sau arată realizări concordante une ori deosebite 

ca particularitate; | Sa 
dar, iar, insă, ci, realizări opuse prin natura lor; 
ca, să, ca să arată motivul realizării unei manifestări 

oarecare; - 
de, dacă arată conâiţionalitatea între două manifestări; 
deci arată că aceea ce urmează e 0. concluzie la, ceea 

ce: premerge. 
Conjuncţiile sunt dar scurtări de propoziţiuni, re- prezentind o judecată deplină, în scop de a face. legă- 

tura între două ori: mai multe idei, Ele sunt numai de natură socială, servina drept mijloc informativ, contra- „dictoriu, etc., în convorbirile dintre oameni, de înţe- legere şi neînțelegere. 
Une ori conjuncţiile se pot înlocui prin adverbe ca: unde, cum, apoi, cit şi altele, dar atunci li se MiCŞO- rează din înţelesul lor. obişnuit. 
Unele conjuncţii. compuse cu alte conjucţii, prepo- ziţii, adverbe şi chiar substantive, iau o extensiune şi mai mare în înțelegerile dintre oameni: deși, de oare ce, pentru că, fiind că,. de vreme ce, de aceea, pentru aceea, după cur, ca şi cum. Aceste locuţiuni au ne- voe mai întotdeauna, de o complectare: deși îmi ești prietin, totuş nu te ascult; de aceia se întîmplă ne- infelegeri, pentru că oamenii se încăpăţinează de cele mai multe ori pe nedrept. 
Complectarea poate să, lipsească însă, ori să se subînțeleagă pentru expresiunile de mai sus, cît Şi pentru prepoziţiunile simple atunci cînd o manifestare se poate realiza, în două chipuri diferite, ca, în următoarele pro- poziţiuni ; ori eu, ori tu trebue să plecăm ; fie altă aată,
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fie acum. lucrul trebue să se îndeplinească; oamenii 
noștri în parte lucrează, în parte se odihnesc; pe cit 
e de puternic, pe atita e de furios; nu numai că aş 
teaptă, dar te şi roagă să-l ierţi; cu cît vremea, trece, 
cu atit omul îimbătrineşte; de cit o cioară în par, 
mai bine o vrabie în mină, etc. 

Interjecţia. 

Un loc deosebit în limbă îl ţine interjecţia. Ea 
arată o manifestare a persoanii omeneşti în diferite 
împrejurări de afecţiune, de emoție, ori de manifestări 
voluntare. ” 

Toate articulările noastre pe care involuntar le 
rostim, sunt interjecţii: a/7/ of! a/-uf? voi! hm? ho! 
hăi! 

Alte interjecţii imitează sunetele din natură, ex-" 
primate de om prin articulaţiuni apropiate de cele na- 
turale. Ele se zic onomatopoetice. Să 

Altele în sfîrşit sunt de natură socială (convenţio- 

nale): ura! amin! tăcere! Doamne! haide-hai! etc. 

E bine de deosebit care dintre ele sunt voluntare, 
afective ori emoţionale, fie de natură individuală, fie 
de natură socială. 

Notă. — Înterjecţiile arată că omul a început a-şi ma- 
nifesta viaţa prin sunete afective, emoţionale şi voluntare. Acest 
fapta făcut ca în limbistică să se caute ase afla înțelesurile 
pe care le ascund nu numai vocalele, ci şi consoanele. Eri- 
dent că şi unele consoane pot exprima o afecţiune, dar nu 
urmează de aci că în formarea cuvintelor s'a ţinut seamă de 
ceea ce exprimau sunâtele, Sunetele variază în întrebuinţarea 
lor în prima copilărie, exprimarea lor este însă afectivă, iar 
nu de concepție. 

Notă. — Înterjecţia de. înţelegere socială ia, capătă 
uneori forma ia'n (Odobescu), cu înţelesul de îa îmi; tan 
ascultă omule. O seriem aşa, pentru a-i arăta înţelesul.
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2. Formarea cuvintelor. 

Filozofia limbii arată că legea fondamentală a 
formării cuvintelor este acea a similitudinii, care apare 

la orice pas şi de toată evidenţa în înrudirea de cuvinte. 
De îndată ce sa găsit o noţiune care să poată fi 

privită ca determinativă, a fost aplicată ori de citeori 
a fost cerută de necesităţile utilitare. 

In numerație, spre pildă, după ce.s'a, găsit că zecea 
se poate repeta : două zeci, trei zeci, etc, ajungînd pină 
la zece zeci, aceştia i s'a dat numirea de sută, apoi 
tot prin asemănare s'a ajuns la mie, etc. | 

In limbă, îndată ce un sufix ori prefix de valoare 
a căpătat un anumit înţeles, ori l-a avut de mai nainte, 
a fost aplicat ori unde corespundea unii. necesități. 
Sufixul ar (are) a dat vorbe ca: prundar (pasere), 
grădinar, abecedar, etc. 

Alte ori, prin asemănare, sa dat unor cuvinte 
întregi oaltă întrebuințare de cît cea obicinuită: limbă 
de ferestrău; picior de masă; capră de trăsură; gura 
leului, gura pivniţii, fafa casei; mierea ursului, etc. 

In genere, în acest fel limba a căpătat viaţă și 
sa manifestat cu putere, devenind flexibilă. 

Legea similitudinii a fost aplicată în limbă sub 
diferite forme: | 

a) Manifestare spontanee sufletească (exclamarea). Faţă 
de împrejurările din viaţă, omul îşi manifestă, afecțiunea, 
emoția ori voinţa în mod firesc, prin sunete de exclamare. 

Aceste exlamări spontanee au determinat primele 
închegări de cuvinte. De la ah s'a format a, ahtia, de 
la vai, a se vâita, de la of, a ofta. 

| De aici mai vedem că prin intervenirea sentimentu- 
lui, noţiunile iau forme - superioare celor care le-au pre- 
cedat. | | 

b) Imitarea sunetelor. In acest fel s'au format cuvintele 
onomatopee: de la pleosc, a pleoscâi; de la buf, a 
bufni; de la poc. a Pochi, etc,
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c. Contopirea de cuvinte s'a îndeplinit prin alăturarea 
de cuvinte, ori de sunete pe lingă un cuvînt existent. 

Contopirea de cuvinte ajunge uneori atit de puter- 

nică, prin pierderi de accent, în cît cuvîntul compus cu 

greu mai evoacă componentele sale: rotogoală, nerod, 

firoscos, întrunire, batjocură, cudalb, MaArinimos; 

cuminţie, etc. Unele cuvinte şi-au păstrat înţelesul, 

întrebuințate fiind ca expresiuni: pierde vară, gură 
cască, vorbă lungă, etc. 

Notă. — Aceste cuvinte se scriu separat, fiecare dintre 

componente păstrindu-şi accentul, pe cînd cele de mai sus 

se scriu într'un cuvînt. 

d. Derivarea. Compunerea cuvintelor se mai în- 

deplineşte prin prefixe (particole adaose înaintea cuvinte- 

lor) ca: supunkde la sub pun; cuprind, de la prind cu 

etc.; ori prin sufixe (particole „adaose la sfirşitul 

unui cuvint): omenie, de la on; alergătură, de la a 

alerga ; înverzire, de la verde; unire, de la, unul; tutuire, 

de la tu, etc. 

Notă. — Analizînd cuvîntul întotdeauna găsim o întreagă 

dramă de limbă. Generaţii după generaţii au luat. parte la ea. 

pînă ce cuvîntul acesta a ajuns în forma de mai sus, prin mo- 

dificări de înţelesuri potrivite vieţii trăite de ele, cu schimbări 

eufonice şi estetice. Cuvîntul una din întotdeauna, arată, ca 

ori ce numeral, o determinare de existență. Prin adăogarea 

prepoziţiei a, se ajunge la o succesiune temporală cantitativă : 

una a una; apoi de a ună ni învederează continuitate 

temporală: se duce de a una; tot de a una ni dă apoi 0 

temporalitate modală: apa se scurge totdeauna pe unde îşi 

găseşte loe; însfîrşit, întotdeauna arată o temporalitate cau- 

zală : întotdeauna vei reuşi, dacă vei face lucruri bune. 

Această modificare de înţeles e de natură socială, de- 

terminată de raporturile şi relaţiile dintre oameni. 

De la noţiunea, de a cumpara — cu înţelesul de con: parure 

prin desfăşurarea, de raporturi sociale s'a ajuns la cuvintele : 

cumpărător, cumpărătură, lueru de cumpărat; avînd înţelesuri 

proprii. Verbele dau tonul în aceste formări de cuvinte. 

Vom lua cîteva exemple pentru a arăta în acelaştimp 
cum unele verbe ne dau o întreagă gamă de cuvinte, uneori
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cu înţelesuri complect modificate; care sunt sufixele Şi pre- 
fixele mai însemnate din limbă, şi însfîrşit cum trec cuvintele 
prin nevoi sociale, de la concepţii de natură materială, la 
altele de natură sentimentală, spirituală, utilitară, morală, 
socială, etc. Acesta e un alt mijloc prin care neanurile 
omenești, îşi făurese mijloacele necesare, care sunt cuvintele, 
pentru a se ridica din ce în ce mai sus pe scara civilizaţiei: 
de ia a asemăna (activitate prin simțul vederii) se ridică la 
manifestări utilitare (comparare de obiecte utile); la mani- 
festări spirituale, uneori de mare subtilitate — a, compărării 
ideilor, dorințelor, aspirațiilor noastre — la manifestări de 
natură socială, asupra, activităţii persoanelor şi popoarelor 
în purtările lor sociale — uneori din istoria lumii. De la 
înțelesuri materiale, uneori brutale s'a ajuns la noţiunile 
cele mai vaporoase: suflet vine de la suflu; virtutea de la 
virtus (putere); ajungîndu-se la cele mai înalte subtilităţi 
filozofice şi teologice, pentru care materialitate de la început 
rămîne cu desăvirşire înlăturată, Mu 

Filozofia limbii poate privi dar şi idealizarea cuvintelor 
ca una dintre legile fondamentale ale limbii. : 

Prefixe şi sufixe. Formarea cuvintelor prin pre- 
fixe şi sufixe, complectează şi extinde înţelesul pe care 
îl au; îl limitează ori îl particularizează ; îl opune ori 
îl neagă. 

Sufixele au cea mai mare însemnătate în limbă, 
pentru că prin ele vorbirea capătă îmmlădierea de care 
are nevoe pentru a exprima toate modalităţile existenţii 
şi manifestărilor ei, precum şi valorile de afecţiune şi 
utilitate ce ele iau pentru om. | 

| Pe cînd prefixele nu sunt de cît modale şi spaţiale, 
în scop de a particulariza o manifestare, sufixele dau 
toate nuanțele de existenţă şi de valoare. Uneori, prinele, 
manifestările iau forme stabile, de valoare caraGtaris- 
tică (măncare de la a mînca; cugetare de la cugeta, etc). 
Cu un cuvînt, sufixele mulţumesc mai toate cerinţele 
vorbirii!). 

1) Nuanţele pe care le pot da sufixele şi prefixele în limba romină ajung pentru unele cuvinte mai numeroase decit în ori ce altă limbă, Citâm cuvintul acru, care dă prin sufixe şi pre- fixe: a se acri (manifestare fenomenală), acrire, (modalitatea, ui); 
. 4
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Aceasta face ca snfixele şi prefixele să aibă în 
limbă un caracter bine determinat, să trăească prin în- 
ţelesuri proprii pe care le dauunor rădăcini de cuvinte. 

Este drept că unele sufixe şi prefixe şi-au pierdut 
cu desăvirşire înţelesul, făcînd trup cu rădăcina cuvin- 
telor, cum s'a întîmplat cu vorbele: capac, căpătăi, 
căpitan, etc. toate derivate de la cap; dar atunci un 
alt sufix mai potrivit cu geniul limbii li-au luat locul. 

_Aşa s'a întimplat de pildă cu sufixul elnifă 1), care de- 

acrime, (rezultatul fenomenului) acrişor, acruț, acrire, (valori 
atective placuie), acriu, a se înăcri, înăcrire, acreală, înăcreală, 
(valori aiective şi rezultate neplăcule); a acri (acţiune utiliiară) 
acritură, (rezultat). Acreală, aplicat la stari sufleteşti : a-i se îndcri: 
a-i fi acru; a fi înâcrit, sunt de natură socială.. 

1) Gramatica nu se înteresează de origina acestor sufixe. 
Notăm în treacit câ rădăcina cuvintului vîrlelniță este latină 
(vertere), iar nu bulgărească cum pretind unii filologişti, care au 
dat o astiei de origimă la o seamă de cuvinte din limba, numai 
pentru că le-au gasit şi la Bulgari; ca şi cuvintele de, răsvrătire 
şi altele. Pentru acest cuvint găsim în dicţionarul Mazim şi 
Laurian — această însemnare: «cuvint slav — îusă din tericire 
de mult ieşit din limba noastră» (ll, 493) —pe cînd în realitate 
cuvintul trăeşte. Dacă nişte puriști, cu multă știința de carte ca 
Maxim, goniau cuvintele romăneşti — ce să mai zicem? 

Vina acestei bulgaromanii o poartă, din pacate şi unul 
dintre cei mai distinşi iiologi romini — Al. Lambrior, care a luat 
o sumă de cuvinte schimonosite de Bulgari şi de slavi in genere 
drepl cuvinte originaie. _ 

Lambrior citează găskă=giscă, drept cuvint bulgărasc (Carte 
de cetire pg. LIll) — pare că în: Bulgaria au fost cele dintii gişte 

(germanul gans). - 
Autoritatea de care s'a, bucurat şi trebue să se bucure în 

multe privinţi un Lambrior, a facut să apară o sumă de filologi 

bulgarufili, care au luat stilciturile bulgărești drept forme origi- 
nalt, iar cuvinte neaoşe românești, drept derivări. 

Un exemplu concludent. In geografiile vechi, numele ora- 
şului Boloşani deriva de la Batus-Chan, şet de Tatari; azi el de- 

rivă dupa, o filologie mai nouă de la un cuvint bulgăresc schi- 
monosit.. lată însa că aflu că la Curtea de Argeş se ailă o mahala 
a botoşarilor, în care se lucrau botoaşe (un fel de încălțăminte 
de piele), cuvini care pare alit de înrudit cu boltes francez. 

Să, fi luat Francezii cioboatele Bulgarilor, cum noi, li-am 

luat giștile,.cum Romanii li-auluat vîrteinița şi răsvrătirea?! Sre- 

dețul Bulgariei e azi Sofia. Să ti luat Bulgarii, la rîndul lor înţelep- 
țiunea, dela Greci? Da are forme şi în limba latină şi în cea 
îranceză.. Tot aşa cadelniță vine de la a cădi, deriva! şi el de la 
a cădea. Sutixul elni[ă, neamplificat este îță, In fiind un adaos 

tufonic. La 
Cind a fost vorba de a determina obiectul care serveşte la 

.
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termina natura unor obiecte utilitare, ca virtelniță 
cadelniță şi altele do, trei vorbe rămase în limbă 
cu această terminaţie înlocuită mai tîrziu prin altele: 
suvelniță devenit suveică ; scrumelnifă, scrumieră, ete. 

De cele mai multe ori însă, sufixele își păstrează 
cu putere înţelesul lor, și numai prin ele anumite no- 
țiuni pot. fi determinate. Sufixul îme, din cuvintele 
lungime, lățime, înălțime etc., ni arată, că însuşirile, 
pe care le pot avea, corpurile de a fi lungi, late, înalte, 

„ete., sunt determinări constitutive. Sufixul ime arată toc- 
mai acest caracter de constituire, facilitînd activitatea 
noastră spirituală, care se îndeplineşte cu mult mai 
ușor cînd ne servim de abstracte. In. geometrie vor- 
bim de lungime, lățime și înălțime ca şi cum ar con- 
stitui existenţi de sine stătătoare. 

Sufixele cu înţeles propriu sunt de două categorii: 
generice, ori de particularitate. 

Sufixele generice sunt cele mai însemnate şi mai în- 
trebuinţate în limbă, pentru că fac posibilă înţe- 
legerea; deplină în vorbire, arătînd cu exactitate mo- 
dalităţile statice și manifestările dinamice. Ele poartă 
în gramatică numele de articole, alcătuină flexiunea, 
(declinarea, şi conjugarea) prin arătarea formelor pe 
care pot-să le aibă vorbele. Prin aceasta se poate 
vedea că sufixele generice ajută, la expimarea lămurită, 
a gindirii, fără să mai fie nevoe de cuvinte aparte 
pentru exprimarea genului, numărului, etc. PNR RR 
a clădi în biserică, nu a fost posibil să se impreune sufixul cu rădăcina şi atunci sa întrodus un n eufonie (la unele cu- vinte dind aşa numitul sufix niță (bot, butniţă; var, varniţă, elc.). Dar aceasta n'a fost de ajuns, pentru că a intervenit ac- centul de expresivitate, şi atunci sa mai introdus şi un î înainte den ajungindu-se la cuvintul cadelniță, spre ex. In cuvîntul clopotniță accentul nu pulea să treacă de pe silaba clo, din cuvintul elo- pot, peste o aliă pentru a se opri pe una de adaos. Numai înau dat posibilitate, ca accentul să rămînă pe ultima, silabă a cuvin- tului, clopot. Aceste schimbări eufonice sunt însă puţine: şi fără de însemnătate în limbă. Cit despre slavul că, el e drăgălaşul, icâ:: catir-calirică, ajuns catârcă, pentru că Rominului nu i-a plăcut să dea un diminutiv de afecţiune la cattrice — și la scurtat.
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Sutixele de particularitate dimpotrivă, comple- 
ctează înţelesul rădăcinilor cuvintelor, cu înţelesuri 
particulare. Ele constituesc sufixele propriu zise, şi se 
caracterizează prin aceea, că poartă obicinuit cu ele o - 
noţiune de valoare (plăcut ori neplăcut), ori deutilitate 
(folositor ori nefolositor). 

Nolă.— Citeva exemple care arată în acelaş timp pute- 
rea cea mare pe care o au sufixele în limbă: 

Cuvîntul argint (corp în natură) dă prin formaţiune: 
a arginti şi a argintui (activitate utilitară), argintuire (fap- 
tul utilitar), argintuit (modalitate sub care se prezintă un 
obiect), argintar (meşteşugar şi negustor de obiecte de argint), 
argintăreasă (soţie de argintar), argintării (obiecte de argint), 
argintăriță şi argintiță (plantă). Formele argintiu (de co- 
loarea argiutului) şi argintos (strălucitor ca argintul) au şi 
un înțeles afectiv (poetic). 

Cuvintul alb: albeală, albeaţă, albei, albicios, albiciune, 
albiniu, albineţ, albior, albire, albișor. Albele (zîne), Alba (nume 
de localitate și de animal), albi. albit, albitură, albituri, albiu, - 
albuț, albuș, albumină, albuminos, alburi, alburire, alburit, 
alburiu; iar cu prefixul în: înălbi, înălbire, înălbit, înălbitor, 
înălbitură, - 

Cuvintul bun: bunătate, bunătăţi, bunicel, bunicică, buni- 
șor, bunuţ, bunuţă, Bumele (lelele), bun (persoană), bunic, bu- 
nicuț, bine, binișor, bineţe; cu prefixul în: a îmbuna, îmbu- 
nare,  îmbunat, îmbunătăţi, îmbunătăţire, îmbunătăţit, îmbu- 
nătățitor; cu prefixul ne: nebun, nebunie, nebuneală, nebuna: 
tic, nebunește, nebunariţă (plantă); cu prefixele în şi ne: a 
înnebuni, înnebunire, înnebunit, înnebunitor ; precum şi o sumă 
de compuse ca: a bine, în de bine, de a bine, bine de bine, - 
bunăoară, bună seamă, binefacere, binefăcător, binevoi, bine- 
voire, binevoitor, bunăvoință, bunăwoire, bună vestire, bună 
cuviință. o . 

Toate aceste forme alcătuese familiile de cuvinte; prin 
adăogarea unei terminaţiuni la rădăcină. | 

Formarea cuvintelor prin sufixe şi prefixe sunt supuse 
la anumite regule ale limbii. 

1. DenrvAREA SUBSTANTIVELOR: După arătările filo- 
logiei, după cum e şi logic şi natural, substantivele sau 

e
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format din adjective şi uneori din verbe, pentru a 
arata modalităţile de existenţă şi de manifestare a fiin- 
ților. In adevăr, în limba sanscrită care a fost baza 
limbilor Indo-suropene, substantivele soare, cal însem- 
„nează strălucitorul, iutele, etc. | 

Substantivele din acest punct de vedere se împart 
în două clase: primitive şi derivate. 

Prin substantive primitive se înţeleg acele care 
arată nume de fenomene, corpuri şi animale a căror 
numire este determinativă, fără adaosuri la rădă- 
cină. | | 

“Desigur că aceste cuvinte sunt şi cele mai vechi 
. în orice limbă, fie că au fost concepute de un popor, 
moștenite, ori împrumutate. 

Substantive derivate se chiamă acele pe care 
limba, le mănueşte prin sufixe și prefixe adaosa la ră- 
dăcini stabile. 

Gramatica se ocupă 'de aceste substantive deri- 
vate din punct de vedere al chipului cum ele se deter- 
mină prin adaosuri la formele primitive. 

Substantivele derivate pot fi concrete, cînd arată 
determinări de existenţă, şi abstracte cînd arată 
caracterizări de existenţă ori de valoare. Ele mai pot 
fi concrete — abstracte, intermediare între concrete Și 
abstracte pure !), 

I). Substantivele concrete pot să derive: 
4) din substantive primitive: 
4. prin prefixe: mono (unul singular), bis ori bi 

  

') Deosebirea dintre concret şi ab - 
venţiotală ş stract este cu totul con 

„__Limta arată că trecerea dela concret la abstract se face pe nesimţite. Concret se numește pe drept un anumit cal, spre exemplu. 

a lor: de la adjective Concrele derivă substantive concreie, apoi verbe de aceaşi „Dâtură. Acele derivări însă, pot lua prin extindere un înţeles spiritual, utilitar ori social, determinind. la rindul lor alte derivări de aceeaș natură.
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care înseamnă doi, de două ori; trei, tri, însem- 
nînd frai, de treiori; cenți, —o0 sută, al o sută; deca, 
„zece; hecto, o sută; chilo,o mie; miria, zece mii; deci, 

a, zecea rarle; centi, a suta parie; mili, a mia parte; 
exa, şase, octo, opt, nona, nouă etc.!). 

Notă. — Toate aceste prefixe arată o constituire canti- 
tativă : monosilabe, monoton, monoteism; biman, biped, binoclu, 
bigamie; trifoi, triunghi, trimestru; centenar, centigrad; deca-: 
log, decagon, decagram, hectolitru, chilometru; decigram, centi- 
litru, mâlimetru; exagon, exametru, octogon, nonagon. 

| Prefixele : anti, cu înţeles de înainte ori opus; con, cn, 
împreună; supra, deasupra; cîrcum, împrejur ; pre, înainte; 
epi, deasupra ; peri, împrejur, post, după; trans, dincolo de; 
contra, opus; eu toatele arătînd spaţialitatea: anticameră, 
antipod, antisemit, antipapă, antipitină; conșeolar, compa- 
triot; suprafaţă, suprastructură, supratăxă, supraom, cir- 
cumscripţie, cireumstanţă, cireumvoluţie; prefaţă ; epidermă; 
perimetru; postseriptum ; Transilvania ; contra otravă ; contra 
amiral, contra anchetă, contra marcă. 

Prefixele : anti, supra, cireum, pro, post, trans, contra 
sunt de origină latină; epi, peri, de origină greacă, 

Alte prefize:'orto, drept: (ortodoxie, ortografie) pan, 
tot, întreg: (panteism, panslavism) foto, lumină, (fotografie, 
fototipie), idro, apă: (idografie, idrofobie), proto, întăiul (pro- 
toplasmă, protosulfură) para, dincolo de, potrivnice, (para- 
trăsnet, paradoxă, paragraf), peri. împrejur (perimetru. peri- 
frază) tele, iute (telefon, telegraf), dia, (separație, diferenţă 
(discordie, disonanţă). dia, prin (diametru), sin, cu (sinteză, 
simfonie) a, fără (aton), ob, împotrivă (obstacol, obştie; obraţ, 

orîndă), bio, viaţă (biologie biografie), loco (locomobilă, loco- 

motivă, locotenent) 'super, pe deasupra (superstiție) de (de- 
tunare, devălmăşie); para (paraleu) , SI 

"Prefixele: pro; pentru; vice, în loc de; arhi, peste; sin, 

sfint, sub, dedesubt, sînt întrebuințate numai pentru func- 

ţiuni sociale: proconsul; vicerege, vicepreşedinte, viceconsul ; 

arhiepiscop, arhiereu ; sînmedru, sînziene; subofițer subehi- 

riaş, subsol, substanţă. 

i 
/ . . 

5 Prefixul ti este rominesc, celelalte sunt latinești și 

grecești..
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2). prin sufixe, arătind caracterizări "şi determi- 
nări de existenţă, constituire (naturală şi materială), 
precum şi de manifestare (naturală şi ocupaţie): 

ar, are, ară; er, eră; or, oară; on; ie (ică, nică, 
că, uică, iche); is, işte; iță (liţă, nifă, elniță), di, ae; 
0i, oae; ușă !). 

următoarele sufixe arată şi proveniența. : 
an, ană (ancă, încă), iniă eni; ez, eză; ot, escu, 
unele arată numai ocupaţia: 

AȘ, ant, it, ist, giu. | 
Unele din aceste sufixe arată o determinare ori 

0 caracterizare adjectivală, ceea ce evidenţiază că sub- 
stantivele primitive au căpătat mai întăi o formă 
adjectivală. 

. 
4 

„ Fenomene în natură: măzăriche; ariniş, (nisipis), pie- triș, băltiș; ariniște; apărae, băltărae, focărae. 
„ Fiinţa organică: prundar, cocoșar, prepelicar, smeurar, scorumbar, cocor; mierloi. răţoi, vulpoi, păpușoi; căpușnic, epuroaicii, serpoaică, orzoaică; bivohţă. urechelnița; cocoară,; găinușă, cătușnică, catircă; curcan, giscan; barbișon; căpățină; cuculeasă  (euculiţă); gălbinare, grumăzage ; brădiș, alunis, Păiș, tufiș, frunzi. Păianjini, albină. 

Viaţa utilitară: albinar, lingurar, mînzărar, argintar, olar, cărbunar, Pescar, morar, grădinar, coșar, coșărar, bu- cătar, ciobotar; fochist, mașinist, bicichist ; albier, făclier, oier, bărbier, armurier, abager. bolnicer ; ingurăreasă, argintăreasă, morăreasă (ocupaţiuni omeneşti); frunzar, gurar, pieptar, blidar ; genuncher, lăicer ; rogojină, stupină, porcină, în feină: brățară. bombonieră, compatieră ; ciainic; păcorniţă (obiecte utilitare); dințar, degetar, cuțitoae, căpătăi, (instrumente), Ursan, Florian; Ursana, Sim, otina, Ploraea, Lunaea ; albi- nărit, oierit, pomărit; îniște, cinipiște, trifoişte. Viaţa socială NBasarabian, Romașcan, Bucureștean, Rim: lean, Abrudean, African, pământean, sătean, castelan, mărgi- neah; codrean, Oorășan, oștean; Câineni; mocăneasca (joc), 

  

1) Sufixele în paranteză sunţ forme eutonice.
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Româncă, Olteancă, fărancă, curteancă; Francez, Albanez ; Gri 
gorescw arăpoaică, albaneză. (origina); academician, fizician; 
bibliotecar, cărturar, conferenţiar, ziarist, biologist, (viaţa cul- 
turală), Candiot, Rumelhot: aghezmătar, acătestier, arhonda- 
ric, preoteasă (v. rel.); cimpoer, flaşnetar (v. art.); pahar- 
nise, împărăteasă, boieroaică, jupăneasă. temnicer, mahala 
giu, bragagiu, (v. pol.); alvițar, argintar, brînzar, berar, 
portar, birjar, bancher, caretaș, căruţă, birtaș, bărdas, cafe- 
nea, barcagiu, cafegiu, lampagiu, farmacist, comerciant, fa- 
bricant; (viaţa economică). - ” 

Sufixe arătînd mulţimea şi mărimea: 
ie (rie); ime (rime) arată mulţimea cantitativă, ori mul- 

ţimea de componenţă. 
et (ît, eturi), arată natura cantitativă. 
„Fenomene îm natură: apărie, focărie, prăfărie, zi 

noptume. 

Piinţa organică: brădet, nucet, pomet, femeet, Văbet, bă- 
băret; păsărime, bărbăţime, broscărime. 

Viaţa utilitară: aurărie, cășărie, cărămidărie; vinet, 
Brinzeturi; aurărime: cărămidărie, grădinărie, bucătărie, ru- 
fărie, pomărie, doctorie, borfeturi, alămuri. 

Viaţa socială: boieret, coconet, boierime, arăpime, oine- 
nime, (v. naturală şi politică); bănet, argăţime; sticlărie, be- 
rărie, băcănie, dogărie, tutungerie, ceinărie, moșie (v. econ). 

Mărimea mai este arătată prin diminutive, dimi- 
nutive augmeniative şi augmentative. 

Diminutivile se pot împărţi în utilitare, afective şi 
emoţionale. Unele dintre ele şi-au pierdut înţelesul lor 

de micşorime. 
Diminutivele utilitare primesc sufixele : 

aș, (eş, iş), așcu,uş, uț, uță, iță, pentru masculin, 
şi ușă (ușcă), iță, (elniţă, niţă, liţă) ufă (cuţă) pentru 
femenin, indiferent de natura fiinţii: 

Nouraș, pirăiaș, copilaș, bivolaș, bondăraș, cti'bunaș, 
trandafiraș, toporaș, ciocănaș, castronaș, cimpoiaș, bastona;, 
scăunaş, salonaș, vaporaș, creionaș, auloraş, coconaș, puscas: 
desiș, bătrîniş, profesoraș, nuntaș, slujbaș, cetaș, Ionaș, Du- 
mitrașeu, Ghcorghieș, enoriaș, arendaș, bogătaș; deluţ, lăcuţ, 
bouţ, cucuţ, acuţ, căruț, bănuţ, drăcuţ, frătuţ, Petruţ, bădiţă, 
Ioniţă, Gheorghţă; bărbătuș, picioruș, gheţug, măgărus, lem- 

9 aa Dag RR
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nus, Smeurus, albus, păruș, pieptenuș, Tărcuș, Angheluș, 
Ursan, Epurean ; căldărușă, țepușă, mănușă, mărgelușă, ulce- 
lușă, biciușcă, rățușeă,. băbușcă, femeiușcă, Anuţa ; fetiţă, 
copiliță, oiţă, codiţă,. guriţă, urechelniţii, bubiţă, limbariţă, fălca- 
riță, boleșniţă, albiniţă, aluniță, lămtiţă, degetăriță, (plantă) 
săpunăriţă, (plantă) Suriţa, Corbiţă, betiță, cheiță, lădiţă, por- 
tiță, punguliță cadelniți, boltiță, brăzdiţă, acarniță, botniţă, 

„aloiţă, vorbuliță, văduviţă, călfiţă, jupăniţă, chelăriță, mo- 
răriță, croitoriță, botelniţă, chibritelniță, coșniță, șurupelniţă, 
sluguliță, școlăriță, casieriţă, tălhăriță, Marița, vilceluţă,, pără- 
luţă, cutiuță, cafeluță, cămăruţă, bisericuță, mocăncuţă, Ilenuţa. 

Diminutivele afective primesc sufixele: 
el, ic (ec), ică, ici la masculin; ică (cică, nică, 

uică, rică, ișcă, eică, ca) la femenin; arătînd în acelaş 
timp ceva mic şi afecţionat. | 

O afecţiune mai deosebită se arată prin sufixele: 
or, (or), oară (şoară). 

Nourel, bulbucel, arborel, berbecel, pinticel,  ghiocel, 
agrișel, băeţel, bătrinel, brotăcel, cărbunel, blidicel, bonețel, 
cofăel, Dumănel, Muhuvel, feciorel, Ionel, Tudorel, suflețel, 
băvbăţel, cumințel; popic, wântic, năsic, ciotec; Costică, lonică, 
bădică, pieptenici, corbici, gâdilici, nopticică, fetică, ploicică, 
săvicică, petricică, argintică (plantă), bucăţică, alunică, albi- 
nică, cărnicică, bombonieci, melţuică, mărgică, jucărică, luntri- 
cică, cărticică, morișcă. giubeică, jucărie, cărțulie,  liveauică, 
cămășuică, Joica; băbulicii, mămulică,. mămiica, Anică, felioari, 
grămajoară, Mamica. 

Riușor, delușor, peștișor, ougor, puișor, ochişor, trupu- 
șor, cucușor, bousor, untișor (plantă), somnișor, căvucior, pă- 
tișor, borșișor, vinișor, acușor, frăţior, Petrişor, Nicusor: 
apușoară, stelișoară, licrămioară, Pomușoaiă, scînteioară, 
Duzișoară, inimoarii, corăbioară, donicioară, căscioară, viti- 
șoare, țărișoară, măicusoară, Lunioară, Mărioară, surioară, 
dracusor. 

Diminutivele emoţionale se exprimă prin sufixele: 
ean, eană întrebuințate rar: boulean, cărulean sătulean, 

cuculean, frunzuleană. 

Diminutive augmentative, în ordinea caracteri- 
zării augmentative, şunt următoarele, cu observarea 
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că unele dintre ele, privind persoanele, sunt pejorative, 
iar cele în andru au un caracter emoţional: 

ef, eță, (eaţă, iţă, ea); ac (ag), acă, ec (eci), oc 
(og, oagă), uc (ug), ucă, ache; an. ancă; ui (ei); an- 
dru (andră): 

brăduleţ, copileţ, bouleţ, cuculeţ; horneţ, arculeţ, săcu- 
leţ,. drumuleţ, drăculeț, ursac, băltac, huceag, brotac, moșneag, 
sulac, măiag, palmac, drumeag, rusac, poleac, babacă, făgueci, 
mânzo0c, piciorog, ghemotoc, fătoc, ţăpuc, : buturug, funduc, 

- Prătuc, tătuc, Petrache, Ursache, colțan, căpcean, băeţean, jun- 
can, șoiman, sătucean, gugiuman; brăglui, cofei; grindei, Ne- 
grei, Corbei, Lupei, Hulubei, Mindruca, grecotei; băețandru, 
copilandru, puiandru, căţelandru, flăcăoandru; strungăreaţă,: 
coșăreață, săcotei, vilcea,  alunea, covățea, fălcea, fintinea, 
mielușea, săgețea (pl), șănțuleţ, tăpăloagă, grămăjue, fătoc, 
băbucă, mămucă, băbană, fetișcană, codancă, băbue, păsărue, 
cămășue, ferestrue, cetățue, copilandră, puiandră. 

Augmentativele cu înţeles în general pejorativ în 
ordine progresivă: 

ea, ilă, olea, au, oi, oaică: 

buftea, buvtea, cornea; frăţilă, cornilă, Vulpilă, Zorilă, 
Gerilă, Serilă, Stânilă; năsoilă, socrilă, năsolea, burdulea, 
Cerbolea, Marţolea, Lupea, Corbea, codău, băltărău, băltău; 
şiroi, bucătoi, bucătoaică, cepoi, căloi, băeţoi, buboi, momiţoi, 
Ursoi, brăsdoi, căldăroi, măturoi, căroi, văduvoi, ţărănoi, 
Bulgăroi, tălhăvoi; fătoi; bărbătoae, cămeșoi, scăunoae, brin- 
zoaică, furcoae, cerboaică, 'Turcoaică, smeoaiciă, doftoroae, 

Davidoaea. * - 

b) din adjective: derivă unele substantive deter- 
minate prin anumite calităţi. In genere însă, toate 
adjectivele au posibilitatea de a fi articulate. 

Sufixele : 
09, ug; uş, ai, ad, eță, escu, eşti, ache, oaică, ele, 

(ea), an, eală, ei, ică, uci, oci, ifă, cu înțelesurile lor 
ca şi la derivările din substantive: 

Fiinţa organică: sbirciog; albus, gălbenuș, puiregai, 
muncegai vinătae, măruntae; tinereță, bătrîneță, cărunteţă, 
galbenele, (pl) Negroaică (pl) verdeață.
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Viaţa afectivă: fudulache ; vicleșug, prieteșug, mândru. liţă, drăguliță. , Viaţa utilitară: Ocheșica, Vineţica; Albuea, Plăvaea,; Grivei; Golea; Suran, Priam; murgoci, Tărcuci, Negrilă, mândrilă, SE 
Viaţa socială: Albescu, Albeşti, surdilă, 

c) din verbe: 
Sufixele : ar, er, or, (oare, are), ie, ică (ici, ice); “du, et, iță, oi, UŞ, e, ită, ea, cală, ime, ila, înt, inte, easă, ie, ag, iş, ină (cu înțelesurile arătate). 
Fenomene în natură: ninsoare, alboare, Ningău, arșiță, burniţă; Sunet, vuet, triisnet; întunecime, răceală, alunecuş, urcuș, picuș. 
Fiinţa organică: cufundar, Privighetoare, . turturică, Pitulice, ctocănitoare, lipitoare, licurici, plesnitoare (pl) fapt- nic (pl) năvalnie (pl), usturoi; umblet, luminiș, acoperiş. Viaţa afectivă: zîmbet, plinset, riset, bocet, răcnet, foș- net; sucilă, 
Viaţa utilitară: muncitor, croitor, vînător, culegător, cărăuș; Ciulei, Boldei; băutură, topilă, tocilă, vopsea; aco- Peremânt, îmbrăcăminte, încălțăminte culcus; spălător, lumi- nător, apărătoare, tocitoare, lumânare; astupuș; tăiuș; sucitor, mustitor, rășchitor, încuetoare, Frigare, mestecău, pisălău; zurgalău ; sădiș, măciniș, tăiș, înveliș, acoperiș, crestuș, astu- Puș; cosolină, răzueală, 

| Viaţa socială: profesor, desenator, profesoară;  antre- Penor; pictor, sculptor; comandor, controlor; dictator; sfel- nic, birnic; Pindar, sirăjer, croitor, cusutoreasă, spălătoreasă,; 
croitorie; mulțumită, rămășag. | 

II. Substantivele abstracte s'au format, după cum arată limba, prin adăogarea unor anumite sufixe la 
festare fizică, mai tirziu la unele rădăcini de noţiuni abstracte. 

| Substantivele abstracte derivă: a) de la substantive: | Ă , Efecte îndeplinite: enșă, Jobie, logie, Jrafie, tomie, metrie, 
nomie, gonie, dezie, staţie, 

tări realizate: ie, enie, at, ate,
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Stări realizate în anumit scop: ură, ism, aj, adă, îc. 

Piinţa organică: copilărie, bărbăţie, fetie, chelboşie, vie- 
tate, capilaritate, corpolenţă, somnolenţă ; A 

Viaţa afectivă: dușmănie, omenie; bestialitate, umani- 
tate; idrofobie; hagealic; eroism, alcoolism. 

Viaţa spirituală: cărturărie; cauzalitate; biologie, far- 
macologie, sociulogie, ideologie; geografie. etnografie, biografie; 
anatomie; geometrie, agronomie, cosmogonie; geodezie; aeros- 
tație; aulropomorfism, materialism, atomism. 

Viaţa utilitară: călărie, ciobănie; armărie; agricultură; 
cartona. 

Viaţa socială: căsnicie, rudenie; burghezie, boerie; îm pă- 
răție; biurocrație;  frăţie, filantropie, anarhie; furcărie, ga- 
zelărie; preoție, apostolie, păgînie; patriarhat, apostolat, sin- 
dicat, califat; vecinătate, 'străinătate, criminalitute; fraterni- 
late, formalitate; avocatură; sacrilej, privilej; formalism; 
americanism, bizantinism, boierism, cavalerism, femenism, ban- 
ditism, civism, comunism, romantism; bastonadă. 

Viaţa, economică: argăţie, mnegustorie, cărnăţărie, aren- * 
dășie, bănărie, agenţie, telalic; agiotaj, camionaj ; mercantilism; 

b) de la adjective (Gintre care, unele, derivă şi 

ele la r:ndul lor din verbe): 

Efecte îndeplinite: ală, “une, (ciune) eţă, enfă, 
Stări realizale: adă, îe (enie), ime. | 

Stări realizate în anumit scop: oare, îc, ate. 

Viaţa naturală: voinicie, nebunie, muțenie, cărunţie, 
ciacârie; agerime, cruzime, îuţime; goliciune, slăbiciune, uscă- 
ciune, moliciune, vioiciune; adolescență, șiretlic, aciditate, 
porozitate, greuiate, combustibilitate; strimtoare. 

Viaţa afectivă: acreală, negreală, iuțeală, fierbinteală, 
măreție, veselie, îndărătnicie, lăcomie, diăgălășenie, cucerniete, 
ciudățenie, groztivenie; înălțime, grosime, rărime, tărime, mul- 

țume, albime, asprime, fragezime, întregime; singurătaie, pus- 

tielale, bunătate, răutate albeaţă, dulceaţă, frumuseţă. , 

„_ Viaţa spirituală: atenţie, cuminţie, cumințenie, nerozie, 
șirelenie, prostie; amănunţime, amplitudine, similitudine; în 

țelepciune, desertăciune, elocvență, banalitate, absurditate, com- 

plezitate, , , 
Traiul personal: anostie, ştrengărie, bucherie; corecti- 

tudine, prudență, consecvență, adversitate, castitate. , 

Viaţa utilitarie: hărnicie, murdărie, siguranță, activitate.
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Viaţa socială: fudulie,. mișelie, prietenie; văduvie, nos- 
timadă, aroganță, caraghiozlic; noutate, celebritate, creștini- 
tate, dreptate, afabilitate, blindeţă. , , | 

Viaţa evonomică: avuţie, „datorie, bogăţie; sărăcine, 
eftinătate, scumpătate, insolvabilitate. 

„+ Notă. — Aici apare deosebirea, dintre ie şi une: manite- 
stare (stare realizată) manifestare (efect îndeplinit); ambiţie, 
ambiţiune; avuţie, avuţime, ete. 

1 c) dela verbe. Substantivele verbale arată natura, 
efectul şi stările realizate prin manifestările fiinţilor, prin: 

Sufixele: are, ere, (formele infinitivale ale verbelor) 
arată natura de manifestare: 

-anță, ență, ul modalităţi de manifestare, 
fie modalităţi de manifestare în anumit Scop, 
eală, ință, une, ciune, ute, ife, ficiu, efecte în- 

deplinite, 
ie- stări realizate, 
oare, ură, ent, ism, stări realizate în anumit Scop. 

Fiinţa naturală: mâncare, bere, ajungere, belegire; coezis- 
tență, coincidență, aparenţă; abureală; arsură. 

Piinţa organică: alunecare, abţinere, suire,  coborire; 
amorțeală, ariceală, bîlbiiială, „ cărunțeală; amețeală, chipeală, 
osteneală, repezeală, umezeală; aprinsoare, prinsoare, sudoare, 
duhoare; alunecătură, înghițitură, băutură, apucătură, no- ctambul,: slăbiciune. | | 

, Viaţa afectivă: ahtiare, amirosire, abnegaţie, minunăţie, dorinţă, năzuinţă, silință, voință, suferinții, bizuinţă, putinţă, nevoinţă, afecţiune, afectaţiune, aspirațiune, plinsoare, sim- [ăminte, amărăciune. . i „_„ Prai personal: afectare, abuzare, ajunare, anostire, plic- tsire, aplicație; competenţă; momițăvie, beţie, Dătanie, ară- tanie, bravură. ! | | 
„Viaţa spirituală: cugetare, chibzuire, gîndire; aprozi- mație, numerație, concordanță; chibaueală, Procopseală; știință, cunaștință, credinţă, accepțiune, afirmațiune, dicţiune; învă- țătură, scriitură, scriptură; învățămâni; criticism, deceptionism, preambul, accepție, argumentaţie, deșertăciune. ! , Viaţa utilitară.: adăogare, adăptare, afumare, alegei-, aprindere, acoperire, acrire, : alcătuire; alcătueală, făţuială; olosință, trebuință, locuinţă; ascensiune, stricăciune; călătorie;  
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măsurătoare, ascunzătoare; lovită, adipătură, adincitură, 

dăltuitură, împușcătură, secerăiură, scuturătură îngrășămaânte ; 

Viaţa socială: afirmare, abdicare, acceptare, acuzare, 

acdmiteve, ascundere, asuprire, asurzire, atribuire; absenţă, 

asistență, decadenţă, alianţă, corespondenţă, corigență, as0- 

ciație, abdicaţie, contravenție, coaliţie, administraţie, autoziaație, 

audiție, fortificație, conciliabul; cuviință, ajutorinţă, făgă- 

duinţă, cădință, adeverinţă, asociațiune, admisiune, îmșeli- 

ciune, mediaţiune, consultaţiune, rugăciune; știule, auzite, 

vorbite; sacrificiu, smerenie, cădenie, spovedanie; blagoslovenie, 

sfintenie; căsătorie, cununie, amnistie, calomnie; zicătoare,-ghi- 

citoare; sărbătoare, descălicătoare; amăgitură, comunicalură: 

candidatură, dictatură, batjocură; leqămâmnt, așezământ, jură- 

mînt, rugăminte; păcălitură, alintătură, tăinietură. 

Viaţa, utilitară: cumpărare, vindere, arvunire: -cOncu- 

rență, compensație; cumpărătură, abonament, scăzământ. 

d) derivate din pronume: 

Sufixul: ism (natura manifestării) : 

egoism, altuism. 

e) derivate din numerale (modalităţi) : 

Sufixul ism: | 
dualism, moniem; 
aş: | 

sutaș. 

2. DERIVAREA ADJECTIVELOR. Ca Şi substantivele, adjec- 

tivele au mai multe feluri de derivaţiuni, după natura 

lor. Adjectivele derivate poi arăta constituirea, ori ma- 

nifestarea. 

a) prin prefixe: 

Cel mai uzitat dintre prefixele pentru adjectivele 

derivate din verbe sunt cele de negaţiune: 16, i, în: 

ncîntărit, nespus, neauzit, nepoftii. 

De la adjective: nebun, ireligios, impropriu, in- 

conștient, inegal, neinflorii, neîntreg. 

Se mai întrebuinţează prefixele stră;: străbun,. stră- 

W0ş; cu: cuminte; con: Contemporan, coproprietar; 

bis: bisanul; extra: extraordinar ; anţi: antialcoolic, 

anticonstitufional; teo: teocrat, teolog; Super: Supe! -



104 | o 

ficial, superlativ; prea: preacurată, preamărită; loco: 
tocoţiitor; 

b) prin sufixe: 
I. Adjective derivate din substantive. 
a) de constituire: 

Sufixele: esc, es, ic, at,ut, al, ol, eu, eș arată 
natura constitutivă, origina, modalitatea şi felul de ma- 
nifestare; | 

fer, arată conţinerea.; 

form, oid, arată forma; 
el, este diminutiv de culoare, .formă, mărime; 
au, iu, iv, av, 05, ent, ef sunt diminulive augmen- 

tative; " 
„at, ot, ou, sunt augmentative, cu înţeles pejorativ, 

1 

Piinţa naturală: pământesc, cimpenesc, vodnic, brumatic; 
sernatic, cubic, rombic, caloric, carbonic; acetat, carbonat; 
amoniacal, material; cretaceu; aurifer; cloroform, aeriform, 
cristaloid. 

Piinţa organică: bărbătesc, femeesc, broștesc, bondăvese 
omenesc, porcesc, harbuzesc; femeetic, lunatic; cornut, abdo- 
mînal. i 

Viaţa afectivă: arabescuri; nebunatic, firetic;. jalnic; 
dornic, acrobatic; aurel, brumăriu, roșiu, argintiu, arămin 
trandafiriu, mijlociu; costeliv, seîrnav, gă/bigios, gălbinicios; 
coadeș, coarneș, frunteș, ţinteș, oacheș, chipeș, foaleş, gureș, 
culpeș, confortalil; corpolent, pizmătăreţ, pădureţ, . humej, 
băltăreţ; hoțoman, burtucan ; îmbelșugat, împiamat, înfumural, 
înspicat, înfinat, îmbujorat, barbat, arcat, catifelat, bubat, 
gărănat, brumat, codat, urechiat, gunoiat, gulerat, patriot; 
bucălău. 

Viaţa spirituală: sufletesc, cărturăresc, îngeresc, Dum- 
nezeesc; algebric,. aerostatic, biografic, atomic. 

Traiul personal: alcoolic. 
Viaţa utilitară: ciobănesc; farmaceutic; agricol; viticol. 
Viaţa socială: arăpesc, moldovenesc, călugăresc, arhie- resc, bisericesc; casnic, fățarnic, obraznic, aristocratic; mor: 

mântal, 
Viaţa economică: argățesc, bănesc, brașovenesc; datornic, 

cămătarnic; comercial, vamal; adulterin.
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b) de manifestare: 
Sufixele: ic, og, uc, fil, al, it, ar, er, ist, isrn, „arată caracterizări de manifestare ;. 
an, in arată proveniența; 
al, ent arată modalităţi de manifestare; 
aș, este diminutiv; 
AC, aci, iş, iu, os, sunt diminutive augmentative ; 
at, ut sunt auementative. PN 

Piinţa naturală: fosforescent, deluros, apos, ripos, căl- duros, aburos,-arsenios, albuminos; costiș; 
Ființa organică: cornar, somnolent, gutural, timpuriu, bărbos, băvbtitos, ciotoros, mustos, ochios, sumnoros, vermă- "nos, ghebos, burtos, cărnos, măluros; boleac. ” 
Viaţa afectivă: dornic, uituc, ingîndurai, vizual, carica- turist, tembelism, pofticios, fioros, ghebos, ndrăvas, pizmaș, pătimas. | 

| T'raiul personal: bandit, fetit; aventurier, chefliu, po- 
managiu; besericos, boieros, milos, fricos, norocos, drăcos, 
copiliros, lenevos, robaci: 

Viaţa spirituală: cabalestic, bibliofil, adverbial, funda- 
mental, spiritual, anatomist, jurist; , 

Viaţa utilitară : alimentar, industrial, ceramiat; rotaș, 
brăzdaș, lăturaș. - 

„Viaţa socială: șăgalnic, cucernic, anarhic, Juridic, biu- 
rocratic, apocalipiic; _pisălog, concordat, complimentat; dij- 
mărit, ceremonial, censorial, directoral, confesiunal, constiluțio- 
nal, episcopal; săptămînal, bestial, apusan, răsăritean, alpin; 
disciplinar, consular; cireșar, -brumar, verbal, condițional, 
banal, magistral, regal, profesoral, bonjurial, alarmist, tără- 
nist, naționalist, 2e/limist, formalsst, comunist; cinism, orto- 
dozism, obsolutism ; duelgiu, reclamagiu; cuviincios, bădărănos, 
arțăgos, mincinos, omenos, gonaș, fruntaș, coduș, buciumaş, 
uclucaș, ciomăgaş, pungaș; limbut. E o _ 

Viaţa economică: gheșeftar, comercial, capitalist; chili- 
pirgiu, câștigos, bănos, păgubaș, arenda. | 

II. Adjective derivate din adjective: 
Toate adjectivele derivate din alte adjective sunt 

de natură diminulivă ori augmentativă. Ele sunt de con- 
stituire şi de manifestare.
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a) de constituire: Et Da 
„> Sufixele: ie, el, ea, 'ică, sunt diminulive; ac, ag, 

aci, OC, 09, uc, ug, an, un, Or, aş, ef, uf, ică, ei, iu, 
iv, ai, Os, sunt diminutive augmentative: oi, du, sunt 
augmentative: ” 

bătrinatic, roșiatic, singuratic, subțiratic, molatic, nebunatie, 
mititică, mititea, frumușică, mândrulică, drăgudică; ciutac, 
scurtac, crudac, îutac, stingaci; slăbănog, bontorog: grăsue:; 
bătrânel, bătrinică, ușurel, ușurică; mititel, multicel, albi- 
strel; albior, mărișor, multisor, bunigor, drăgușor,  lim- 
pegior; golaș; mărunțiș, ascuțiș, măreț, albineț, lungărel, mă- 
lăeț, murguleț ; năltuț, nouț, bunuţ, prostu: gălbui, căprui: 
știrbei;. amăriu, acriu, murgiu; uscățiv, ciumpav, voinicos, răi 
tăcios; roșcovan, grăsun, gogoman, golan, grosoman, grosolan; 
mutăliu, tontălău! - 

b) de manifestare: 
Sufixele: ic, (ică) sunt duminutive; an, ef,uf,iș, 

eSc, Or, 08, ac, sunt diminutive augmentative; oi, ilă, 
sunt augmentative: ” | 
furtunatic, mutulică, golăneţ, drăguleţ, călduț ; drăguţ, ponciș; - mişelesc, bătrinesc; repejior; albicios; acricios, amăricios: 
drăgulean, beţivan; prostae, prostănac, vioi, nebunilă. 

III. Adjective derivate din verbe. Aceste adjective 
sunt numai de manifestare: 

Sufixele: ar, are, or, ut, aș, at, et it, (aceste 
trei din urmă sunt participii verbale), ie, av, iv, ibil, 
eu, îș, al; abil, ant (ent) ist, ef. i 

Fiinţa naturală: circular, acumulator, accelerat, agregat, hilăngănit, amurgit, consecutiv, alternativ, combustibil, eruptir, conductibil, maleabil ; absorbant, dizolvant. 
, Piinţa organică: sugare, arzător, aprinzător; mergător, împungător, văzător, păscător, fătătoare, acățător, împungaș, crăcănat, lătrat, cîntat, boldit, aricit, bilbiit, amorțit, blegit. „Viaţa afectivă: amăgitor, asurzitor, iubitor, abținut, digestiv, caduceuj;  mucezit, băut, crescut, năvalnic; bolnav, gingav, plicut, durut, dornic, amăgelnie; meditaiiv, adorabil, colorit, calmant, atenuant, abundent, aparent. 

Viaţa spirituală : adevărat, deosebit, perceput, priceput, 
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relativ, calificativ, imaginati, aprozimati., acuzativ, descriptiv, 
comparativ, explicativ, accidental, accentuabil, inteligibil, ana- 
list, coecistent. . 

Traiul personal:  sgircit, codelnic, beţie. 
Viaţa utilitară: mulgare, legtitor, legătoare, aducător, agyi-: 

cultor, ascensor, păgubitor, alcăituitov, agonisitor, cărător, cio- 
plitoare, alăturas; aclimatizat, săpat, călăreț, agonisit, curățit, 
acrit, acoperit, aurit, așternut, trainic, sporntic, arabil, curabil, 
amăsuvabil, înlătuvabil, locuibil. 

Viaţa, socială: demisionar, fugar, alegător, luptător, ame- 
ninţător, adulator, făptaș, ucigaș, vinovat, jurat, “ascultat, 
ajutornic, asuprelnic, adoptiv, cumulativ, coercitiv, deliberativ, 
agresiv, administrativ, comemorativ, augural; compatibil, ad- 
misibil, corigent, oponent, concurent, adresant, opozant, con- 
damnat, batjocoritor, acuzator, acompaniator. 

Viaţa economică: consemnata, ajutorat, cerșitor, udmi- 
nistrator, abonat, morărit, dijmărit, avut, achiziţional, plătibil. 

Sufixele: ef, uţ, el, sunt diminutive; Or, ic, ici, iu 
sunt diminutive augmentative; os, aci, du sunt aug- 
mentative: 

săltăreț, cîntăreţ vorbăreț, poftăreţ, lucrăreţ, purtăreţ, călci- 
reț, gustăreț, îndrăzneţ, citeţ, cuvintăreţ; sărăcuț, sugărel, 
însurăţel; tiritor, lingușitor, povăţuitor, ascultător, sprijinitor”. 
calculator, botezător, cumpărător; prăvălatic; lipici, păcălici, 
gidihci; timpuriu, arzuliu; . 
luminos, sclipicios, călduros, mâncăcios, sămătos, dureros, a- 
moros, armonios, mînios, bucuros, gustos, arătos, schimbăcios, 
lăudăros, calicos; chitaci, Fugaci, hrănaci, tălmari, cîrpaci ; 
alergiu, lingău, mâncău. 

III. Adjective derivate din adverbe. 
Sufixele: at, ic, or, aş: | 

îndărătnic, îndelungat, binişor, înaintaş. 
IV. Adjective derivate din numerale. 
Sufixul ist: 

dualist, unitarist. , 
3. DERIvAREA PRONUMELUR : Unul sipgur, diminutiv * 

mătăluță. i , ' 
4. DenrvAREA NUMERALELOR : (substantivale).. 
Sufixul ime: 
unime, cdoime, zecime, miime.
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"5. DERIvAREA VERBELOR: Verbele se bucură şi ele 
de o sumă de derivaţiuni. Nu putem însă considera ca derivate de cit acele verbe a căror provenienţă nu ră- mine supusă îndoelii. De pildă, verbul a îimblinzi vine de la blind, căci noţiunea, de a îmblinzi nu putea să se formeze de cit pe baza unui substrat, Dimpotrivă, nu putem spune că verbul a roși vine de la roş, pentru că această coloare apare în natură sub ambele forme: de modalitate a, fiinţii cit şi de manifestare. 

I. Verbe derivate din substantive. Aceste verbe nu pot lua, forme de cit de conjugarea, a doua şi a, treia, pentru că noţiunile rămîn răstrînse la înţelesul pe care îl au substantivele de Ja, care derivă anumite verbe, 
Avem pentru conjugarea II-a verbele: a înciuda, a de- capita, a ilumina, a îmbelciuga, a buciuma, a fuma, a afunda, a alătura, a lăuda, a idealiza, a împăca; pentru conjugarea a Il-a: « îmboboci, a înlemni, a îmbucătăţi, a călrăni, a îm- boldi, a îmblăni, a împodobi, a băci, a împămînleni, a îm- pulernici, a învrăjbi, a cămătări, a pipernici, a prăfui, ete. 
II. Verbe derivate din adjective. Și acestea, nu pot fi de cit de conjugarea a doua ori a, troia;: 

„4 schiopăta, a înălța, a înduioșa, a strimta, a eler- 20, a importuna; a acri, a îndeplini, a înova, a înde- plini, ete., a cîrni, a lungi, a schiopăta, a înnblinai; înduioșa, înfrăgezi, lărgi, înăeri, înălbi, improspăta, îndeplini. 
III din alte verbe: 

a) prin prefixe determinîna modalităţi de mişcare (acţiune, activitate, înfăptuire, schimbări şi prefaceri): a, ad arată o apropiere în general: aduce, abate, asvirli, apune, adăâpa, adormi, amina, amistui; ab (s) arată, separare în genere : abnega, abține, abstra- ge, absorbi; : 
con = impreuna, cu: conduce, Conveţui, COonvorbi, con- Cesiona, compune, colabora, coopera, cointeresa; contră = împotrivă, alături de: contrapune, contraface, contra propune;
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cu: cuprinde, cufunda, culege; ” 
de = înlăturare din: deosebi, delimita, deduce; 
dis = separare: disolva, distruge; 
des == desgropa, desrădăcina, desprinde, desface, des- 

amăgi, destăinui, deslănţui, deslega, desonora, 
desaproba; 

ex = separare: extrage, emigrare, exporta, expropia; 
în = îndoi, înjuga, împuşca, înscrie, înavuţi, îimbogaţi ; 

- împuşca, înfiora, înflora, înfrumusejța; 
in = plecare de la un loc la altul; induce, imigra; 

în + de: îndeplini, îndelunga, îndedulci. 

în + pre: împreuna, înprejara; 

intre şi între: întrerupe, întreprinde; interpune, în- 

troloca, întruni; 

0: opune, omori, ocirmui; 

per = dincolo de: percurge, permuta, percepe; 

pro = înainte: promite, propune, produce; 

pre = înainte de şi din nou: premerge, predomina, 

preîntimpina, precugeta, predestina, preface, 

prelungi, prelucra, prescrie, premedita; 

pre + su: presupune; - 

re, ră (s) = din nou: reveni, reproduce, readuce, rea- 

dormi, reînverzi, reface, reaşeza, reconstitui, 

" restringe, răsuna, răsări, răsgîndi; 
răs = mai mult de cît trebue: răsufla, răsuci, răsplăti, 

răsturna; | 

s, sine = pe sine, a se: sfărăma, spulbera, Sgrunțui, 

svînta, smăcina, sforța, scurge, scobori, scu- 

funda; sinucide; 

sin = împreună: simpatiza, sintetiza; 

sur = asupra, pedâasupra: surprinde, _surescita: 

stră = prin, peste: străbate, strămuta, străluci, strâ- 

lumina, străvedea; 

su (b) = supune, subimpărți, subjuga, subsorie, sub- 

strage, subinfelege, subordona; 

supra = suprapune, supraincărea, supratețui;
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trans = dincolo, peste: transpune, transporta, trans: 

crie, transmite, transplanta.. 

Notă. Prefixele: în, contra, ab, con, de, dis, înter, per, 

sunt latine; sin grec; sur, franceză. Prepoziţiile se între- 

buinţează mult în formarea cuvintelor. Ele arată trecerea de 

la noţiuni materiale la afective, spirituale, sociale. 
Prefixul s dă verbelor” uneori un înţeles de particula- 

ritate a cufunda presupune un autor; a scufunda e 0 formă 

pasiva. 

b) prin sufixele: 

| ara, ări, ora, ori, âna, ura; Gni, Ona, €ni; 

afa, dţi, ota, dia; oti,ita;ici, isi; ința, iza, di, ui, lui, 

uvi, dlui; ogi, ugi; căi; la, tori, nici, ința. 
Toate aceste sufixe servesc la formarea unor verbe 

de relaţie ori de modalitate; de aceea ele nu pot fide 
cît de conjugarea a Il-a şi a Ill-a, derivate din cele de 

I-a şi II-a, orichiar de a III-a cînd e vorba, de o specificare 

şi mai deosebită. Aşa, verbul a cunoaște, apare și 
sub forma a încunoștiința, în primul caz arătind o 

generalitate, iar în al doilea o particularitate. Tot ast- 
fel, a vedea şi a învedera. 

Acaţara (acaţa) văicăra (văita), urmări (urma), gustăr» 
(gusta), ajutora (ajuta), strimtora (strimta), îngrijora (in 
grija), răcori (răci), acţiona (activa), afecționa (afecta), înce- 

_teni (înceta), jurui (jura), dărui (da), statornici (statori), colec- 
ționa (colecta); strădămui (strădui), trăgăni, trăgăna (trage): 
îmbucătăţi (imbucăţi), scăpăta (scăpa), îndreptăți (indrepta), 
tropoti (tropăi), schiopăta (schiopa), șopoti (șopti), numerota 
(nomără), dormita (dormi), silnici (sil), regularisi (regula), 
înţelepţi (înţelege), încunoștiinţa (cunoaște), orbăctii (oii) pro- 
fetiza» (profeţi), îndesui (îndesa), împrejmui (îm presura) tre- 
bălui (trebui), preţălui (preţui), secătui (seca), pleșuvi (pleşi), 
pisălogi (pisa),. meșteșugi (meşteri), aciola (aciua) sevbători 
(serba), cerșetori (cerși), a mustrului (a mustra), a clipoci 
(a clipi). e 

| „Notă. — Verbul a ulbiarată o manifestare utilitară, iar - 
a inălbi o caracterizare fenomenală. i 

| c) Insfirşit, cu ajutorul şi a prefixelor şi a sufixelor 
șau format o sumă de verbe corespunzătoare: a în-
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chide, a deschide; a îmbrăca, a: desbrăeă; a îm- 

pacheta, a despacheta; â împodobi, a. despodobi; a în- 

călța, a descălţa; a încreţi, descreţi; a învăţa, a des- 

văța; a Gomeri; a nedomeri; a socoti, a nesocoti; a 

ferici, a neferici; a pecetlui, a .despecetlui. Des arată 

o schimbare la ceea ce este făptuit, pe cînd. în arată 

executarea unei acţiuni deosebite. | 

IV din pronume: « tutui; | | 
V din numerale: a îndoi, « împătri, a înzeci, ete. 

VI dela adverbe: « împrejura, înapoia, îndărătnici, îm- 

depărta; 
VII de la interjecții: a Dijbii, a Dilbii, a bufni, a ciocni, 

a cirii, a hopăi, « horcăi, a tropăi, a se văita, a se răi- 

căra, ete., ete. 

FORMAREA ADvERBELOR. Adverbele se formează obi- 

cinuit din adjective, sau mai bine, mai toate adjecti- 

vele se pot întrebuința ca adverbe. Adverbele se mai 

formează prin unirea, de preproziţiuni cu substantive, ad- 

jective, pronume, numerale, care servesc la, unele drept 

prefixe: acasă, odată, odinioară, olaltă, deabuşelea, de- 

abinelea, abine, încoace, curînd, cîneşte, morțiş, pie- 

ziş, alături, dimpreună, de cit, deodată, demult, dede- 

supt, deseară. 
De la verbe se formează prin sufixele ește: absolu- 

teşte, canoniceşte, alegoriceşte, apostoleşte, arăbeşte, 

bisericeşte, caliceşte, de la substantive şi verbe, cu su- 

fixul iş: fățiș, cruciş, grăpiş, tăriş, etc. 

Rolul sufixelor și Prefixelor. Sufixele şi prefixele dau 

viaţă limbii 1). Ele înlătură îngrămădirea de cuvinte în 

limbă, dînd îmmlădiere celor consacrate. 

- Unele dintre 6le au decăzut, ori au fost eliminate 

progresiv: acelea care nu mai corespundeau exaci No- 

țiunii pe care o reprezentau, ori erau sub nivelul ce- 

  

1) In -evul mediu se credea că terminaţiunile se desvoltă 

din rădăcina, cuvintului, întocmai câ o mlădiţă cf. (Max Miller: 

Ştiinţa religiunii):
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riaţilor estetice progresive ale limbii. La început, desigur 
toate sufixele au avut un înţeles deplin. 

Sufixul or, pare să vină qe la, uşor: crâpuşor, 
mărişor, micuşor (crap uşor, uȘor mare, uşor mic etc.). 

Sufixele mai arată apoi vechimea limbii Și puterea 
ei de vitalitate. 

Vechimea limbii o arată sufixele simple, primor- 
diale şi caracteristice graiului romănesc. Ar; an, et, 
OS, ei, ic şi Celelalte care sunt cu toatele conforme geniului limbii romăneşti. Studiind, se poate vedea că 
o mulţime:de sufixe ca: anie, că, etc., pe care mulţi 
le cred de origină slavă — bulgărească de' obicei — sunt entonice. Esceptină vremea împeriului romino- 
bulgar, Bulgarii nu s'au bucurat niciodată de acea li- bertate politică: necesară culturii, pe care s'o dea încă Şi altora; ei care n'au avut vre-o cronică ori vre un cod de legi şi la care arta — sufietul unii naţiuni — n'a existat nici odată, pentru a a viaţă unii limbi; aceasta şi explică de ce limba bulgară şi-a pierdut pînă şi infinitivul. 

Mulțimea prefixelor şi a sufixelor în limbă, care 
dau înţelesuri pe care nu le au multe din limbile culte, arată că limba romănească apare printre limbile vechi „în formațiunea ei fundamentală. - 

In cuvintul a strădui, ori s, ori stră este neîn- doelnic un prefix. E posibil ca, acest verb să vie de la a se trudi—dar această afirmare nu poate avea temeiul cerut de filologie. Oricum, avem de aface cu un prefix care arată o formaţiune veche în limbă. Tot acest cuviut a dat Şi forma: strădănui dela care a provenit apoi substan- tivul strădanie prin adăugarea sufixului ie. Dar aceste cuvinte numai evoacă astăzi prin ele însăşi înțelesurile vechi ale cuvîntului. , 
Sufixele ez de la, unele verbe de conjugure a II-a Şi eso de la unele verbe qe conjugarea a, III-a, arată particularizarea noțiunilor în limba romănească : fumez,
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scirțiesc. Mai toate onomatopoeticile dau verbe în 
esc: a pleoscâi, -a bizii, etc. - 

Formele regulate ale verbelor a tămiia şi a îndoi 
sunt pentru indicativul prezent: fâmii, tâmii, tămie, 

tămiem, tămieţi, tămie; îndoi, îndoi, indoae, îndoim, 
îndoiți, îndoae. 

Formele acestea aratăacţiunea. Pentru a arăta însă 
activitatea ultilitară s'au întrodus sufixele ez şi esc; 
activitatea tămăerii: fămiează, etc. activitatea utilitară ; 
îndoesc, etc. 

Aceasta a făcut cu Ja unele verbe forma origi- 
nală să decadă cum s'a întâmplat cu Zucrează în loc 

„de lucră, înfiripează în loc de înfiripă. 
| Verbele din nou introduse în limbă au luat una 
din cele două forme: el! acceptă, el caracterizează 
după proveniența lor din alte -limbi. Unele verbe vechi 
și-au avut probabil de la inceput forma ez: a necheza 
a cuteza, etc. 

Verbul a învia, care nu primeşte rcflexivul se, 
şi a păstrat forma dintii pentru acţiunea naturală: pri- 
măvara cimpia învie ori reînvie; forma de a doua 
arătînd o intervenire: căldura înviază ori reinviază 
insectele, etc. 

Dar e ceva mai mult: serii întregi de verbe derivă 
de ]a substantive fără să capele altă terminaţie de cit 
aceed, a articolului verbal, ceea, ce arată vechimea mare 
de care se bucură aceste cuvinte în limba romănească.: 
nor, a încura; soare, a sori; 

văz, a vedea; miros, a mirosi; 
coadă, a codi; ochi, a ochi; 

poftă, a pofti; simţ, a simţi; 
gînd, a gindi; cuget, a cugeta; 
roată, a ruti, cerc a cercui; etc. 

Notă. Dacă unele dintre aceste cuvinte au o strinsă 
legătură cu vorbe latinești avînd acelaş înţeles, altele nu au 
nici 0 legătură: a gîndi, a pofti; iar a mirosi are înţeles 

69217, e
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asemănător cu vorbe grecești cu înțeles de a părfuma Cu- 
vîntul nu poate fi neologism, pentru că mirosul l-au avut.oa- 
meni. şi fără parfumuri, iar verbul acesta apare şi compus 
cu prefixul «: a amirosi. 

Sufixele mai arată puterea de vitalitate a limbii, 
pentru că unele au fost întroduse în urmă, prin neologis- 
mele franceze, nu numai latineşti şi greceşti, ci şi cele 
franţuzeşti, ea sur, care a fost romanizat : surprinde, 

Insfîrşit, sufixele ne mai arată trecerea de la no- 
țiuni la idei. 

„Cuvintele au fost în formă lor primitivă simple 
imagini caracteristice ori determinative, devenite apoi 
noţiuni, iar uneori cu timpul, prin sufixe, idei desăviîrşite. 

Deosebirea dinire idee şi noţiune este că ideea se 
poate arăta printr'o propoziţiune, uneori desvoltată 
chiar pe cînd noţiunea rămîne cu înţelesul mărginit al 
cuvîntului. Cînd zicem cuvîntul cale avem o noţiune; 
cînd spunem călătorie, numai de cît ne apare ideea 
mersului îndelungat pe o cale oarecare, de apă ori 
de uscat. Mai mult încă, acest cuvînt presupune. şi în- 
vingerea de dificultăţi, evocare de sentimente plăcute 
ori neplăcute; utilitatea unei astfel de manifestări ; re- 
laţiile sociale dintre oameni. Un singur sufix a dat dar 
unii noţiuni simple o imagină a întregii manifestări ome-: 
neşti. Aceasta e însemnătatea cea mare a sufixelor în 
limbă. 

Numai într'un singur caz limba nu se serveşte de 
sufixe şi prefixe pentru a determina noţiunile : atunci cînd 
întrebuinţează termeni de comparaţie. | 

Termenii de comparaţie. Asemănările şi deosebirile 
pentru atributele de existenţă ori pentru modalităţile 
de manifestare se fac prin cuvinte cu înţelesuri par- 
ticulare. 

Asemănările se fac pentru atributele substantivelor 
prin vorbele ca şi cit: tare ca piatra; iute ca Șoimul; 
bun ca pineo, caldă; mare cît o nucă. 

E
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Pentru asemănările dintre fenomene, fiinţi orga- 
nice şi anorganice, prin vorbele : acelaș, de acelaș fel, 
de aceeaş natură: boul şi vaca sunt acelaş animal; 
lupul şi cîinele sunt de aceeaş speţă: plopul şi salcea 

sunt de aceeaș natură. | 
__ Pentru obiectele ieşite din munca utilitară a omului, 

se întrebuinţează expresia la fel: scaunele sunt la fel 

ori identice, atunci cînd nu încape deosebire. 
Pentru modalităţile verbelor: ca și, cît și: merge 

ca şi mine; lucrează cît şi tine; ori la fel: cele două 
ape curg la fel; acelaş; aceiaş: au acelaş gind, a- 

ceiaş soartă. 
O comparare expresivă se face prin substantive 

luate ca. adverbiale scurtate: curge riu (ca un rîu); 

merge strună (întins ca o strună), se învirteşte pris- 

nel; se întăreşte fer. | 

| Tot prin vorbe şi expresiuni particulare se arată, 

gradul de comparare. | 

Pentru adjective, compararea se face prin: mai... 

decit; mai... ca: plopul e mai înalt decit salcia; scau- 

nule mai mic decit dulapul; Gheorghe e mai în virstă 

ca Petre. 

Cind deosebirea este şi mai mare, se întrebuinţează 

expresiunea; cu mult mai... de cit ori ca; tot în în- 

ţelesul de mai sus: piatra e cu mult mai slabă decit 

ferul, etc. 
Expresiunea: cel mai se întrebuintează pentru a 

scoate la lumină întîitatea: e? e cel mai silitor, dar 

şi cel mai puțin deştept (adică: dintre toți); la plural, 

pentru a arăta o mulţime: cele mai multe fapte în 

lume sunt cele bune, etc. | 

Cînd comparaţia rămîne nedeterminată pentru 

caracterizări desăvîrşite se întrebuinţează expresiunile 

foarte, cu totul, peste măsură, tare: foarte harnic: 

e cu totul leneș, e peste măsură «le frumos; e tare 

bun,
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Pentru calităţile de gust se mai întrebuinţează 
escelent; pentru obiecte utilitare: fără cusur; pentru 
purtarea morală ambele aceste calificative, 

Pentru modalităţi verbale se întrebui nţează aceleaşi 
expresiuni: rîndunica sboară mai sus decit vrabia; ori: cu mult mai repede. Pentru nedeterminări : sboară 
foarte sus, etc. 

e) Crearea de cuvinte. 

Limba cere o vorbă pentru fiecare noțiune din nou concepută de geniul omenesc. 
Dacă vorba necesară nu poate fi determinată prin extinderea de înţeles, a unei vorbe existente de mai înainte în limbă, prin regulile de formare a cuvintelor, atunci alte două căi rămîn deschise: crearea de cu- vinte ori împrumuturi din alte limbi. 
Crearea de cuvinte se îndeplineşte printr'un singur mijloc: prin asemănare. 
Cuvintele create arbitrar, fără fenomenul. asemă- nării, nu se cunosc în limbă, 

f) Împrumuturi de cuvinte. 
Cind o noţiune e concepută de g?niul unii limbi, ea străbate în celelalte, ducînd cu dînsa de obicei şi vorba prin care a fost numită, Știința, modernă, a creat mii de cuvinte care au luat o faţă de universalitate, mai cuseamă atunci cînd rădăcinele lor au fost luate din lim- bile moarle, greaca şi latina. Ele au primit încetăţenire în alte limbi prin necesitatea simțită de a întrebuința în practica vieţii acele noţiuni. 
Neologismelor li s'a cerut un singur lucru: să se conformeze regulilor limbii în care au pătruns. Cuvin- tele: automobil, telefon, tramvai, aeroplan; astronomie, sociologie; emitere, efervescenţă, etc., s'au încetățenit la noi, fără posibilitatea qe a li se schimba caracte- rul lor original.
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Numai şoviniştii se mai opun azi la progresul unii 
limbi, căutînd să înlăture cuvinte ale căror noţiuni ori 
nuanţe se întăţișează ca necesare. 

Să luăm un exemplu. In limba noastră avem cu- 
vintul roz, luat de la Francezi (rose = trandafir), care 
arată culoaraa trandafirie. Cuvintul trandafiriu îl avem 
în limbă şi totuş între roz şi trandafiriu limba noastră 

face o deosebire. Cuvintul trandatiriu are o accepţiune 
poetică: lumină trandafirie — iar nu lumină roză; pe 
cînd o stofă de coloare roz,nu poate fi numită tran- 
dafirie. | | 

Cuvîntul roz va rămîne în limbă alături de tran- 
dafiriu, pină cind o noţiune mai adecvată va fi acceptată. 

Limba caută continuu să se îmbogăţească și să se 
înfrumuseţeze. Viaţa sufletească o cere deopotrivă. 

In împrumuturile de cuvinte intervin unele schim- 
bări pe care la început le privim ca, schimonosituri de 

limbă. Este drept. Cu timpul iasă aceste schimonosituri 
pe care cuvialele le încearcă după eufonia limbii, nu 
mai par ridicole: azgrosist, antreu, cuvetă, șurub, bi- 

rou, pardesiu, tramvai,tranşee, tirbuşon, inedită. Bon- 
sar, e încă ridicol, pe drept cuvint, însă eufonia limbii 
nu ţine socoteală: ori va fi înlocuit, ori cu timpul se 
vor încetăţeni — romănescul bună seara fiind prea lunz. 

__ Unele dintre aceste schimonosituri de cuvinte, au 
o origină veche: mine, pîne, cîne, etc., la care Muntenii 

"au introdus un : eufonic, trecerea de la î la e din si- 

laba următoare premersă de o consoană mută, părin- 
du-li neeufonică; Moldovenii la rîndul lor au prefăcut 

şi pentru singular, pe e final, în i: cîns, pini, mini. 

Trebue preferat e final, fiind mai sonor, escluzind — 

dacă se va putea—pe ieutonic: pine, cine. Ş 
Tot pentru eufonie, preferăm forma munteană, cr- 

tire în loc de cetire, fiind mai conformă eufoniei limbii. 

Din cauza eufoniei — în vorbirea populară se în- 

trebuințează unele forme cu totul neestetice pe care
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gramatica caută să, le înlăture ca: ei a văzut (Munte- 
nia), el au văzut, ori o văzut Molâova); au făcutără 
(Muntenia), sî si = să se (Moldova). 

Aceste greşeli de limbă, fiind înrădăcinate în vor- 
birea obicinuită, se întîmpină mari greutăţi în înlătu- 
rarea, lor. 

Pentru expresivitate se mai întrebuinţează ar făcea 
în loc de ar face, verb de conj. 1.—E o mare greșală. 
Limba cultă caută să se deshare de aceste forme po- 
trivnice vorbirii corecte. 

„Notă, — Limba romăneaseă a împrumutat cuvinte din 
„mai toate limbile europene, dar şi alte limbi au împrumutat 
de la noi. Acele împrumuturi nu se pot preciza. O întreagă 
literatură filologică şi-a făcut apariţia pe acest temei. A- 
ceastă știință rămîne însă serioasă numai atunei cînd nu de- 
păşeşte cadrul generalităţilor de limbă, Afirmînd, spre pildă 
înrudirea dintre limbile indo-europene, ori între neolatine— 

„pe baze comune—rămînem în această ştiinţă. Restul intră cu totul în cadrul... posibilităţilor. 

3. Viața cuvintelor. Cuvintele trăese în limbă, tot 
atita 'vreme cît înţelesul lor rămîne. Că - ele se nasc, 
trăesc şi mor, asemănător vieţii, e o concepţie meta- 

fizică fără valoare. Cuvintele nu se nasc, ci sunt for- 
mate de geniul omenesc ori împrumutate de la, alte Do- 
poare în nevoia unui înţeles ori cel puţin al unii nu- 
anțe de înțeles; ele nu mor, ci sunt înlăturate din 
limbă, fie prin nevoile estetice ale limbii, fie prin accep- 
tarea de nuanţe de gindire superioară, care fac să fie 
uitate uneori cele vechi, prin lipsă de întrebuințare.



B. GRAMATICA SINTETICĂ. 

Noţiunea şi ideea; cuvîntul şi propoziţiunea. 

Viaţa omului se înfăţişează sub două feţe cu totul 
d6osebite: o faţă pasivă, qe constrîngere naturală, şi 
o altă activă, de manifestare voluntară. 

Pentru cea dintii, omul “apare în faţa naturii, 
pentru cea de a doua natura apare în faţa omului. 

Viaţa pasivă îl nevoeşte pe om să-şi creeze no- 
ţiuni, fără de care judecata nu se poate îndeplini; viaţa 
activă îl îndeamnă să-şi creeze modalităţi de mani- 
festare, urmind în această cale exemplele trase din viaţa 
naturală, In acest fel, viaţa lui utilitară şi cea estetică se 
suprapun celei naturale ori materiale. 

De la noţiuni, omul se ridică la idei prin judecăţi, 
apoi la raționamente şi cugetări, scopul final fiind reali- 
zarea adevărului, binelui și a. frumosului. 

Ideea este o legătură spirituală de două sau mai 
“multe noţiuni, fie de aceeaş natură, fie de natură deo- 

sebită, în nevoia de a arăta raportul dintre ele. 
Arătarea acestui raport se poate îndeplini prin 

vorbire şi scriere. . | 
Această exprimare materială de raporturi poartă 

în gramatică numele de propozifiune.” 
Propoziţiunea reprezintă ideea, tot aşa precum 

cuvîntul înfăţişează noţiunea, 
Ca şi cuvintul, propoziţiunea are un înțeles și o 

formă materială.
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Notă. — Raportul dintre înţelesul şi forma materială a 
anii propoziţiuni este foarte strîns. Forma materială arătată 
rin cuvinte, trebue să exprime exact înțelesul. În genere 

Ema cere ca vorbirea să fie cît mai concis exprimată. fără 
vorbe de 'prisos ori repetate. Scriitorii buni se exprimă cit 
mai scurt, ferindu-se de beţia de cuvinte, care arată pe egois- 
tul lipsit de noţiuni clare, de aceea a serie înseamnă a citi 
malt, pentru ca ideile să fie clare. ” 

Claritatea şi precisiunea suni cerinţele mari ale limbii. 
Putem prea bine să spunem: omul cuminte și omul har- 

nic sunt cinstiți de ceilalți oameni, dar vorbele: ceilalți oa- 
meni din această propoziţiune sunt inutile, căci se subînțeleg. 

Din tate acestea, reese că în compunere căutăm să eli- 
minăm întotdeauna acele vorbe ori expresiuni care sunt inu- 
tile. ori potrivnice geniului limbii ca: în definitiv, deja, drept 
vorbind, îndicibil etc., ori de cîte 'ori se poate, căci numai 
în acest felstilul poate păstra, vioiciunea. 

Cu toate acestea, repetarea e permisă cînd scopule 
altul de cât cel explicativ: omul cinstit, omul înţelept, omul 
cu sentimente și purtări alese este podoaba unii. socielăți. 

Adâogăm cu această ocazie că epitetile ornante — ar- 
haice şi de provineialisme uneori la noi — nu sunt întotdea- 
ana în folosul, ci în dauna seriitorului. e 

O sclipire de geniu a unui Bossuet putea, să spună că 
grația pluuă în această imagină care rămîne întotdeauna 
plastică, chiar pentru un ateu: „grația divină plouă pe bo- 
gat ca și pe sărac“; iar V. Hugo putea prea bine să cinte 
evantaliul lunii: „luna își deschide în undă evantaliul său de 
argint“ — pentru că plouă şi evantaliul de argint evoacă ima- 
giui reale, pentru care cuvintele întrebuințate nu sunt de cît 
mijloace mai plastice. | 

Imagina din urmă prinde o expresivitate şi mai deo- 
sebită la Eminescu: „Când torsul s'aude l'al vrajelor caer, 
argint e pe ape și aur în aer“. („Mortua est“). lată şi ima- 
gina ploaei întrebuințate de Eminescu în aceeaş poezie: 
»Suind palid suflet, a norilor schele, prin ploaea de raze, 
ninsoare de stele“. 

„Goana după originalitate a, unii întregi şeoale de serii- 
tori moderni, cu înfiorări de curcubeu, ete., care nu invoacă 
nici O imagine, nu fae de cît rău unii limbi, scăzind puterea 
de evocare a cuvintelor.
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Părţile gramaticii sintetice. 

Gramatica, sintetică se ocupă de înţelesul şi forma 
propoziţiunii. Ea are dar două părţi: una teoretică şi . 
alta practică. 

Partea, teoretică a gramaticii sintetice se ocupă 
de raporturile dintre noţiuni în formarea ideilor, cît 
şi de exprimarea lor prin propoziţiuni ; iar partea, prac= 
tică de partea materială în rînduirea cuvintelor, acor- 
dul şi legătura lor logică, precum şi de semnele de 
despărţire (punctuație), pentru a păstra în propoziţiuni 
și între propoziţiuni înţelesul deplin ce li se dă. 

Partea teoretică. : 

a) Judecăţile. Propoziţiuni simple şi amplificate: 

subiect, predicat, atribut şi compliment. 

Noţiunile sunt simple, ideile sunt complexe şi deci 

au nevoe de cel puţin doi termini: unul de determi- 
nare, şi altul de caracterizare. 

Noţiunea determinată—de stare ori manifestare,— 
ia în gramatică numele de subiect, iar caracterizarea 

subiectului ia numele de predicat. 

Cînd spunem propoziţiunile: omul este o ființă; 
omul este liber ori omul vorbeşte, cuvîntul omul este 

subiectul determinat, adică despre care ne înţelegem 
noi oamenii, propoziţiunea fiind prin însăşi faptul vor- 
birii de natură socială. | 

Acest subiect omul îl caracterizăm prin o noţiune. 
de modalitate: esfe o ființă; este liber; fuge. 

Predicatul arată dar modalităţile de existență 
ori de manifestare ale subiectului, în urma unii jude- 

căţi îndeplinite de minte. , 
Pe temeiul acestui fel al judecăţi apar apoi cele 

de valoare.
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Judecăţile de existenţă pot fi de două feluri: de 
natură statică, scoţind în lumină exsistenţa, constitu- 
tivă a, fiinţii ori modalităţile ei de constituire (natura, 
felul) ; ori de natură, dinamică, punînd în evidenţă cauza- 
litatea şi manifestările ei cauzale (realizarea, produ- 

„cerea). Modalităţile de constituire fizică pot fi mate- 
riale ori spaţiale, pe cînd manifestările cauzale pot fi 
temporale ori de mişcare. 

Modalităţile spirituale sunt numai de manifestare. 
Determinările lor, cu putere de efectuare, ori de 

efecte, pot lua forme statice, lipsite însă de materia- 
litate ori spaţialitate, fiind numai spirituale (valori). 
Indeplinirile lor pot fi şi de natură materială (fapte). 

Manifestările utilitare pot fi de asemeni spirituale: 
muncă, Silință; şi pot deveni materiale: casă, scaun, 
drum, etc. , 

Modalităţile sociale întră pe deoparte în mani- 
festările vieţii naturale (organice): rase, popoare; alte 
ori în cele utilitare: fară, oraș; alte ori însfîrşit, rămîn 
de natură pur spirituală : conferință, învăfămint, etc. 

Judecăţile de valoare pot fi şi ele de două, feluri: 
afective (de afecţiune, emoție, voinţă) şi utilitare (de 
ocupaţie şi realizările ei), ! 

Exemple : Omul e fiinţă (natură constitutivă); 
„piatra e mineral (modalitate materială); pămintul e 

rotund, (modalitate spaţială) ; animalele viefuese (ma- 
nifestare temporală); corpurile cad (manifestare de miş- 
care); fierul e rece (valoare afectivă); leul e groaznic (va- 
loare emoţională) ; calul este inimos (valoare voluntară); 
timplarul este activ; omul judecă (valoare _utilitară 
pentru el). | 

1. Natura propozițiunilor. 'Toate judecăţile de mai 
sus sunt exprimate prin propoziţiuni alcătuite numai 
din subiect şi predicat. Ele au însă un înţeles deplin, 
arătat prin unul dintre modurile verbului. 

Aceste propoziţiuni se zic în gramatică simple. 
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Propoziţiunile simple. privesc numai natura exis- 

tenţii ori manifestările ei naturale: soarele este uriaș; 
soarele: luceşte. | 

Cînd formulăm judecăţile de mai sus, înţelegem 
că întotdeauna soarele este uriaș ori că lucește, şi 

de aceea aceste propoziţiuni sunt simple. Pentru parti- 
„cularizare se cere un adaos. Spre exemplu, cînd spu- 
nem: omul cercetează, propozițiunea nu este com- 
plectă de cit adăogîndu-i un obiect asupra căruia se 
îndreaptă manifestarea arătată prin verb: omul cerce- 
tează adevărul. 

In această propoziţiune, în afară de subiect şi de 
predicat, mai avem şi o a treia parte a propoziţiunii,: 
arătată prin vorba adevărul. 

Zicem că această propoziţiune e amplificată. 
Vorba adevărul care stă în legătură cu predicatul, 

arătind o particularizare a lui, o numim compliment. 

Notă.—Complimentele limitează acţiunea prin comple- 
ctarea înţelesului. 

Urmează că acţiunea e cu atit mai restrinsă, cu cît 

are mai multe complimente. Această limitare se poate înde- 
plini în mai multe chipuri; negarea exclude cu desăvirșire 

acţiunea, | Sa 

Dar şi subiectele pot avea pe lingă ele cuvinte 

care să le caracterizeze: calul nostru este inimos. 

Cuvîntul nostru se chiamă atribut 

Notă.—Fiindeă atributul nu poate fi decît o caracte- 

vizare, el nu e decît o scurtare de propoziţiune: calul nostru 

este înimos, înseamnă: calul care este al nostru esle 1numno8. 

Caracterizările şi determinările în propoziţiuni pot 

merge pînă în cele mai mici amănunţimi, dînd naştere la 

propoziţiuni din ce în ce mai complexe. | 

Intro propoziţiune putem avea dar pînă la patru 

termeni : subiect, atribut: predicat şi compliment. | 

Subiectul şi predicatul se zic în gramatică părți 

principale; celelalte două, părţi secundare.
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Notă. În gramatică se obicinueşte să se pună anumite 
întrebări prin care se afle părţile propoziţiunii. Aşa, de pildă, 
pentru aflarea subiectului se recomandă întrebările cine şi ce; 
ceea ce este greşit. Nu se poate întreba cu vorba cine de 
cît pentru persoane; iar vorba ce răspunde şi pentru com- 
pliment. Pentru propoziţiunea : cînele latră nu putem întreba: 
cine latră? pentru că nu e romăneşte, decît ironie, cînd cel 
ce latră este un om. Romînul cînd vede venind un animal, 
un animal oarecare, încă nedisiins, întreabă: ce vine pe 
cărare ? | 

Inţelesul adevărat de subiect, piedicat, atribut şi 
compliment ni-l dă numai noţiunea pe care o reprezintă 

un cuvint ori o locuţiune oarecare. Acest mijloc înlă- 
tură confuzia, ce se face cu unele complimente. Cu toate 
acestea, pentru începători se pot pune întrebările: 
despre cine ori despre ce se vorbeşte în această pro- 

Pozițiune ? ce se se spune ? ce este? ce calităţi are? 
în ce fel se îndeplineşte acțiunea? etc. 
Uneori în vorbire se poate întrebuința numai unul 

dintre termenii propoziţiunii. 
Avem atunci o propoziţiune eliptică. Cînd zicem: 

tună, avem 0 propoziţiune, pentru că în unele feno- 
mene ale naturii, ca: fună, fulgeră, plouă, ninge, se 
revarsă de ziuă, se întunecă, e cald, nu este: nevoe 
să, se arate ceea ce produce aceste fenomene (descărca 
rea electricităţii, etc.). Pe lingă aceasta, cuvintele de mai 

„ Sus arată o manifestare deplină şi unitară, care pentru 
înţelegerea, dintre oameni nu are nevoe de alte lămuriri. 
Acest fel de propoziţiuni se mai numesc și defective. 

Detective sunt şi unele propoziţiuni care arată ma- 
nifestări naturale ale fiinţii organice: mi-e Somn, mi-e 
foame. 

Țot defective sunt unele afirmări de natură so- 
cială, în care subiectul rămîne nedeterminat, dar se 
subinţelege: se spune, se zice, se înțelege; a fost pofiit 
(la masă, etc.) - - 

Propoziţiunile: ne ducem, vorbesc, etc., nu sunt
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defective pentru că în limba, romănească nu e nevoe 
de arătat pronumele personal pentru verb, termina- 
țiunea, îndeplinind îndestulător acest rol, 

Cind ne întreabă cineva: ce ești tu? putem răs- 
punde printr'un singur cuvint: om (adică sunt om). 
Avem aici o propoziţiune eliptică. Tot eliptice pot fi 
nosiru, adevărul cînd suntem întrebaţi: care cal este 
inimos (al nostru); ce cercetează umul (adevărul, etc.). 

Ceilalţi termeni din propoziţiunile eliptice se pot 
subințelege; subiectul ori previcatul neapărat. 

Alteori subiectele asemănătoare pot avea acelaş 
predicat; ori predicatele asemănătoare acelaş subiect. 
Acest fel de propoziţiuni se zic contrase, pentru că se 
pot desface în două ori mai multe propoziţiuni. 

In propoziţiunea contrasă: aurul şi argintul sunt 
metale, găsim două subiecte; de aceia putem desface 
această propoziţiune în: aurul este metul; argintul 
este metal. In propoziţiunca școlarul citeşte, socotește 
și scrie, avem predicatul compus din trei părţi, putin 
da naştere la trei propoziţiuni. 

a) Natura subiectului. Fiindcă în orice propoziţiune 
subiectul determină natura existenţii, a manifestării 
ori a unii valori, i se dă în gramatică un înţeles de 
determinare, şi de aceea el poate fi ori ce vorbă cu 

atribute de substantiv: soarele luminează; frumosul 
ne pluce; vorbirea e necesară; binele ne induioşează; 
dumneata ai vorbii; doi este un număr; pe e prepo- 

zifie; a spune e ușor. 
Subiectul se întrebuinţează numai în cazul nomi- 

riativ; iar predicatul trebue să fie exprimat printr'unul 
din cele cinci moduri ale verbului, fiind o manifestare, 

5) Natura ' atributului. Caracterizările unei noţiuni 
arătînd existenţa constilutivă a fiinţii precum şi mo- 
dalităţile ei de constituire de natură materială ori spa- 

ţială pot fi arătate prin substantive, adjective, pronume 
şi numerale; precum şi modalităţi verbale: cîinele cel
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negru; două lemne; calul nostru; apă de rîu; apă 
stătută; apă de băut; lucru de făcut; teme de scris, 
nevoia de a învăța; albeața zăpezii; mintea omului; 

coarnele plugului; cîmpie albindă; față surizindă; 
lebădă murindă. 

Se mai pot întrebuința şi alte cuvinte cu prepo- 
Ziţii: dealul de acolo; vorba de ieri, etc. 

Notă. — Substantivele în genetiv nu se întrebuinţează 
de. cît atunci cînd arată o apartenenţă la lucruri, fenomene 
şi fiinţe, ori natura existenţii, ori a unii manifestări: trun- 
chiul copacului; rădăcina bradului; picioarele scaunului; ră- 
săritul soarelui; venirea primăverii; casa stăpinului; puterea 
Judecăţii; descoperirile știnţii; cetățile Moldovii, ete. 

Cazul genetiv este dar prin excelenţă cazul atributiv. 
Alte ori atributul se poate arăta printr'o modalitate 

verbală, ori chiar printr'un adverb, dar totdeauna premerse 
de o prepoziţie: casă de dărimat; păseri de împăiat; dreptul 
de consiringere; de pedepsire; carte de cetire; vremea de teri, 
ete. Cuvintele însoţite de prepoziţiune sunt în realitate pro- 
poziţiuni scurtate. De multe ori sunt locuţiuni adverbiale. 

Fiind că limba cere o exprimare cît mai concisă, uneori 
o întreagă propoziţiune devine atribut, prin suprimarea, ver- 
bului predicativ: Ștefan cel mare, Domnul Moldovii, s'a luptat 
cu toate popoarele de primprejur (care a fost Domnul Mol- 
dovii, scurtat în Domnul Moldorii). 

Cînd arată însă utilitatea, cantitatea, componenţa, pro- 
venienţa, acele substantive se întrebuinţează numai cu pre- 
poziţia de: potcoave de cal (nu ale calului); obiecte de bucă- 
tărie; unelte de timplărie; scîndură de brad; multime de lume; 
drum de fier; pahar de apă; cal de rasă; fapte de merit; 
pălărie de paie; vin de Cotnari. | . 
„Cînd se arată situaţia, proveniența, se întrebuinţează 

din: masa din casă; cînd se arată componenţa, dintre: o 
parte dintre oameni. Asemeni după celelalte prepoziţiuni : 
peste Dunăre, în China, pe uscat și pe apă, etc. 

Gerunziul întrebuințat ca atribut are o formă poetică și 
arată că o manifestare naturală” e gata să se producă: apă 
albindă, faţă suriaindă, ete. Această formă trebue întrebuin- 
țată însă cu precauţiune chiar de poeţi. 

Atributul arată obicinuit înţelesul subiectului; dar şi 
“al predicatului ori complimentului, cînd acelea sunt substan- 
tive: calul e animal înţelegător; el a cumpărat un car de 
lemne; are două case. 

i 
i  
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c) Natura predicatului este de manifestare. Predicatul 

este arătat prin verbe active, ori pasive soarele lumi- 
nează. Casa este încălzită; focul se stinge. | 

Verbele care arată existenţa, cu deosebire, verbul 
a fi (propriu pentru a o arăta), formează predicatul cînd 

își păstrează, caracterul lor de generalitate. Dumnezeu 
este, a fost şi va fi. Fiinţa există, a existat și va 
exista. Ea se naşte şi moare. Totul se preface, curge, 
se schimbă, se vede, pare, etc. Cina aceste verbe însă, 
precum şi altele de particularitate, arată valori de exis- 
tenţă anumită, pierzîndu-şi caracterul lor de generalita- 
te, nu mai pot forma singure predicatul, ci îşi com- 

plinesc înţelesul prin alte cuvinte. | 
d) Natura complimentelor. Complimeniele arată o 

particularitate de manifestare exprimată prin predicat; 

fie acea manifestare de existenţă ori de valoare. 

Pentru că existenţa, se afirmă prin modalităţi de 
constituire statică, ori prin manifestări cauzale dinami- 

“ce. avem complimente modale şi cauzale. 
Complimentele de valoare sunt de aceaş natură. 

Atît complementele de existenţă, cît şi de valoare mai 

pot fi caracterizate temporal. 
I. Complimente modale 

de existenţă: . 
a) de materialitate: ploaia se schimbă în 'zăpadă; 

apa se preface în ghiață; a început a ninge; plouă 

răpăind; plouă cu bulbuci (fiinţa naturală); vorbeşte 

apăsat, şade într'o rină (manifestări materiale de 

afectivitate); sîrma se face din fer; arăm pămintul; 

munceşte pe nerăsuflate; (viaţa utilitară); îl ţine din 

'scurt; sosiau în cîrduri (viaţa socială). 
“2 Lucrează pentru el; își scrie; dă mîncare copilu-. 
lui; am văzut pe Gheorghe. | 

Notă. —In aceste din urmă propoziţiuni, pronumele şi nu- 
-mele de persoane ţin locul unii fiinţi materiale, de aceea ele 
servesc drept complement de materialitate.
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b) de spațialitate: fulgeră spre răsărit; piatra a 
căzut în apă; norii trec pe cer (fiinţa naturală), merge 
pe drum (acţiune utilitară); ară la cîmp; sa suit pe 
casă; scrie pe caiet; (v. ulilitară); veniau spre noi 
(viaţa socială). 

Complemente modale de valoare: 
a) de afecțiune: vorbeşte plăcut; scrie frumos; 

l-a adus cu sila; mergi cu bine; se poartă cu blindeță,; 
l-a primit CULiinCiOS; 

b) de emoție: s'a speriat grozav; 
c) de voință: loveşte cu furie; umblă a lene; 

e foc de râu; i * | 
d) de spiritualitate: i-a trecut prin minte; lucrea- 

ză cu pricepere; faptele apar înaintea conştnţii; m'a 
informat cu preceziune, 

II Complemente cauzale 
: de existenţă: | 

a) de materiahitate: lemnul putrezeşte (a udătură; 
grinele. se strică de grindină; frunza se mişcă de vînt; 
el tremură de durere; a căzut alergind; s'a uitat vor- 
bind; 

b) de spațialitate: a căzut de sus; pluteşte pe apă. 
Complemente cauzale de valoare: 
a) de afecțiune: rîde de plăcere; 
b) de emoție: a îngălbenit de groază; 
c) de voință: cască de lene; 
d) de spiritualitate: mintea se formează prin gindire. 

III. Complemente- temporale. S'a ivit de mult soarele; astăzi plouă; el a sosit acum; sa speriat ieri; m'am gîndit de mult; s'a scuzat de atunci; se laudă întot- deauna; se ceartă mereu. ” 
„__ Notă.—Ori ce compliment serveşte de obiect, pentra as fiunea subiectului: pune cartea, pe masă.
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In propoziţiunile căror li se dă o formă pasivă— atunei 
cînd avem nevoe să dăm o mai mare însemnătate efectului de. 
cît cauzii, — obiectul devine subiect, pe cînd subiectul un 
compliment de materialitate: pămîntul este luminat de soare 
(în loe de soarele luminează pămîntul). 

Limba mai cere că atunci cînd complimentul este o 
persoană omenească, să se întrehuinţeze cazul dativ în loc 
de o prepoziţie. Zicem corect: dă mîncare copilului: aşa îmi 
vine bine. Sătulul nu crede celui flămind, e o formă mai 
bună de cît: flămîndului. în 

Intrebuințarea dativului pentru animale e tolerată: dă 
mincare cinelui (mai corect: la cîne). 

Complimentele se exprimă de multe ori prin adverbiale. 
Locuţiunile adverbiale sunt în realitate propoziţiuni scur- 

tate. Pune cartea pe masă înseamnă: pune cartea pe acel 
obiect care se chiamă masă. Ploaia vine dinspre răsărit în- 
seamnă : ploaea vine dinspre acel punct al spaţiului pe care 
oamenii îl numesc văsărit. 

Adverbele, la rîndul lor, nu face de cît să înlocuească 
locuţiuni ori propoziţiuni întregi printr'un singur cuvînt. 
Pune cărțile aici; pune lemnele acolo, înseamriă pune cărțile 
pe acest obiect pe care îl numim masă; pune lemnele întwacel 
spațiu închis naumit curte. 

Limba manifestă vecinie aceaș tendinţă de simplificare. 
Complimentele mai pot fi arătate printr'un infinitiv cu 

prepoziţie; cu prepoziţia spre, care la manifestaţiuni arată 
cauzalități particulare de scop: vine spre tine; cu pre- 
poziţia pentru, ca să se arate efectul: fă un şanţ pentru 
scurgere, ete, 

In gramatica veche, complimentele se împărţiau în drepte, 
nedrepte şi cireumstanţiale (de loc, timp, mod, cauză, etc). 

Acele împărțiri nu arătau însă natura adevărată a 
complimentului din care cauză le lipsiau claritatea; 

Pentru aceste motive unele au fost rectificate prin lu- 
crarea de faţă, altele înlăturate. 

Felul propoziţiunilor. Propoziţiunile servesc la înţe- 
legerea dintre oameni. Prin aceasta, ele capătă o va- 
loare socială deosebită şi pot fi: 

afirmative : afară plouă. El a sosit; 
negative : n'a mai ploat de mult. Nu ştiu nimic; 
întrebătoare: Cine e acolo? Cind vii? Cum faci ? 

esclamative: afective: De ar da Dumnezeu! 

69217,G, D. Scraba, Gramatică, Ortogratie, Punctuație i 9



130 

Dacă aş reuși! Ce ai spus ? 
emoționale: E groaznic! 
voliționale: Ce cruzime! | 
imperative: fugi! lasă-mă în pace! 
convenționale: Să-ţi fie de bine! Să trăești! 
Notă. — Uneori se întrebuințează pluralul în loc de sin- gular în propoziţiunile la care se dă o mai mare însemni- 

tate politică ori socială. Aşa, formula pentru decrete, sen- 
tinţe judecătoreşti, este: Ferdinand I, -. am decretat şi de- 
cretăm. In corespondenţă, formula, instituţiunilor de stat, ori 
particulare este: avem onoare a vă ruga, ete. Vă rugăm dom- nule; poftim domnule; poftiți d-voastră şi altele, sunt for- mule de politeţă obieinuite. 

Seriitorii şi oratorii întrebuinţează de asemeni plura- lul în loe de singular, din politeţă către cetitori ori ascul- tători, făcîndu-i oare cum părtaşi la spusele lor; dar numai atunci cînd spusele lor sunt de natură generală :. să căutăm acum care sunt cauzele adevărului; să ne oprim pentru un moment aici, ete, 

b) Raționamentul. Propoziţiunea compusă. 
Natura propoziţiunii compuse. Judecăţile sunt rapor- turile pe care gîndirea, le stabileşte între subiect şi pre- dicat. Cind lipseşte unul dintre ele, se subiînţelege, chiar 

pentru propoziţiunile defective, Fără acest raport, nu poate fi propoziţiune. | 
Dar nu e numai aţiţ. Cînă spunem fulgeră, în- seamnă că: văd că fulgeră; tot aşa: fună, înseamnă: 

aud că tună; calul este un animal, înseamnă. : știu, aflu, etc., că el este un animal; apa curge, pietrele cad, etc., presupun afirmări subiective, fie de simţire ori de gîndire. Natura existenţii şi a, manifestărilor ei nu prinde valoare de cît prin om; cu alte cuvinte ceea ce este ori se manifestă, are nevoe de a, fi afirmat pentru a prinde o valoare de înţelegere în viaţa, socială, 
„__Obicinuit, aceste afirmări se fac prin propoziţiuni 

simple ori amplificate. Ele pot fi arătate însă Şi în între- 
gime: vâd că fulgeră; ştiu că ai fost Pe la noi; oa-
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menit au cercetat şi au aflat că pămintul este o 
planetă. | | 

Aceste propoziţiuni se numesc conzpuse, pentru că 
sunt formate din două sau mai multe propoziţiuni sim- 
ple ori amplificate. 

Scopul adevărat al propoziţiunilor compuse este însă 
raționamentul. 

Raționamentul rezultă din împerecherea a două 
judecăţi în așa, chip încît înţelesul uneia dintre ele să 
fie explicat de celelalte. | 

Din acest motiv mai toate propoziţiunile compuse 
sunt de natură cauzală: fulgeră, pentru că s'a des- 
cărcait electricitatea acumulată în nori; lam lăudat, 
pentru că are bune purtări. 

Propoziţiunea a cării înţeles se explică cauzal, 
iar uneori numai se lămureşte ori se complectează, se 
numeşte în gramatică, propozițiune principală. In pro- 
poziţiunile compuse de mai sus, fulgeră şi /am ldu- 
dat, sunt propoziţiuni principale. | 

Propoziţiunile care explică cauzal, lămuresc ori 
întregesc înțelesul propoziţiunii principale, se numesc 
propozițiuni subordonate ei. 

Propoziţiunea subordonată dă o explicare cauzală : 
pentru că e frig, mă învelese. 

Propoziţiunea subordonată lămureşte înţelesul celii 
principale: de îndată ce s'a iînnoptat, el s'a culcat. 

Propoziţiunea subordonată întregeşte înţelesul pro- 
poziţiunii principale: am cctit cartea pe care am cum- 
părat-o ieri. : 

Notă. — Propoziţiunile subordonate se mai numesc și se- 
cundare, dar pe nedrept, pentru că adesea ori înţelesul lor 
are tot atita valoare ca şi acel din propoziţiunea, principală, 
ba uneori: mai deosebit, după cum se poate vedea, din pro- 
poziţiunile de mai sus. 

Raporturile dintre propoziţiuni. Intr'o propoziţiune com- 
pusă, pot fi două sau mai multe propoziţiuni principale
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neînsoțite de propoziţiuni subordonate: iarna ninge, 
vara plouă; şoimul e pasere, -crapul e peşte. 

Aceste propoziţiuni se zic coordonate. 
Propoziţiunile coordonate pot fi la rîndul lor: 
concomitente: vintul bate, frunza cade; capul 

face, capul trage. o 

adoersative: nici salcia pom, nici mojicul om; 
Vodă vrea, iar Ilincu ba. 

Notă.—Aceste două din urmă propoziţiuni sunt şi elip- 
tice, pentru că limba cere pe cît posibil scurtimea exprimării. 

Raportul dintre propoziţiunea principală şi cele 
subordonate poate fi acelaş ca şi pentru propozițiunea 
simplă ori cea, complexă. 

Subordonata atributivă. 

Propoziţiunile subordonate pot servi ca. atribute 
pe lingă subiectul propoziţiunii principale, ori pe lingă 
un substantiv din ea, dacă are nevoe de o caracteri- 
zare: cartea pe care am cumpăral-o este bine scrisă; 
cine se scoală mai de dimineață, mai departe ajunge; 
cinele care latră, riu muşcă; din lemnul care nu are 
noduri, se pot face scînduri bune. - 

Prepoziţiunile subordonate servesc mai ales de 
complimente pe lîngă propoziţiunea, principală. 

- 1. Subordonate modale 

de existenţă : 
a) de materialitate: cît ți-e plapoma, atît te în- 

tinde; pină nu te loveşti de Pragul de sus, nu-l vezi 
pe cel de jos; voesc să scriu o scrisoare. 

b) de spațialitate: lam dus pină unde coteşte 
drumul; unde e lac, se adună, broaşte multe. 

Subordonate modale de valoare: 
a) de afecțiune: stie că vorbește frumos; îmi 

place să te porţi cu blindeţă,.
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b) de emoție: vezi să nu se sperie, doarme fără 
să aibă grijă. 

c€) de voință: pregetă la ori ce face; cu cit s 
încăpăținează, cu atita nu reuşeşte. 

d) de spiritualitate: mă silesc să judec bine: îi 
e teamă să se și gindească la rău. 

II. Subordonate cauzale 

de existenţă: 
a) de maiterialitate: Pămintul s'a muiat, pentru 

că a ploat; bale şeaua ca să priceapă iapa; cum îţi 
vei așterne, aşa vei dormi; cine împarte, parte-și face: 
altuia nu face, ceea ce fie nu-ți place; plinge, pentru 
că s'a lovit; ce naşte din pisică, şoareci mănîncă. 

b) de spațialitate: a plecat să se ducă acasă. 
a) de afecțiune: cine seamănă vint, culege furtună ; 

mulţumiţi celor care vă îngrijesc; faceţi bine celui ce 
vă face rău. | 

b) de emoție: a îngălhenit la faţă, pentru că s'a 
speriat. E 

"6) de voinţă: scrie bine, pentru. că are râbdare; 
loveşte cu furie, pentru că este crud; îl ţin din scurt, 
pentrucă nu se poartă bine; Pa primit cuviincios, Den- 
tru că aşa îi este obiceiul. 

d) de spiritualitate: adă-mi ceea ce mi-ai promis. 
II. Subordonate temporale: cind vorbeşti de lup, şi 

lupul la uşă; ori de cite ori mi-am părăsit casa, mi-a 
părut rău; pînă a nu ajunge domn, Mihai a fost ban 
al Craiovei; cînd a sosit, înoptase. 

Felul propoziţiunilor compuse. Propoziţiunile compuse 
au caracter şi mai deosebit de natură socială, de 
cît cele simple. Privite din acest punct de vedere, ele 
poț fi: expozitive şi informative. Cînd spunem: dacă 
lăsăm apa la ger, înghiafă, e o propoziţiune expozi- 
tivă (de expunere), fie ea, demonstrativă, ori nu. Dacă 
spunem însă: cînd a apus azi soarele, era TOȘ, eo 
propoziţiune informativă, o
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Propoziţiunile informative pot fi: | 
a) explicative: era cînd cald, cînd frig; o să se 

întunece, căci soarele a apus. Cum e Turcul, şi pistolul. 
de complectare: Nu poți scăpa de ceea ce îţi e dat. 

Dacă te duci, ia-mă şi pe mine. Cînd ne împlinim dato- 
ria, suntem mulţumiţi. Ce fie nu-ți place, altuia nu face. 

de consecinţă: Vino, că te-am chemat, Și-a re- 
cunoscut vina, deci nu te supăra. Jarță-l căci nare 
să mai facă. Infăi te gindeșşte, iar apoi vorbeşte. Unde 
nu-i cap, vai de picioare. Pină nu faci foc, fum nu ese, 

Toate aceste feluri de propoziţiuni pot lua, forme: 
âfirmalive, negative, interogative: înghiaţă apa, cînd 
o lăsăm la ger? era şi astăzi soarele roş? afective: 
Cît de roş era soarele! emoționale: cît e de groaznic 
să vezi moartea unui om ! volifionale: nu are milă, pentru 
că este crud la inimă; imperative: ascultă ceea ce-ţi 
spun! convenționale: să-ţi fie de bine pentru ceea ce 
mi-ai făcut. - 

„Prin interogare, exclamare _etc., propoziţiunile 
compuse expozitive se prefac în informative. 

Propoziţiunile compuse iau uneori o mare desvol- 
tare. Ele se pot numi atunci şi propoziţiuni desvoltate: 
Omul îşi face casă în care să poată să se adăpostească 
el şi cei care trăesc împreună cu dînsul, atît în timpul 
iernii care e uneori atît de aspră la Noi, cît şi în tim- 
pul căldurilor celor mari şi care de multe ori suntatit 
de năbușşitoare. ” 

“Pot fi însă şi eliptice: propoziţiunea ; închide 
uşa! în care lipseşte explicarea faptului (pentru că e 
frig etc.), dar care se subinţelege. 

| c. Cugetarea. Fraza. 

Judecata, şi raţionamentul nu sunt îndestulătoare 
pentru mintea omenească. 

Pe deasupra gîndirii apare Cugetarea. Gîndirea are 
în vedera realizarea unii utilităţi materiale, ori privită
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astfel. Cugetarea depăşeşte materialitatea, vieţii ome- 
neşti. căutînd să desfacă înţelesul profund al existenţii. 

Și cugetarea urmărește un scop—dar un scop 
final şi de generalitate. Cugetarea, constitue viaţa su- 
perioară a omului şi are în vedere cunoaşterea şi rea- 
lizarea binelui, frumosului şi a adevărului. Ea, este fon- 
damentul filozofiei, moralii, artei şi al ştiinţii 1), 

In vorbire şi scriere, rezultatul gîndirii se poate 
exprima, prin o singură propoziţiune simplă ori com=- 
pusă; dar în faptul cugetării afirmarea, propozițională 
nu este suficientă. Cugetarea cere un întreg cadru pen- 
tru ea. Filozofia, arta, morala, ştiinţa -sunt de natură 
şi socială, Un poet poate realiza o operă de artă 
având în vedere numai arta, ori cum se zice artă pen- 
tru artă; dar valoarea personală a operii sale numai 
atunci poartă cu dînsa pecetea finalităţii, cînd e cu- 
noscută și de alţii, cînd ia caracterul social de care 
are necesitate. 

Acesta, este şi scopul literaturii. 
Analizată, literatura prinde valoare numai prin cu- 

prinsul filozofic, ştiinţific, moral, estetic ori religios 
pe care îl cuprinde. 

In arta literară expresiunile pot fi foarte simple, 
arătate uneori prin propoziţiuni eliptice şi care ana- 
lizate dau un înţeles comun, întrebuințate de mii şi mii 
de ori zilnic de oameni, dar care în totalitatea lor, 
înfăţişează, - sentimente profunde, afective, emoţionale 
ori voliţionale 2) etc. 

Să analizăm cîteva, pasagii din Delavrancea : 
__4) Faptul că limba franceză chiar nu are două cuvinte deo- 

sehite pentru fenomenul gîndirii şi al cugetării, nu înseamnă 
că aceasta ar fi o negare a celor arătate mai sus. Descartes a, 
îatrebuințat cuvintul latin cogito, pentru a arăta gîndirea supe- 
rioară, desmaterializată. Francezii au însă cuvintul conştiinţă, pe 
care noi ni lam apropiat în înţeles moral. E drept că acest cu- 
vint caută să ia locul cugetării — ar fi râu. 

?) Sentimentele au la baza lor sensibilitatea; prin gindire, 
ele se ridică la stări superioare; prin cugetare, la sentimente 
artistice, etc,
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- Bătrioa întreabă pe nepotul care îi sare înainte 
(Bunica): 

„Ghici .? 
"„ Alune ! 

Wu. 
„Stafide ! > 
„Nu. 
»Ndut ! 

„Nu 
„Zurtă dulce ! 
„Nu&. 
Cite propoziţiuni, tot atitea. cuvinte comune. Dar 

din citirea lor, în sufletul nostru prinde viață sen- 
timentul de afecţiune pentru bătrînă, pentru copil, 
pentru lumea întreagă, care apare vie, luminoasă, plină 
de fericire ori de durere. 

Avem aici sentimente afective date artistie, , 
Un alt fragment din Delavrancea, („Marele Duce“), 

E vorba de un cazac care a avut îndrăzneala, să spune 
că va bate în alergare pe toţi cei trei cai pe carei 
avea Marele Duce. Calul Cazacului întrece pe doi. Marele 
Duce îi împușcă. La a treia, alergare; calul cazacului 
cade mort lingă copacul pus drept semn: 

— „Care a ajuns întii ? 
» Oh! ce glas!.. un fior rece trecu prin mulfime. 
» Cazacul tăcu. Soldatului îi fremurau fălcile. 
Marele duce e vinăt. 
— ,„ Care ? 
„ A scos revolverul. 
„» La ridicat ! 
— » El... răspunse soldatul ardtind pe cazac. 
» Marele Duce îndreaptă revolverul în dreptul 

calului. 
„ Alâturea sta cazacul, drept ca o luminare. 
> A tras...! i 

„ Mulțimea își acoperi ocluii.
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» Cazacul a căzut!“. 
„Avem aici un fragment emoţional. 

Un al treilea fragment dintr'o cuvîntare „Inainte 
de alegeri“, de Delavrancea: 

po. unde sunt proprietarii noştrii? La miste- 

ruri, în braţele hidrii! Unde sunt ceilalți avocați? 
Unde ? 

> Răspundeţi -mmi 

— „In brajele hidrii! răspunseră ceilalți. 
— „Unde sunt noșnenii ? 
— „In braţele hidrii! 

— „Unde sunt proprietăresele ? 
— „In brafele hidrii! 

— „Unde sunt avocaţescle? 
— „In brațele hidriu! 

— „Și ştiţi cine învirteşte misterurile, aci în 

Nicule ? 

„Cine ? Cine ? întrebară cu toții d'odată, repe- 
zindu: se în picioare. 

„Fostul judecător, fostul infam, fostul van- 

dit, avocatul Panaitescu !“. 
Avem un fragment volițional, din care apare o 

crudă ironie. 
In toate cele trei fragmente de mai sus, senti- 

mentele sunt trezite în noi prin o argumentare isvorită 
din convorbiri între oameni, caracteristică Ja Dela- 

vrancea. | 
Alte ori însă, literaţii întrebuințează o argumen- 

tare directă, prin stabilire de raporturi strînse între 
mai multe propoziţiuni simple ori compuse. Avem atunci 
o frază. 

O frază din poezia „Bradul“ de B. P. Haşdeu: 
„Cind arde soarele de mai, 
„Cind vintul iernii geme, 
„Măreţul brad, pe'naltul plai, 
„Stă verde *n ori Ce vreme“.



138 

Această frază trezeşte în sufletul cititorului senti- 
mentul afecțiunii în faţa, contrastelor naturii!). 

O altă frază din Odobescu. („Iarna la fară“): 

»Vintul vijie şi geme ca nişte jalnice glasuri 
„ce pling din depărtare; ploaia isbeşte cu o întăritată 
„stăruire în păreții și în ferestrele casei; oblonul se 
„clatină şi scărțiope fiținele-i ruginite; focul bubue 
»Și trâsneşte în cămin, şi une ori o pasere de noapte, 
„gonită din adăpostul său.de o suflare mai visco- 
loasă a crivățului, îşi ia sborul,. scoțind un Jipăt 
sfăşiitor şi tinguios. i 

Ori această frază, din Eminescu: 
» Durduind sosiau călării ca un: mur înalt de 

„Suliți. 
„ Printre cetile păgine trec rupându-şi large uliți“, 

au menirea, să trezească sentimente emoţionale. 
Un fragment din „Bătălia de la Călugăreni“ de 

Bălcescu: - 
»Ridicînd ochii către cer, mărinimosul Domn 

chiamă în ajutoru-i protecția mintuitoare a zeului 
armatelor, smulge o secure ostășească de la un sol- 
dat, se aruncă în coloana vrăjmaşă ce-l “ameninţă 
mai de aproape, doboară pe toți cei ce se încearcă, 
a-i sta dimpotrivă, ajunge. pe Caraiman pașa, îi 
sboară capul, isbește şi pe alte capete din vrăjmași 
şi, făcind minuni de vitejie, se întoarce la ai săi plin 
de trofee şi fără de a fi rânit. 

Deşi avînd unele scăderi, această frază evoacă senti- 
mente puternice de patriotism, încununate de emoţiune. 

Acesta e rolul frazei: de a deştepta sentimente 
înalte, scriitorul culegîndu-şi materialul ain ori ce 
parte: din natură, ori din viaţa, materială, spirituală 
ori socială a omului.. 
PN 

') Gramatica nu se ocupă de analiza artistică a literaturii, şi de aceea nici noi nu o facem aici decit atît cit necesitatea o cere penru ințelegerea frazei.
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Un fragment din discursul introductiv de Kogălniceanu : 
„Pentru mine, bătălia de la Păsboieni are mai 

mult interes de cit lupta de la Termopile şi isbinzele 
de la Racova şi Călugăreni îmi par mai strălucite 
de cit acele de ia Maraton şi Salamina, pentru că 
suni ciștigate de câtre Romini“. 

Notă. Frazele devin periculoase pentru scriitor, atunci 
cînd sunt greşit întrebuințate, rămănnd simple fraze care 
pot produce un efect contrar de cît cel aşteptat. 

Felurile frazei. Prin frază scriitorii caută, prin sen- 
timentele pe care le determină, să producă în sufletul 
ascultătorului ori cititorului stări superioare vieţii de 
toate zilile. 

Sunt însă, cazuri cînd fraza e întrebuințată în 
scopul de a, convinge pe ascultători ori cititori, punîn 
sentimentul în slujba raţionamentului. 

Oratorii ştiu să întrebuinţeze de multe ori cu cinste 
acest mijloc, care nu este întotdeauna leal. 

Avem dar două feluri de fraze. | 
Analizate însă din punct de vedere gramatical, 

ele prezintă aceleaşi caractere: _ 
O frază are doi sau mai mulţi termeni, formaţi 

prin cîte o propoziţiune compusă.. 
Aceste propoziţiuni sunt însă astfel aşezate, în- 

cît dau numai două înţelesuri, deosebite, puse în contrast, 
pentru ca din ciocnirea lor să iasă o vedere superioară, 
un sentiment deosebit, care să înalțe ori să convingă. 
Cel dinţii termen al unei fraze se numeşte protasă, cel 

-de al doilea apodosă. Unul dintre termeni poate fi 
format din o sumă de propoziţiuni compuse, pe cînd 

- celălalt dintr'o propoziţiune simplă şi aceea încă eliptică : 

„La un semn, un țerm de altul, legind vas de vas, se leagă, 
„Și în sunet de famfare trece oastea lui întreagă; 
„deniceri copii de suflet ai lui Alah și Spalii 
» Vin de'ntunecă pămîntul la Rovine în cîmpii!“. 

(Eminescu: Satira III-a)
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Protasa este aici: la un semn. 
„Făclie de veghe la umezi mormânte, 
„Un sunet de clopot în orele sfinte, 
»Un vis ce-și moae aripan amar; 
„Astfel tvecuta-i, de-al lumii hotar“. 

Eminescu „Jortua est. 

In care sfîrşitul. vieţii sufleteşti şi materiale a 
omului, cu toate credinţile şi patimile ei sunt redate 
desăvîrşit. | 

Dacă cele trei propoziţiuni ale protasei din această 
strotă, ar fi început cu vorbele ca o, ca un, precum etc. 
fraza, aceasta şi-ar fi pierdut din farmecul ei. 

2. Partea practică 

Partea practică a gramaticii sintetice se ocupă de 
ordinea cuvintelor şi a propoziţiunilor în vorbire și 
scriere, după cerinţile limbii, precum şi de raportul și 
legăturile dintre cuvinte ori dintre propoziţiuni. 

Ea se mai ocupă în ceea ce priveşte scrierea, de 
semnele întrebuințate de oameni pentru ca spusele 
lor să poată fi înţelese şi citite cu claritațe. 

a) Propoziţiunea simplă. 

1. Ordinea cuvintelor. In exprimarea manifestărilor 
sufleteşti şi materiale ale persoanii care vorbeşte, prin 
natura lucrurilor, subiectul precedează predicatul, pentru 
că omui îşi dă firesc întăitate: ex Spun; eu lucrez; 
ROL poruncini. 

Ori ce alt fel de propoziţiune presupune o afirmare 
subiectivă a, persoanii care vorbeşte, cum s'a arătat. Tu 
vorbeşti înseamnă: văd, ştiu, ete. că vorbeşti. 

Aşa dar, numai pentru persoana întiia omul se 
exprimă subiectiv, iar pentru ori ce altă afirmare a 
lui se exprimă obiectiv. | |
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In afirmările obiective e necesar de asemenea, în 

ce priveşte propoziţiunile simple, să se afirme mai în- 
tii un subiect de acţiune, iar apoi manitestarea lui: 

tu vorbești, el lucrează, voi porunciți, el este frumos, 
voi sunteți buni. 

Aceasta e ordinea logică a cuvintelor din . pro- 
poziţiune simplă, 

Această ordine logică se inversează atunci cînd 
propoziţiunea simplă capătă o formă întrebătoare ori 
esclamativă: vorbeşti tu? vorbeşte tu! 

Această, inversiune se face aici. pentru că obiectul 
principal al propoziţiunii principale este persoana: 
Vorbeşti tu? înseamnă: te întreb: vorbeşti; vorbește 
tu! înseamnă : îţi zic: vorbește tu!. 

Astfel este logica vorbirii. Ea pune cuvintul care 
interesează mai mult, la urmă. 

Din această însemnătate pe care limba o dă cu- 
vintelor, rezultă expresivitatea vorbirii. 

Spune tu! du-te, ascunde-te iau caracter de po- 
runcă tocmai prin faptul că subiectul este așezat la 
urmă. 

Această, propoziţiune ajunge insă şi mai expresivă 
cînd i se suprimă cu totul: subiectul: spune?. 

Notă. Cînd zicem: l'a scos din casă cu sila, dăm în- 
semnătate “modalităţii (cu sila); Cînd zicem: cu sila lau 
scos din casă, voi să arătăm că a rămas casa liberă; cînd 
zicem: cu sila l'au scos — dăm întăitate acţiunii (scos). 

Cind zicem : cartea aceasta e folositoare, dăm însemnă- 
tate utilității ; cînd întrebăm însă : e folositoare cartea aceasta? 
dăm însemnătate anumitei cărţi. 

Limba romănească fiind prin escelenţă expresivă, 
în regulă generală verbele se întrebuinţează fără pro- 
nume, care se adaogă numai atunci cînd e nevoe de 
o lămurire. Spune tu înseamnă că tu ai o întăitate 
oare care de a spune; pe cînd spune înseamnă, că 
lipseşte ori ce altă posibilitate,
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Tot pentru expresivitate, în propoziţiunile exclama- 
tive, cuvîntul din urmă se articulează : iubite cititorul, 
cînd e un substantiv; dacă e un adjectiv, nici unul nu 
primeşte articolul: o, doamne, bun şi. îndurător ! oameni 
buni! 

De asemeni, la vocativ se întrebuinţează pentru 
substantive forma, nominativului în locul celii proprii, 
atunci cînd după, substantiv urmează şi o altă vorbă: 
fiul meu! 

_2. Acordul. Forma gramaticală pe care o ia în pro- 
poziţiuni predicatul faţă de subiect se numeşte acord. 

Pentru exactitatea exprimării înţelesului, atit pen- 
tru verbele active cît şi pasive, limba cere ca predicatul 
să se acorde cu subiectul în persoană şi număr: eu 
scriu, ea cîntă, noi lucrăm, ele fes, apa curge, focul 
se trece. 

Aceste regule le arată conjugarea verbelor. 
In propoziţiunile de existenţă, verbul ajuţător 

urmează aceeaş regulă; iar adjăctivul se acordă în nu- 
măr, gen și caz: pământul este rotund; piatra este 
grea; bărbaţii sunt muncitori; femeile sunt harnice. 
Cind predicatul este un substantiv de valoare, nu se 
acordă cu subiectul, predicatul ne fiina arătat complect: 
cerceii Sunt o podoabă; înseamnă cerceii sunt priviți 
drept podoabă. | 

In acord, înţelesul noţiunilor determină numărul: 
„0 mină de oameni au făcut această ispravă (adică ei, 
nu mâna); Gheorghe şi loan se dușmănesc (adică ei). 

Notă. In vorbire şi scriere, pentru â da o mai mare 
expresivitate afirmării, se întrebuinţează une ori alte timpuri 
ale verbului, în loc de acele care ar trebui. 

a) Prezentul în loc de viitor: viu îndată, (în loc de 
voi veni). - 

b) Prezentul în loe de trecut: nu te uit (nu “te-am 
uitat; dar şi nu fe voi uila). 

Mă hotărăsc; îl aştept; începe vijelia. Ajung acasă
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muiat de ploae;,sunt cu toatele propoziţiuni cu înţeles pentru 
trecut. 

Această întrebuințare a prezentului în loe de trecut 
ia numirea de prezentul istoric sau narativ. “ 

3. Legătura logică pentru propoziţiunea simplă o dă 

însuşi înţelesul cuvintelor, fără să fie nevoe de o formă 
materială. Pentru propoziţiunile de existenţă legătura 

logică se face prin verbul a fi. 
4. Punctuaţia se întrebuinţează pentru a arăta în 

scriere pauzele mai lungi ori mai scurte pe care le în- 
trebuințăm în vorbire, ori natura, unor propoziţiuni (inte- 

rogative, esclamative) ; ceea, ce în vorbire se arată prin 
întonare, adică prin apăsarea cuvîntului de expresivi- 
tate: știi tu; vorbește; vorbeşte tu. 

Semnele de punctuație pentru propoziţia simplă, 

suni: 

Punctul, .care nu lipseşte la sfîrşitul unii propo- 

ziţiuni afirmative ori negative. 
Punctul se mai întrebuinţează cînd nu e nevoe să 

scrim cuvîntul întreg, cititorul ştiind despre ce e vorba: 

Cap. I=Capitolul I; ş. c. l.=şi celelalte; etc.=et cetera; 

p.=pagina; î. d. H=înainte de Ilristos; d. H=după H; 

C. F. R=căile ferate române. 

Notă.—De aceste scurtări uneori se abuzează, cetitorul 
ne ştiind despre ce e vorba. Ele dau naştere şi la barbarisme, 
de pildă: SIC (societatea industrială comereială); BIC 
(Banca intereselor cetăţeneşti); ca şi alte scurtări urite pen- 
tru limbă. ” 

Semnul întrebării: scrii tu? al exclamării: vor- 
beşte! 

Intr'un singur caz, în propoziţiunea simplă se în- 

trebuințează virgula, cînd avem un vocativ: scrie, nene! 

scrii tu, nene? vorbeşte, domnule! Ă 

Vocativul se consideră în gramatică în afară de pro- 

poziţiune, pentru că el nu ia parte în legăturile care
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se nasc între cuvinte, ci este numai exprimarea, unii 
afecţiuni ori convenienţe sociale. | 

Pentru propoziţiunea simplă, ca şi pentru toate cele- 
lalte, s: mai întrebuințează următoarele semne generale: 

a) Liniuţa sau trăsătura de unire pentru a arăta 
la sfîrşitul unui rînd că ultimul cuvînt nu sa, terminat, 
ci urmează o parte a lui în rîndul următor: carte. 

b) Semnele citării (ghilimele) cînd arătăm, cu 
exactitate spusele altuia: lisus a zis: „pace. vouăl:. 
Semnele citării nu se întrebuinţează atunci cînd arătăm 
gindirea altuia, prin cuvinte deosebite: Iisus a Spus oa- 
menilor: pace între voi! Dar în acest caz trebue să - 
arătăm neapărat persoana căreia, fi aparţine gindirea 
reprodusă. Se respectă obligator proprietatea de gîn- 
dire a altuia. 

c) Semnul de suspensiune cînd voim să arătăm 
că propoziţiunea nu e terminată, îi lipseşte ceva, ori 
subînţelegem ceva, pe care nu voim s'o spunem, ori nu 
mai e nevoe să continuăm: fă,.. 

In vorbire suspensiunea se arată printr'o pauză 
mai lungă. 

d) Paranteza se întrebuințează cînd voim să ară- tăm că nu a fost necesar de scris cuvîntul pus în pa- 
ranteză : vorbește (tu), nene/ ori cînă cuvîntul ori pro- prozițiunea pusă în paranteză serveşte de explicaţiune, 
ca, să se priceapă şi mai bine înțelesul general, de şi 
nu era, nevoe de arătat. Scriitorii întrebuinţează, paran- 
teza pentru aârăta prin cele cuprinse în ea tocmai ceea ce voiau să spună mai deosebit; uneori chiar contrar 
celor atirmate: îţi spun hotărît (nu cred însă) să mă, asculţi; elvrea, să treacă de om înțelept (vezi, doamne D 

In paranteză se mai pune semnul întrebării, pentru 
a arata că afirmaţia nu se ştie dacă este ori nu exactă, că: este supusă îndoelii, ori că un cuvînt este rău 
întrebuințat; semnul mirării pentru a arata o surprin- dere din partea, autorului ori o enormitate; ori Şi sem-
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nele întrebării şi ale mirării pentru a arata că afir- 
maţiunea păcătueşte din toate punctele de vedere; 

se înseamnă singură, pentru a arata că în cele spuse 

lipseşte un cuvînt ori e neciteţ într'un text reprodus: 

omul acesta spune întotdeauna adevărul (?). Soarele 

cade (9) drept pe pămînt, în loc de razele soarelui . 

Toţi oamenii spun adevărul (!). Glasul adevărului 

vorbeşte prin el (9)). Am Spus lui () să treacă pe 

la mine. 
Paranteza se mai intrebuinţează pentru a arăla 

numărul paginii de unde se face o citaţie; prin idem (ace- 
laş) arătăm o repetare, prin ibidem, arătăm că oci- 

tare o facem din acelaş loc, prin sic, cînd afirmarea 

e greşită, 
e) Linioara se întrebuințează înaintea unii pro- 

poziţiuni, de obicei la cap de rînd, atunci cînd vorbito- ” 
rul se schimbă: 

EI mi-a spus adesea: 
— Urmează-mi povaţa. 
Linioara se mai întrebuințează în mijlocul unii 

propoziţiuni pentru a da o explicare: Vecinul — ce 

leneş e — doarme toată ziua. 
Se mai întrebuinţează semnul ) înaintea, căruia se 

pune un număr ori o literă: 1) ori a), pentru a arăta 
subdiviziunile dintr”o scriere; !) se întrebuinţează pentru 
note. ! 

b) Propoziţiunea amplificată. 

1. Ordinea cuvintelor. Pentru propoziţiunea amplili- 
cată ordinea logică a cuvintelor, este aceeaş ca şi pentru 
propoziţiunea simplă, cu adaosurile de atribute imme- 

diat după subiect ori alte cuvinte de care ţin; de com- 
plimente după predicat: omul înţelept lucrează cu spor; 

faptele omului bun poartă roade alese. Troene de frunze 
uscate se văd toamna, acoperind cărările din pădu- 
rile dese. 

. - 10 

69271.
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Această ordine se înversează atunci cînd propo- 
ziţiunea subînţeleasă în vorbire cere ca un anumit 
termen al propoziţiunii să capete expresivitate: 

A fost odată un împărat mare şi puternic (adică: 
se spune că a existat pe pâmint un împărat care 
în adevăr era mare şi puternic. 

Spunem vintul bate, cînd facem o simplă afirmare; 
bate vintul, cînd bătaia lui ne afectează; astăzi bate 
vintul, cînd ne-ar fi interesat ca astăzi vintul să nu 
bată, etc. 

Alte exemple: 
Pe dinți calul bun se cunoaște; «Fericiţii cei 

săraci cu duhul...». «Bunule părinte, sunt rănit şi 'n- 
Vin...) Acolo unde te-ai născut, îfi este patria. Cine 
bate la ușă? Ce faci, amice? Vai de dinsul. 

- 

Notă. — Cind propoziţiunea are două sau mai multe 
complimente, se întrebuințează obicinuit cele de valoare, 
apoi cele de materialitate, spaţialitate şi la urmă cele tem- 
porale. Soarele luminează pămîntul ziua; soarele luminează 
mai puternice pămîntul în timpul zilii. 

In propoziţiunile cu înţeles pasiv se urmează acecaș 
regulă : pămîntul este luminat de soare; pămîntul este lu- 
minat de soare în timpul zilii, 

Cînd propoziţiunea ia o desvoltare prea mare, atunei 
unele dintre complimente, în deosebi cele temporale, trec 
înaintea subiectului: în timpul zilii, pământul este luminat 
mai puternic la ecvator. 

În propoziţiunile desvoltate; complimentele de valoare se 
aşează uneori între părțile verbului, cînd e compus: pământul 
este mai, puternic încălzit în timpul verii, 

2. Acordul. Pentru subiect şi predicat, aceleaşi re- 
gule ca şi la propoziţiunea simplă. Atributele se acordă 
cu subiectul ori cu substantivele în gen şimumăr : pică- 
tura mică sfarmă piatra mare; oamenii cuminţi se 
cunosc şi după înfăţişarea lor bună; în pădurea înver- 
zită cîntă păserile venite din pribegie; omul acesta are 
două fete ascultătoare şi harnice.
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In propoziţiunile în care sunt verbe care arată 
existența, adjectivele care însoțesc verbul se acordă şi 
ele în gen şi număr cu subiectul: luna este luminoasă; 
stelele apar strâiucitoare; ele se făcură galbene de 
mânie; ele păreau (se arătau) supărate. In aceste 

propoziţiuni, predicatele sunt: este luminoasă, apar 
strălucitoare, etc. - 

Notă. — Cînd sunt mai multe adjective, ele se acordă 
toate cu substantivul la care se rapoartă; nu însă atunei 
cînd provin dintr'o altă propoziţiune scurtată. Zicem: ne gă- 
sirăm în mijlocul unei văi lungi și înguste; ne găsirăm în 
mijlocul unei case înalte și bine îngrijită (care era bine în- 
grijită). 

Cînd adjectivele se rapoartă la substantive de gen di- 
ferit, ele se acordă în gen cu substantirul masculin, iar în 
număr cu amîndouă, dacă e vorba despre oameni: bărbaţii și 
femeile sunt buni; băeţii și fetele sunt cuminţi; mirele și mi- 
reasa erau tineri; pentru lucruri, acordul se face cu substan- 
tivul mai apropiat, atît în gen cît şi număr: vin și ţuică bună. 

Adjectivele, partieipiile întrebuințate ca adjective, nu- - 
meralul şi pronumele se acordă şi în caz, cînd arată cali- 
tăţile subiectului ori substantivelor pe lîngă care stau (ca, 
în exemplul de mai sus). Acordul nu se face cînd sunt în- 
trebuinţate drept substantive ori se rapoartă la substantive 
care şi ele sunt atribute: lucrul leneşului nu e de seami; 
lucrul omului leneș nu e de seamă; spune oamenilor fricoși 
povești de vitejie, 

Participiile trecute luate ca adjective urmează regulele 
de mai sus ale adjectivului. " 

Gerunziul întrebuințat ca adjectiv are o formă poetică 
care nu se întrebuinţează în vorbirea obicinuită: față suri- 
zîndă (acord în gen şi în număr). 

Substantivele servind drept .predicat cu ajutorul ver- 
bului & fi, sunt în acelaș caz (nominativ) cu subiectul. După 
celelalte verbe:el e în cazul acuzativ, eu sau fără prepozi- 
ție. Modalităţile verbale nu pot forma predicatul. 

3. Legătura logică între părţile unii propoziţiuni am- 
„pliticate este de trei categorii: 

a) de efect, căutind atunci cînd sunt mai multe
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atribute ori complimente, să le dăm o astfel de aşezare 
'în cît spusele să aibă mai multă putere. 

De obicei atributul de la care cineva, aşteaptă mai 
mult efect se aşează în urma celorlalte atribute şi în 
legătură imediată cu verbul; iar complimentul de efect 
înaintea, altora, pe acelaş motiv: 

Omul bun, iertător şi îndelung răbdător merită 
toată cinstea. «Bunule părinte, sunt rănit şi învins» 
(trebue deci din pietate creştină să mă, adăposteşti). 

b) de politeță. Din politeţă, calificativele trec îna- 
inte, iar pronumele personal la sfîrşit: Dunule om, 
ajutâ-mă. 

c) de natură estetică. Estetica vorbirii romăneşti, 
ca şi în alte limbi, cere să cumpănim astfel cuvintele 
între ele, încit întreaga propoziţiune să prindă, ritmul. 
Cînd accentuarea nu e forțată, cînd un hiatus prea €- 
vident ori o cacofonie nu se produc, propoziţiunea 
capălă în vorbire armonia necesară. 

Exemple de hiatus: vedea eardş; părerea a altui 
„OI; exemple de cacofonie pe lîngă cele date: gigie 
gisca. 

Ingrămădirea, de consoane de asemeni strică ar- 
monia, unii propoziţiuni: stătea în foc cînd vorbia. 

Limba mai cere, pe cît se poate ca după cuvinte 
mai lungi să urmeze cuvinte mai scurte, ca mai ex- 
presive în limbă. Intrebuinţarea lui e, uneori redus la 
i enclitic în loc de este, îndeplineşte uneori această 
cerinţă. | 

4. Punctuaţia. In regulă generală, pentru propozi- 
țiunea amplificată se întrebuinţează aceleaşi semne ca 
şi pentru propoziţiunea simplă. 

Intre părţile propoziţiunii se întrebuințează uneori 
„Virgula,. O întrebuințăm însă numai atunci cînd între 
noţiunile cuvintelor nu este o legătură, logică. 

In scricre ca şi în vorbire, trebue să arătăm 
pâăuza necesară atunci cînd vorbele nu urmează firesc
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unele după altele: Toamna, copacii se scutură; c0- 

pacii, toamna, se scutură, în loc de: copacii se scu- 
tură toamnă, ori: se scutură copacii toamna? 

In genere, atributele îndepărtate de subiect, com- 
plimentele îndepărtate de predicat, se despart prin vir- 
gulă: iarna, frunzele cad la pămint (frunzele cad la 

pămint iarna); sprintene şi pline de viaţă, sboară 

mierlele din pom în pom (imierlele sprintene și pline 
de viafă sboară din pom în po). 

Dacă sunt mai multe atribute, se despart prin vir- 
gule; uneori pentru cele două din urmă se întrebuin- 
țează conjucţia şi: omul bun, milos şi îndelung râb- 
dător e stimat de toţi. | 

Complimentele nu au nevoe de a fi despărțite între 
ele de cît atunci cînd voim să li dăm o intonaţie deo- 

sebită pentru a atrage atenţia asupra lor: "mergeam 
odată pe drum, iarna, la oraş. 

Două sau mai multe subiecte, două sau mai multe 
predicate se despart între ele prin virgulă ori prin 
„conjucţiile: și, cu, şi cu: Gheorghe şi loan scriu, 
învaţă, socotesc. Gheorghe cu loan, Vasile cu Petre, 
Nicolae cu Constantin sunt fraţi. 

Cînd voim să arătăm o enumerare, punem două 
puncte: părțile propozifiunii sunt: subiectul, predi- 
catul, atributul şi complimentul. 

c) Propoziţiunea compusă 

1. Ordinea propoziţiunilor. Propoziţiunea principală, 
fiind obiectul propoziţiunii subînţelese, iar celelalte 
fiind obiectul propoziţiunii principale, ordinea logică:se _- 
stabileşte de la, sine: propoziţiunea principală are întăi- 

tatea, iar cele secondare îi urmează ca explicative: în 
ordinea însemnătăţii lor: EI pleacă cînd vrea și cum 
vrea; Păserile călătoare îşi iau sborul, atunci cind 
se apropie iarna, pentru a viețui în ulte ţări mai 
calde.
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Inversiunea se face: 
a) pentru a da expresivitate propoziţiunii princi- 

pale, cu tendinţa de a introduce afecțiunea, emoția, etc.: 
Cind vrea şi cum vrea, pleacă; Cînd iarna se Qpro- 
pie, pentru a trăi în alte ţări mai calde, păserile 
călătoare îşi iau sborul. 

b) Cînd voim să dăm o însemnătate mai mare 
numai uneia dintre propoziţiunile secondare, o aşezăm 
la urmă, precedată imediat de propoziţiunea principală; 
ca să trăească în alte ţări, paserile călătoare işi 
iau Ssborul, atunci cînd iarna se apropie. | 

c) Pentru a putea lăsa la urmă predicatul unei pro- 
poziţiuni principale, se aşează propoziţiunea, secondară, 
la mijlocul celii principale: șarpele, cînd îl doare ca- 
pul, ese la drum. Acest fel de propoziţiune se chiamă 
incidentă şi se intrebuinţează pentru a da, expresivi- 
tate predicatului din propoziţiunea principală. 

d) Cînd propoziţiunea compusă o desvoltare prea 
mare, propoziţiunile de timp şi cauză trec înaintea 
celii principale: cîn4. e iarnă şi frigul pătrunde în casă, oamenii iau măsuri de apărare împotriva lui. 

Pentru că limba cere claritate, căutăm.să redu- cem propoziţiunile desvoltate în propozițiuni cit mai puţin complicate. Prin acest mijloc ele devin mai lămu- rite şi mai energice: - 
În timpul iernii /rigul pătrunde în casă. Oame- Răi iau măsuri impotriva lui. 
2. Acordul dintre propoziţiuni este determinat de natura, lor logică. 
Forma singulară ori plurală, se păstrează, între propoziţiuni; dar numai atunci cînd e posibil. E mai bine să spunem: cînd se apropie iarna, omul se în- 9rijeşte pentru ale casei, decit: cînd se apropie iarna, Oamenii se ingrijesc pentru ale casei; pentru că prin- dem mai cu înlesnire înţelesul. 
In propoziţiunile contrase verbul se pune la per-
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soana arătată de subiectul propoziţiunii: eu și Gheor- 
ghe vorbim (adică noi), tu şi Alexandru scrieţi (adică 
voi), noi şi voi suntem oameni (adică noi toţi); calul şi 
boul sunt animale. 

După verbele ajutătoare, adjectivele se acordă luîn- 
du-se drept subiect natura lor: soarele și luna sunt 
rotunde (corpuri); gisca şi rața sunt domesnice (ani- 

male), însă: Pominii şi Francezii sunt civilizaţi (ei, 
ca persoane iar nu ca popoare). 

3. Legătura logică dintre propoziţiuni se stabi- 
leşte după înţelesul lor. TYotuş, atunci cînd voim să, 
explicăm contrastul dintre două propoziţiuni al căror 
înţeles atîrnă de anumite împrejurări, se întrebuinţează 
o propoziţiune explicativă, al cării loc este între ele: 
soarele încălzeşte pămintul, dar atunci cînd e iarnă, 

puterea lui este mai slabă. 
Cînd un compliment este arătat într'o propoziţiune 

simplă printr'un verb, dacă acţiunea este nedetermi- 
nată, acel verb este la infinitiv: a început a ploua, a 

lucra, a merge, a alerga, a scrie, a zice. 
Cind însă manitestarea arată o particularitate, atunci 

“se întrebuinţează obicinuit modul subjonctiv, propozi- 
țiunea devenind compusă; a început să ploaie tare; 

a prins să alerge pe drum. 
Verbele care arată o acţiune utilitară, sunt ur- 

mate de prepoziţiile pe şi de: ascultă-l pe el; sa apu- 
cat de scris. | 

Legătura logică dintre propoziţiuni se mai stabi- 
leşte şi prin conjucţiuni. Aceste conjucţiuni variază după 
raportul stabilit între propoziţiuni. 

4. Punctuaţia. In propoziţiunea compusă, fiecare 

dintre propoziţiunile simple primeşte punctuaţia după. 
regulile arătate. Între - propoziţiunile: îţi spun să 
citeşti nu se pune virgulă, pentru că urmarea lor e 
logică. In propoziţiunea: omul care a venit lanoi, v'a 

adus o veste bună; punem virgulă, pentru că între noi
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Şi vă nu e nici o legătură. Intre omul şi care nu se 
mai pune virgulă, de şi sunt cuvinte din două propo- 
ziţiuni deosebite, pentru că legătura între ele este fi- 
rească, tocmai pronumele care făcînd această legătură. 
In propoziţiunea Gheorghe după cele ce-şi puse în 
minte, plecă la drum punem virgulă între Gheorghe 
şi după, pentru că între aceste cuvinte nu e nici o le- 
gătură de înţeles. , 

Propoziţiunile principale se despart între ele prin 
punct şi virgulă, cînd una ori mai multe intre ele sunt 
însoţite de propoziţiuni secondare. 

Dacă nu au, se despart prin virgulă, care poate 
lipsi şi aceasta, dacă legătura se face printr'o conjucţie 
ori altă, vorbă care poate avea acest rol. 

„ Cînd avem o conjucţie între două propoziţiuni prin 
cipale însoţite de altele secondare, întrebuinţăm numai 
virgula. | 

Despărțirea se face prin două, puncte, cînd una 
dintre propoziţiuni serveşte drept explicaţie ceilelalte: 
lupul este carnivor: el sfişie animalele domestice; ori 
lupul sfişie animalele domesnice: este carnivor. 

Două, puncte se mai întrebuinţează pentru citaţie, 
atunci cînd arătăm cele ce a spus cineva întocmai 
(vorbire directă): lisus a spus: „Pace vouă“. In altfel, 
nu e nevoe de două puncie (în vorbirea indirectă): 
lisus a sfătuit pe oameni ca pacea să clomnească 
între ei. 

Exemple de punctuație. Primele trei strofe din 
El-Zorab de G. Coșbuc: 

Ia Pașa vine un Arab 
Cu ochii stinși, cu graiul slab: 

„Sunt, Dașă, neam de Beduin 
„Și de la Bab-El- Mandeb vin 
„Să vind pe El-Zorab. 

„Arabii toți răsar din cort 
„Să-mi vadă voibul cînd îl port 

 



»Și-l joc în jriu şi-l las în trap; 
»AMi-i drag ca ochii mei din cap 
„Și nu l-aș da nici mort; | 

„Dar trei copii de foame-mi mor. 
» Uscat e cerul gurii, lors, 
„Și de amar îndelungat, 
»Nevestii mele î-a secat 
„Al laptelui îsvor“. 

d) Fraza. 

1. Ordinea propoziţiunilor dintr'o frază nu este deter- 
minată de cit de efectul pe care vorbitorul ori scriito- 
rul caută să-l producă în sufletul ascultătorului ori Ci- 
titorului. De obicei, propoziţiunea, principală de efect 
se lasă la urmă. | 

„Sonetul lui Viăhufţă : „În primăvară“ îl punctuăm 
după cum urmează, pentru că toate propoziţiunile prin- 
cipale din acest sonet sunt explicative, şi numai cele - 
două din ultimul rind, prin contrast, dau efectul a/fec- 
tiv — unii ar spune emoţional —pe care a voit poe- 
tul să-l producă în sufletele noastre: 

Vuind s'asuirl șuvoaele de vale, . 
Pe deal stă zarea de brânduși albită, 
In aer e o căldură liniștită, 
Un nor de argint se rupen pale; 

Sar apele din matca prididită; 
Un cocostire pe mal pășește-a-gale, | 
Dind spaimă'n broaștele ce-i fug din cale; 
Es aburi calzi din pajiștea 'mcropită; 

Și nici un sloi 1ba mai rămas pe girlă, 
Doinind s'aude trișca de la tivlă, 
Jar. mieii, strînşi în cirduri, sburdă'n soare; 
Pămintuntreg, cun prima-i dimineaţă, 
Se umple de lumină și viaţă... 
lar sufletu-mi se'ntunecă şi moare. 

Uneori însă efectul poate eşi din întreaga frază, 
atunci cînd descrierea e făcută cu artă:
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„Ca la două ceasuri calen jos de la Ploești, curge apa Cricovului, care, cu mii de pirae ce se resfiră și se impreună, împestrițează „matca sa răzlețită și nisipoasă; de a stinga, câmpia șasă se lungeşte pină în poalele munţilor; de-a dreapta, malul se înalță râpos și acoperit cu păduri vechii, și stufoaset, 7 

(Odobescu: Mihnea cel Rău). 

Deşi e o simplă descriere, aci nu avem o propo- 
ziţiune compusă, ci o frază, pentru că autorul face 
această, descriere în scop de a deștepta în sufieleie noas- ire o afecţiune, de a ne lăsa o impresie plăcută asu- pra apei Cricovului, pe careo priveşte nu numai ca apă. 

Ca şi pentru prepoziţiunea, compusă, în frază se pot face inversiuni, în scopul efectului pe care autorul voeşte să-l producă. | 
Acordul și punctuaţia nu au nici o deosebire: pen- tru frază. Observațiile sunt aceleaşi ca şi pentru pro- poziţiunea, compusă. ” 
Remarcăm numai că propoziţiunile de efect se lasă la urmă, ba chiar cuvîntul cel mai expresiv din ele, cum se vede în sonetul de mai 'nainte. 

Intrebuinţarea cuvintelor şi expresiunilor. 

Intrebuinţarea cuvintelor în alcătuirea propoziţiuni- lor şi a frazei depăşeşte atribuţiile gramaticii sintetice, făcînd “parte din stilistică, care poate A şi ea privită ca 0 parte a gramaticii sintetice practice; ca una ce arată regulile stilului. de întrebuințat în vorbire şi scriere. Dar şi poetica poate fi privită din acest punct de vedere. 
Le lăsăm la o parte. Arătărm însă aici, că în scriere căutăm să întrebuinţăm cuvintele care corespund exact noțiunilor ori ideilor pe care voim să-le exprimăm, Metaforele şi celelalte figuri poetice şi oratorice depă- şesc cerinţile scrisului şi prea rar ele capătă înţelesuri deosebite pentru limbă.
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Ele rămîn podoabele scrierilor de artă, cînd sunt 
bine întrebuințate. 

Locuţiuni și expresiuni. Limba romănească, este bo- 
gată în locuţiuni şi expresiuni. 

Locuţiunile sunt propoziţiuni scurtate — de mult 
ori cu înţeles pierdut — alte ori întrebuințate de oameni - 
fără, a, le cunoaşte înţelesul, care de multe ori e de na- 
tură vicioasă. 

In deobşte locuţiunile servesc drept adverbiale. 
Ele sunt însă, de natură deosebită, pentru că se 

întrebuințează, în limbă şi separat, ca ori ce propozi- 
ţiune. Tronc Mărico, ori trone Mărico că mine e 
horă ori sie de nuntă că mini e horă se spune cuiva 
în ironie pentru a-i arată că a spus ori a făcuto 
faptă nechibzuită ori nepotrivită cu o împrejurare. 
Na-ţi-o bună că ţi-am dres-o (ori ţi-am stricat-o); e la 
față trandafir, înlâuntru borş cu știr (după ce e acru 
la, ininiă, mai e şi supărăcios); fine-te Pârleo (ironia, 
fugii) etc. au înţelesuri depline. Altele însă ca: alandala 
coconari (a pus coconari unde nu trebuia ?); Opt Și cu 
a brinzii nouă; şi-au pierdut înţelesul. 

Tot locuţiuni pot fi şi privite şi dictoanele (expre- 
siuni proverbiale) ca: dai, nai; bez Vlaşca şi Teleor- 
manul (reminescenţă din timpul stăpinirii turceşti la, 
Dunăre; Vlaşca, şi Teleormanul fiind privite drept ju- 
deţele cele mai roditoare din Muntenia. Dictonul de mai 
sus înseamnă a da cuiva totulori aproape totul. Unele 
din dictoane şi-au pierdut înţelesul: i-a dat o palmă 
de a auzit cînii în Giurgiu (cînii Turcilor ?); şi-a 
găsit Bacăul, ori şi-a găsit pe dracul, etc., etc. Cuvin- 
te memorabile rostite de unii oameni în momente so- 
lemne, au rămas în toată literatura cultă ca: ad-hoc 
(pentru aceasta), ad libitum (după plac); all right: dea- 
dreptul, adică, e bine aşa), dixi (am zis), ejusdem fa- 
rinae (la fel) Eurtka (am găsit), ex aeguo (la merit 
egal), finis (s'a, sfîrşit), homo homini lupus (omul e un
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lup pentru om), dura lex, sed lex (legea e aspră, dar 
e lege) pro patria (pentru ţară), sine die (fără, termen), 
to be or no to 5e (a fi ori a nu fi,urbiet orbi, (pre- 
tutindeni) vae victis, etc. 

Expresiunile sunt anumite arătări practice (utili- 
tare): două și cu două fac patru (nu e posibil de fă- 
cut altfel); toată paserea pe limba ei piere; tot figa- 
nul îşi cunoaște (ori îşi laudă) ciocanul; unde-i aja 
mai slabă, acolo se rupe; fiecare ştie cit il fine cu- 
reaua, (ori unde îl stringe cureaua; cu alt înţeles) etc. 

Printre expresiuni se pot număra şi proverbile 
atit de bogate în limbă şi cunoscute de ori cine, dar care 
au uneori un înţeles profund, rămas de multe ori pier- 
dut, de cele mai multe ori însă, lesne de înţeles. 

Tot printre expresiuni pot intra, şi ghicitorile şi 
polozeniile. Aceste din urmă, sunţ împărecheri de vorbe 
Şi idei nepotrivite ori cu totul opuse, şi întrebuințate 
fie pentru a arata ironia, fie numai pentru distracţie: 

„Cind o face plopul pere 
„Și răchita vişinele“ 

Expresiunile biblice „Fericiţi cei săraci cu duhul 
(ironie), „Pace vouă !* (amiciţie). 

Perifraza. Tot un fel de locuţiune este şi perifraza. 
Pentru frumuseţa, vorbirii, ori cu anumite înţelesuri, în 
loc să se arate o noţiune printr'un singur cuvînt pro- 
priu, se exprimă prin mai multe care dau acelaş înţe- 
les : Capitala Romîniei în loc de Bucureşti; eroul de 
la Mărăşeşti, în loc de generalul Grigorescu; biciul 
lui Dumnezeu = calamitate, etc. 

Simbolul: Cînd în locul unui cuvint propriu între- 
buinţăm un altul caracteristic, e un şarpe (rău ca un 
șarpe) ; a venit cu ramura de măslin (semnul păcii); gura 
mahalalii; lucrul naibii etc. sunt expresiuni simbolice. 

In sfîrşit, în filozofie, drept, diferite ştiinţi,. sunt 
o. sumă de expresiuni, unele .pentru a moraliza, altele 
pentru a îmbărbăta, altele pentru a da sfaturi utilitare 

=
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ori a le aminti; altele se întrebuințează numai pentru 
convenienţe sociale ca: nu se cade, nu e frumos; la 
mulți ani, etc. 

Locuţiunile şi expresiunile « au un singur caracter: 
toate sunt de natură socială, întrebuințate: de oameni 
în viaţa lor particulară ori socială — uneori ironic —- 
întotdeauna însă cu scop de a întări şi înalţa viaţa so- 
cială a unui neam. 

Acesta e şi scopul gramaticii romăneşti: de a ne 

ajuta prin vorbire şi scrierea, corectă la manifestarea. 
noastră culturală alături de celelalte neamuri din ome- 
nire. 

Gramatica e un mijloc practic determinat de fi- 
lozofia limbii. 

*



Memento ortografic 

A, Ă 

a terminație nearticulalii: stea, sa- 
ca, cişmea. 

lerminație articulată: casa, voea 
steaua, - 

formă contrasă: viaţa, istoria, 
bucuria, boar, aceaş, creare, 
noăsprezece. 

formă verbală: vedea, 
crea, cioplia, scria. 

adverb: a bine. 

zicea, 

ă: terminaţie: uşă. 

abreviare(a)-rii-vieri(le). 
absolut-teşte. 
absolvi-re-venţă. 
abstragere-tracţie(a) ţiei-ţii(le). 

academie(mia)miei-ii(le). 
accesor-ie-ii(le) 
acela, -lui, acei; 

acelii,-le. 
acelalalt, aceluilalt; aceialalţi, 

acelorlalţi; acealaltă, acelei- 
lalte; acelelalte, acelorlalte. 

acelaş-luiaş; aceiaşi, aceloraşi; 
aceeaş, aceleeaş; aceleaşi, 
acelorași. 

acest(a)-tui(a); aceşti(a), aces- 
tor(a); aceastătta), acestei(a); 
aceste (a), acestor (a). 

acru-cri-cră-cre ; acri(re). 
acuzaţie(a),-ţii(le). 
acvilă(a)-lii-le (le), 

adaog, adăugăm, adăugător.-ogi 
-ogire(a)-giînd. 

adecvat. 
adecă. . Ă 
adesea ori, arare orl. 

aceea, (acea),   

adjectiv(ul),-vetile). 
dormi-re(a),-rii. 

aer(ul)-risi-sire(a)-sesc-sim-sitor. 
aevea,. 

afară de. 
ager-ă-ri-re-reală. 
aghezmui-re(a), agheazmă-mă- 

t ar. 
aghiotant(-ul-ţi(ţii). 
agrișă(-şa),-șeţile). 

ai terminaţie (diftong): rai, malai, 
„putregai, Mihai. 

aici(a). 
ăi diftong: săi. a 
atb(al)-ii-beţile)-biu(). bie(bia). 

albie, albia-bii-biețile). . 
alchimie. 
alcol(uri), liza-zare(a). 
alee(a), aleii, alei(le). „ 
aliment(ul),-te(le)-taţie(a)-țiile. 
ailă dată, alaltăieri. 
Alteţă(a)-ţii-ţi(le); Alteța Sa, Al- 

teţa Voastră, , , 
aluzie-ziei-zii(le)aluziune(a) ziu- 

ni(le). 

ambii-bilor-bile-bilor. , 
ameţeală(a)-ţelii-ţeli(le), ţi-(rea). 

anarhieța) iei: anarhii(le). 
anticar(ul)-i(ii) 
anticitate(a)-ţii. 
anlicităţi(le), avind alt înțeles 

decit anticitate. 
anunţ(ul)-uri-ţa-re(a). 

apanaj(ul-uri(le). 
apăr, aperi, apără ;-rare(a). 
apreciez-ezi-ează-cia-re(a)-rii. 
aprile. 
aproape de
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aprovizionez - ezi - ează-nare(a) 
-rii-ri(le). 

apusan(ul)-seni(i). 

arăt, arăţi, arate,-tare(a)-rii-ri(le). 
arbitraj(ul)-uri(le). 
are(ul)-uri(le). 
ardere(a)-rii-ri(lor). 
arhanghel(ul) 
arheologie(a)-giei. 
arhiereu()-reiţi). 
arsură(a)-rii-ri(le). 
articoltul) ;-e(le). 

asemăna-re(a)-meni(a)-nător. 
aspru, aspri, aspră, aspre. 
astfel, astăzi. 
asupra. . 
asvirl-i-e-ire. 

aş, ai, ar, am, aţi, au. 
aşa. 
așișderea, 

atit, atitea ori. 
„alrage-re(a)-gător, atractiv. 

ațipesc-eşti-ește-i-re(a,). 

au diflong: iau, lau, stau. 
automobil(ul)-e(ile). 
autohton-i. 

ău diftong: tău, dudău, 

averti zez-ezi-ează-iza-ismen.. 
aviz-ez-ezi-ează-are(a). 

azi. 

B. 

ba, ba nu. , , 
babă(a)-babii, babe(ile). 
bae(a), băii, băi(le). 
bagajțul)-je(ile). 
haeră(a), băerii, băeri(le). 
balotaj(ul), je(ile). 
basma(ua)-li-le(ile). 
baltă(a), belei, betețle). 
bază(za J-ii-zețile). 

băiat(ul), băeţi(lor), băetan. 
bălai-lae.-lăi,, 
bătrin(ul)-nii-nilor-neţă-ţii(lor) - 

-nicios-cioasă, 

  
  

beşică(ca)-șicii,-şici(le). 
bezmetic-i-că-ce. 
beznă. 

bicicletă(aFtii-te(le). 
„biet(ulyului, ţi(i), biată-tei-tele, 
bine, bunăoară, binefăcător, bi- 

nevoi; a bine, în de bine, 
ppbine de, bine, 
irjă(a)-jii,-jecile). 

Biru dica. 
blestem(ul)-uri(le)-matre). 

bocel(ul), bocete(le). 
boier(ul)-i(i)-rie(a)-riei. 
bou, boi(i)-lean-leni, boarți). 
borviz. 

brasdă(a)-dei, brasde(le). 
breaz-ji, brează-e. 
broască, broaştii, broaşte(le). 

Bucureșşti(i)-lof-ștean, 
bucurie(a)-rier-i(le). 
bugetiţul)-te(le). 
buestru. 
bulfeu(1)-feețile). 
bunăvoe; bunăvoinţă-ţii, bună 

cuviinţă, bună seamă, bună 
vestire. 

burete(le)-reţi(i). - 
burghez(ul-ezi(i)-zie. 
burueană, buruenii-eni(le). 
busduganţul)-neţile). 
buzunar(ul)-nare(iie). 

Cc. 

ca şi cum, ca să. 
caerțul)-re(il6). 
cael(ul)-te(le). - 
cafea(ua)-telii-fele(ile), 
cal(ul), caii). 
calamară, călămări(le). 
calitate(a)-tăţii-ţi(ile). _ 
calomniez-ezi-ează-nie(uia) -nii 

(miile). 
canăța)-nii, căni(le). , 
capțul), capete, capii, capuri. 
capitol(ul)-tole(le). 
capră(a), caprii, capri(le). 
caprici(ul), uri(le). 
caraghios(ul)-oșiți). 
care(le), cărui, care, cării ; care, 

căror(a,). 

|



Carpaţi(iylor. 
ca să, ca și cum. 
casă(a), casei, case(le), casnic. 
casă de bani, casier. 
cataramă(a), cătărămi(le). 
catastif(ul) furi(le). 
catechism. 
cauză(a)-zii-ze(ile), 

căci. 
căesc-ești-eşte, căi-re(a), căinţă 

(aţii,-ţi(or). | 
căldură(a)-rii-ri(le). 
căpăstru(l), căpestre(ile). 
căpătăi(ul)-tăețile). 
cărbune(le)-ni()). 
căruță(a)-ţii, ţe(ile), cărucior, - 

-cioare. 
căţea(ua)-lii-ţele(ile). 
către. : 
căznesc-eşti-ește-znă-zne. 

ce, îndată ce 
cea(vezi e ]) 
ceală(a)-fii-feţile) 
ceai(ul)-uri(le) 
ceea ce 
ceapă(a), cepii, cepe(ile) 
ceară(a)-uri(le) 
cearcăn(ul)ne(ile) 
cea partul)-furi(le) 
cearlă(a)-lei-te(le) 
ceașcă(a), ceștii-şti(le) 
ceaţă(a)-ţii-ţi(le) 
cel-ui, cei, celor; cea, celii, cele, 

celor 
celali, ceilalţi, cealaltă, celii- 

lalte, celelalte. 
cenuşă(a)-şii 
cer(ul)-uri(le) 
cer, ceri, cere, cerere(a)-rii- 

„ =ri(le) : 
cercevea(ua)-velii,-vele(ile) 
cerință(a)ţii-ţe(ile) 
cerşitor(ul)tori(i) 
cert, cerți, ceartă -tare-tării 
cetățue(a)-țuei-ţui(le) 
ceva, ,   cfit 

chee(a), cheii, chei(le) 
chef(ul)-uri(le) 

“chel, cheală . 
cheliueală (a)elii-eli(le) 
chem chemi, cheamă 
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chenzină(a) 
cheotoare(a)-torii-tori(le) 
chestiune(a)-nii-ni(le) 

chiag(ul)-uri(le) 
chiar 
chibzuesc-eşti-eşte-zuinţă-ţi(le) 
chilometru, chilogram 
chimie(a)-miei. 
chintă(a)„-te(ile). 
chitră(a)-trețile) 
chirurg(ul)-gi(i) 

cifră(a)-rii-rețile) 
cine, cineva 
cinci-lea-cea 
cincisprezece, cinci zeci 
cioară(a), ciorii, ciori(le) 
cioc(ul)-uri(le) 
ciocoițul)-oi(i), 
ciorapțul)-pi(i) . 
circonferință(a)-ţii-ţi(le) 
circomflex(ul)-flexeţile) 
circumstanţă(a-e(ile) 
cireş(ul-şi(i); cireaşă(a)şi(le) 
citesc-ceşti-eşte-ească-tire(a) 
ciut, ciuţi, ciută, ciute 
civilizație(a)-ţiei-ţii(le) 
cizmă (a )-mii-medle) 

cîmp(ul)-uri (le)-pean)-peni(i) 
cindva 
cine(le)-ni(i) , 
cîrciumă(a)mii-me(ile). 
cirjă(a)-jii, jeile) 
ciştig(ulhuri(le) | 
cit,citva ciţiva citeva,cit de puţin 

cileş trei 
clae(a), clăii clăi(le) 

clei(ul), uri(le) 

“cneaz(ul) eneji(i) 
coaliza(a se)-zez,zezi, zează 

coace, coc, CoCI. copt, copsei 
coadă-(a), cozii, cozi(le), 
coajă(a), cojii-ji(le) 
coasă(a)-sei-se(le) 
codru()), codri(i), codrean 
cofă(a)fii-feţile) , 
coloare(a)lorii, colori(le) 
colportajtul) 
comerciant(ul)-ţi(i) 
comerțul) , 
„complect-tă 
comboziţiea)-ţiei, ții(le) 

vi
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concediu(l)-dii(le) 
concepțieţa)-ţie-ții(le) 
condei(ul),-dee(deile) 
conierinţă(a)-ţide) 
comerciant-(ui)-ţi(i) 
consoană(a)-nii-nețile) N 
constiluesc-ești-eşte-tuţiera.- iei 
continuu 
conveţuire(a)rii ri(le) . 
copie, (copia), copiei, pii(le) 
copil(ul)pii(i) 

„ corijez, ezi, ează-are(a): 
coriej(ul)-juri(le) . 
cot(ul), coţi(i), coturi(le) 

cracă(a)crăcii, ci(le) 
crăieasă(a)-crăesei, crăese(le) 
creez-ezi-ează, crea(re)— 
creer(ul)-ri(i) 
criteriu(I-rii(le) 
croeală(aj-elii, eli(le) 
croitor-easă, esei, ese(le)- 
cronică (aj-cii, ci(le) 
crud, cruzi, crudă; crude 

"es: ticsi, îmbicsi (cuvintele vechi 
romăneşti) 

cu cu atit, cu'toate că, cu cit, 
cu neputinţă, cu minte și cu 
minte (după înţeles) 
cuvint(ul)-vinte(le) 

Cucuvae(a)-vaii, cucuvăi(le) 
cui(ul), cue(ile) 
culeg-legi-lege-geam 
cum nu 
curaj(ul) 
Curios-oasă-riozitate(a) 
curte(a)ții, ţi(le) 
eutreer,-eri-eră 

cvart(ub-uri(le). 

dacă 

de, deşi, deasupra, dedesubt, deodată, decit, demult; de Ia, de pe, de aceea, de după, de cind, de acolo, de peste, de cu, de peste, de Către, de indată, de asemeni, de loc, de către, de a bine, de oare ce, de vreme ce, .de cite ori, de 

  

    

o [ru 

a dreptul, de: multe ori, de 
o parle, de îndată ce, de ce 
nu. - 

decembre 
decizie(-zia), ziei.-zii(le) - 
deosehesc-ești-eşte-hire(a)-rii 
depeșă(a)-şii-şe(-ile) 
desgheţ-ţi, eaţă 
deşi 
despre 
desigur 
deunăzi 
dezastr(ul)-stre(le) 
dezordine(a)-nii-ni(le) 

dibaci-ace 
diferenţă(a)-ţii-ţi(le) , 
din, dincoace, dinainte, di- 

napoi, dinspre, dimpotrivă, 
din contra dincoace de, din- 
colo de . , 

dinte(le)-ţiţi). 
dinții | SE 
dirz, diîrji, dirză, dirze 

domiciliu(I)-lii(le) _ | 
domn(ul)-ni(i), domnă(a)-nețle) 
dumneata, dumneasei, dum- 
neasa, dumnealui, dumnea- 

-voastră, domnia sa, domnia 
voastră. 

dorm-i, doarme DR 
două, doăsprezece, două zeci, al 

doilea: , 
doză(a)-ze(ile) 

droae(a)-i 

dudău(]), dudăețile) 
dulce-ci, dulce(i) 
duminecă 

Dunare(a) 
după, după cum. 

| E 
e: ea, eu, este, era etc. 

ea diftong: stea stringeam, 'cu- 
»  legeam, geană, cimpean, ne- 

voea, floarea. - urmat mai ales de o mulă: sea- 
mă, zeamă, îndeamnă; între- 
buinţează ,



eai diftong: ceai 
eau diftong:. şleau 
ească; vorbească, citească 
ească(a)— 

echestru 
echivalent 

economisesc-eşti-ește 
ecvaţie(a)-ției-ţiițle) 
ecvator(ul) 

eftin-i-ă-e 
egălitate(a)tăţii-tăţide) 
ei: casei, stradei, poftei; istoriei 

(dacă ditftongul e precedat -de 
o vocală, ori de s f, d, altfel 
se preface în îi 

elocvent 
elogiu(ile)-gii(le) 

entusiasm 

eo diflong: pleosc, pleoapă 
eoa diftong: fleoancă 

epopee(a)-pei(le) 
epure(lej-ri(i) - - 

erezie(a)-ziei-zii(le) 
eri , 
erou(l) eroii) 
ert, eri, eartă, ertător 

es, eşi, ese, eșitură, 
esc, eşti, este 
escelez-ezi-ează, | 
escepție(ţia)-(ţiei)-ţii(le) 
esces(ul)-uri(le) 
escitez-tezi-ită 
esclam-mi-mă-mare(a)-ţie 
esclusiv 
escursiune(a)-nii-ni(le) 
eslă(ajlii-le(ile) 

etaj(ul)-jetile) 

eu diftong: leu 

evidenţă(a) 

exact 
exagerez-ezi-ează 
examen(uly-ne(ile) 
execut-ţi-tă 
exemplu(l)-ple-ţile) 

exista-tență(a)ții - 
explediez-ează 
expoziţie(țiaXţiei Jţii(le) 
exprimare(a)-mării -ri(le) 
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expresie(siay-siei, sii(le) 
extaz 

extesiune(a)-nii-ni(le) 
extrem i 

ezer(ul)- e(ile) 

-F 

fac, faci, face, făcător, făcut. 
falş-i-ă-e 
fascicolă(a)-lii-le(ile) 
faşă(a.), făşii, feşi(le) 
fată(a)-fetei-te(le) - 
fațără)-feţii fețetile) 
fază(a)-ze(ile) 

făt feţi(i) 

februar 
femee, femeea,-meii-mei(le) 
fer(ul), fiare-ferărie 
fereastră(a)-trii-tre(ile) 
fiece, tiecare, fiecine 
fiară(a)-rii-rețile) 
fierb-fiarbă-fierbinte 
fiere(a)-rii 
fiind că 
frică(ay-cii 
filizof.fie-fiei 
fizică(a)-cii 
fizionomie(a)-miei-mii(le 
fix 

filfie — 
fîntină(a)-nii-ne(ile) 

îleoancă(a) — 
fluer(ul)-reile) 

foae(a), foii, foi(le) 
francez-ceji(i) 

frîu(1), îriețile) 
frecventez-ezi-ează — 
frumuseță(a)-ţii-ţi(le) 

îulger(uly-etile) 
fundamental-lă-le 

„6 
ae(a), găi(le) , 

£ galben-i-ă-e, gălbiu-i-e-i 
bior, gălbinicios 

găinușă(a)şii-şi(le) ” 
gaz, gaze şi gazuri 

| ez-ezi-ează(prin contragere:ază) 

găl-
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geamtul)-muri(le) 
geană(a)-genii-neţile) 
genial(i)-ă-e 
gelos-loasă, lozie (a)-zii (le) 

gheară(a), gherii, gheare(ile) 
gheaţă(aj-ţii, ghețuri(le), ghe- 

țărie 
ghem(ul)-uri(le) 
ghici-cesc-ceşti-eşte 
ghindă(a)-dei-de(le) 

gingaş-i-ă-e 
giuvaer(ul)-uri(le) 

gîdel-eli-elă, gidelitură 
gînd(ul)-uri(e)-ire-irii 
giscă(a), giştei, gişte(le) 
git(uly-uri (le), gutural 

gleznă(ay-nii-neţile) . 
grai(ul)-uri(le) 

gramatică(a)licii . 
greoi greoae; greu, grei, grea, 

grele 
greşală, greşelii, greșeli(le) 
grijuliu-i-e-i 
gros groși, groasă, groase 

gură(ayrii-ride) 
guşă(a)-șii-șețile) 
guzgan(ul-niţi) — 

H 

hain-i-ă-e 
haină(a)nii-ne(ile) 
hazard(ul) 
hazna(ua)-le(ile) 

himeră-ri 
hiîrtie(tia)-tiei, tii(le) 
Hristos - 
hurui-ală 

huzur(ul-uri(le) 

1 

i final: îmi, întîi 
diftong: iai, ia, ia'n 

ia contras: viaţa, ştiam, studia, 
vorbiam 

iau, iai, ie, luăm, luaţi, iau 
iad(ul) 
ianuar   

iapă(a)-pii, pețile) . 
iară, iarăş . 
iarbă(ajierbii-uri(le) 
iarnă(a)iernii-ierni(le) 
iată 
iaz(ul-uri(e) 
iazmă(a)-mii 

ibric(ul)-e(ile) 

idee(deay-eii-ei(le) 

ie diflong: ierni, biet, boier, fiere, 
ierarhie(accent pe î, nu pe e)? 
iedul), iezi(i), iadă(a)-dețle) 

| iei la genetivul cuvintelor terminate   în îe: bucuriei, imarginaţiei 
Iehova 
ienicer(ul)-ri(i) 
ierarhie(hia)-hii(le) 
ieroglifă-e 
iezuit(ul)ţi(i) 

ii terminaţie: copii(i), imaginii 
limbii, mării (dacă nu e pre- 
cedat de s, î, d: 

lisus 

îi diflong;: îi 

imagine(a)nii-ne(ile) 
imbold(ulj-uri(le). . 

- imobil 
imoral-i-ă-e 
imperfect(ul) . 
impulsie(sie)-siei, sii(le) 
impune-re 

îmbicsi-re 
îmbina-re 
îmmlădia-re 
îmmulţi-re 
îmmuia, îmmoi, îmmoae .! 
împărat(ul)-ţi(i) 
împerechia-re 
împerfeci(ul) 
împiedeca-re 
împietri-re 
împotrivi-re 
împrejur 
împreună, 

inşista-re 
inocula-re 
inteligență(a)-ii-ţețile) 

m
e
a
:
 

C
C
 

E
T
 

z
e
 

SR
 

e
e
 

p
a
p
e



a
 

în, indeosebi, în parte, în afară, | 
inapoi, inainte, înainte de, ină- 

untru, în sfirşii, în adevăr, 
intotdeauna, în zadar, întru- 
cit, în afară de, în de bine 

înalt(ul)- -ţi(i),ă(adeile) 
incepe-re-pea 
încetăţeni-re 
încheea-cheere 
înconjura(re) 
îndată ce, îndealungul 
îndeminare 
îndoesc-eşti-eşte 
"îndrăzni-znesc 
îndulci-re 
înfăţişa-re 
înfierbint-binţi-bîntă 
înflori-re 
înfrumuseța-re 
îngheţa-re 
iniţială (ay-lii, lețile) 
înjumătăţi-re 
înlăunteu 
înnoesc-eşti-eşte 
înnod-nozi-noadă 
înnora-re 
înnota- -re 
însăş, Însuș. 
însumi, însuţi, însuşi, însăşi 
însemn-ni-seamnă-ta te- tăţii 
însera-re 
însetare, însetoşare 
între, 
în sfirşit 
înstreina-re. |. 
înțolfge-re 
înţepa(re) 
întii 
întotdeauna 
întrebuințare 
înveli-re 
învia, înviere, înviat 

îo diftong: cioc 

ipohondru-dri 

îsbindă(ay-zii-i(le) 
izbăvi-re isbire 
isbucni-re 

isgoni-re - 
istorie(riariei-ii(le) 
isvor(ul), isvoaretile) 

âu diftong: ciut 
iulie 
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iunie 
iute,iuţi. 

îu diftong: rîu. 
izmă(a)-mii 

Jale(a) 
jaf(ulyuri(le) 

jeratic(ul) 
jertiă(a), fei-fetile» 

ighiab(ulj-uri(de) 
Jiiul 
joi(a) 
judec, eci-ecă 

junghitul)-uri(le) 

_ K 
Kogălniceanu 

L 

lac(ul)-uri(le) 
lacrimă(a)-mii-me(ile) 

ladă(a)-zii zi(le) 
lai-e 

lau, tai, lă, lăr, laţi, lau 
lamă(a)-mii-meţile) 

lămie(a)-miei)-i(le) 
lebădă(a)-dei-de(le) 

lepăda-re 
„leu-(1), lei(i) 

limbă(a)-bi(le), limbaj 
linghist-ica 
Ieza (a rii-re(ile) 

l 

luciuczii- -cie-cii 
lună(a)nii-ni(le) 

luni(a) 

M 

maestru, măeastră 
mai, mai cu seamă, mai ales 
mai întii, mai înainte 
mai(ul)- uri(le) 
mai mult ca perfectul 
majestate, majestos, Majestatea 
Sa, Majestății Sale, Majestăţile 
Lor
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majoritate(a)-tăţii-tăţi(le) 
majusculă(a)-letile) 
mamă(a)-mii-meţile) 
mapă(a)-pei-petile) 
.mare-i, măricel 
mare-rii mări(le) 
masă, mesei, mese(le) 
mască(a)-știi-şti(le) 
masiv-i-ă-e 
matemalică(a)-cii-ci(le) 

măcar 
măhnesc-eşti-eşte 
mălăeţ-i-eaţă-eţe 
mănuşă(a)-i(le) 
măr(ul),meri(i), merețile) 
Măria Sa, Măriei Sale 
măruntaețile) 
marţi(a,) 
măslin(ul)-ni(i) ; -nă-nefile) 
mătasă(a)sii-uride) 
mălușă(a)-șii-e(ile) 
mercuri (a)-ri(le) 
mesaj(uly-je(ile) 
metanie(nia)-nii(le) 
metemsicoză(a 
meu „- 

miasmă(ajmii-me(ile) 
MIC, Mici, mică, mici, micşor 
MI Cşorez-ez-ează 
mie(a'mii(1e) 
miel(ui)-miei(i), mială(a)-lii-le(le) 
miere(a),-rii 
mierlă(alii-le(ile) 
miez(ul)-uri(le) 
Mihai, Mihalache 
miracolțul)-le(ile) 
mizerie(ria)-riei-rii(le) 

mâne a 
mină(a)nii)-ni(le) 
mîner(ul)uri(le) 
mingii-ii-ie-iere(a)-rii-ri(le) 
minie(nia)-niej-nii(le) 
miînia-mîniere-mîniat 
misgă(a)-ăi 
mîsgălesc-eşti-eşte 

moale, moi , 
Mor, mori, moare, murim 

moaşșă'a)-șii-şe(ile) 
monetă(a)-tei-te(le) 
mormin!(ul)-minte(le) 
musafir(ul)-firi(i) 

mreajă(a)-jii-je(ile) 
muchie(chia)-chiei-chii(Je) 
muere(a)-rii, ri(le) 
molcom-i-mă-e 
momiîe(a)-miiţle) 

mult-ţi-tă-te 
mulțumesc-ești-eşte 
muză(a)-zii-zeţile) 
muzeu(e)-zee(ile) 
muzică(a)-cii-ci(le) 

n se preface în m înaintea mutelor 
mp. 

nai(ul)-uri(le) 
naufragiu(l)-gii(le) 

năpraznie-ci-că-ce , 
năsbitie(tiatia)-tiei-tii(le) 
năsdrăvan-i-nă-e 

Neamţ(ul)Nemţi(i) 
necheztul),-uri(le) 
neertător-i-toare 
neglijez-ezi-ează-jent-jenţă 
Negruzzi . 

»  negru-i neagră,negre 
nescine   

  

neînduplecalt-aţi-tă-te 
nesmintit 
nevoe(a) nevoei-voi(le) 
nex(ul) 

nimeni(a) 
nici, nici unul, nimica 
nici odată, nici de cum 

nn compus: înnot, înnocă, 
îmmlădia, îmmulţi 

noembre 
nor(ul)-ri(i) , 
nou, noi, nouă, noi | 
nouă, nouăsprezece, nouă zeci 

nuea(ua)-lii-ele(ile) | 
” numai şi nu mailalt înţels) 

numai de cit 
nuvelă(a) lii-lețile) 

o contras: alcol(aleool) 
vocativ articulat: gisco, Stano. 
eufonic: adaog(adaug), etc: 

oa diftong: oaste: 
oae(a), oii-oi(le) 

oare, oarece, oare cum 
oaste(a), oştii, oşti(le;



oai diftong: şerpoaică 
obicei(ul)-cee(ile) 

obiect(ul)-te(le) 
obstacol(ul)-colețile) 

ochelari (i) 
ochi(ul), ochi(i), ochiuri(le) 
octombre 

odae(ia)-dăii-dăi(le) 
odată 

oer(ul)-ri(i) . 
oi diftong: doi; 

modul îndoelnic: oi, ăi, o, om, 
ăţi, or 

omul) oameni(i), omenesc 
omagiu(l)-ii(le) 

opaeț(ul)-ţe(ile) 
opt, opsprezece, 

optulea 

oraconul)-cole (ile) 
oraşeantul)-şeni(i) 
ordine(a)-nii, neţile) 
ori, oare, orice, oricine, oricare, 

oare cine, oare ce,oare care, 
ori de câte ori, ori unde 

ortografie(fia) fiei) fii(le) 

os(ul), oase(le) 
otel(ul), urile) 
ou(]), ouă(le) 
ovăs(ul), uri(le) 

opt zeci, al 

P 

pacinic-ci-că-ce, pace(a), păcii 
paitub, pae(ile) - 
pajeră(a)-rii-rețile) 
pară(a)-perețile) 
particolă(a)-lii-le(ile) 
pastul)-și(i) 
pașaportul)-poarte(le) 
pasere(a)-rii-ri(le) 
pată(a), petei, pete(le) 
patriarh(uly-hi(i) 
patronaj(ul)-jețile) 
patru(lea), patrusprezece, patru 

zeci 

pălărie(ria), rii(le) 
pămînt(ul)-turi(le) 
păreche(a)-chii, chi(le) 
părete(le)-ţi(i) 
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pe, pe la, pe lingă, pe sub, pe 
deasupra, pe de altă parte, pe 
dedesubt ! 

peisaj(uly-uri(le)-gist 
pentru, pentru că, pentru aceea, 
pepene(e)-niţi) 
pericol(ui)coleile) 
persic(uly-ci(i), că(a)cii-ci(e) 
persoană(a)-nii-ne(ile) 
petrol(ul)-uri(le) 

piaţă(a)pieţii, pieţe(ile) 
piatră(a)trii-trecile) 
piază(a)-piezii-piezetile) 
piedică(aj)-cii-ci(le) 

* piedestaltul-uri(le) 
piele(a), pieii, piei(le), pielar 
piept(ul)-uri(le) 
pieptene(le)-ni(i) 
pierd-zi-de, piardă, pierdut, 
pierzind 
pieri-piară, piere 
pieziș 
pizmă(a)y-mii. 

pîne(a)nii-nitle) 
pînă, 
piriu(ID)-uri(le) 

plăeş(ul)-şi(i) 
plîins(ul)-sete(le) 
plapomă(a)-mii-me(ile) 

- plăzmuesc-eşti-ește,-muiri(le) 
pleoscăi, ploscăesc pleoscăeșli 

- pleoscăeală. . 
plesni-re 
ploae(oaia)oii,oi(le) 
Ploeşti(i) 

poartă(a)-ţii-ţi(le) 
-podoabă(a)-bii-be(ile) 
poezie(zia)-ziei-zii(ie) 
poftă(a)-tei-te(le) 
poiană, poeni(le) 
pot, poţi, poate, putem 
potrivnic . 
poziţie(ţia), ției-țiidle) 
poznă(a)nii-neţile) 

prapur(ul)-i(i) 
praznic(ul)-e(ile) 

„__preot(ul)-ţi(i) 
prepoziţie(ţia) ţiei, ţii(e) 
președinteue)-ţi(i) 
prezent(ul)— 
prieten(ul) . 
prin, primprejur 
E rishlcul)ilecile)
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priveghez-ezi-ează 
priveghetoare(a)-torii-tori(le) 
prizmă(a)-mii-me(ile) 
proiecițui)-tețile)_ 
pronunțare(a), ţării-ri(le; 
pronunţie(ția)-ţiei-ţii(le) 
propoziţie(ţia )-ţii(le) 
provizoriu 
proză(ajy-zii 

psichologie(gia)-iei-ii(le) 
pun, pui, pune 

punctuație(ția)-ţiei 
pustiu stii,-tie,-tii 
putregai(ul), putregaetile). 

a: 

Quintescu. 

rai(ul) , 
ramă(a), rămii, rametţile) 
rasă(a)-sei-se(le), pentru tot 

felul de rase . 
razim-mi-mă, 

raznă(a). 
răbd, bzi, bdă,-are(a) 

răboj(ul-ji(i) 
răcoare, răcori, răcoresc 
rămîn, rămii, rămîne, rămîneau 
'răpune-re 
răsbat-aţi-ate 
răsboi(ul)-boae(ile) 
răsbunare(i) 
râsgiia, rasgii 
răspindesc-eşti-eşte 
răspintie(tia-tiei, tii(le) 
răstimp-uri 
răsvrăti-re - 
rău, răi, rea, rele 
rază(a)-zii-zețile) 
răzeștulj-şi(i) 
răzleţ 

realizez-ezi-ează 
reeşi-reasă | 
regulă(a)lii-lecile) 
religiune(a) nii-ni(le) 
relievă(a)-vețile) 
repaostul)-e(le, . | 
repegiune(a), repegior,. repede 

  

  

reprezenta-re(a)-tind 
resping-gi-ge - 
reşedinţă(aj-ţii-ţe(ile) 
reziliez-ezi-ează 
rezulta-re 

ridic-ici-ică. 
ridicol-culiza. 

rîs(ul)-sete(le). 
riu(l-uri(le). 

roată(a) roții-ţi(e). 
rochie(chia)-chiei-ii(e). 
romîn, romănesc, romanic. 
roş-şi-şie-şii; roşiatic, roşior, 

roșcat. 
rotund, rotunzi, rotundă,-e. 
rouă(a). : 

rozmarin(ul). 
, 

Ss 

s nu se duplifică: casă de bani. 
se pronunță îndulcit înaintea 
consoanelor, afară de |], n: 
sdrob, isvor, 

sa. 
sală(a)-lii-lide). 
salce(a)-ciei-cii(le). 
sangvin-i-ă-e. 
sare(a), sări şi săruri. 
saxon. 

său, săi. 
sălciu-cii-cie-cii. 

sbanț(ul),-uri(le). . 
sbate-re. 
sbirci-re. 
sbici-re. 
sbirnâi-re. 
sbor(ul)-uri(le). 

său, săi, sa, sale. 

scai(ulyi(i). 
scaun(ulj-ne(ile). 
scînteelteia)-tei(le). - 
scol-ți-oate. --. 
scri(eJ-ere-soare-sorii. 

sdravân. 
sdreli(re). . 
sdrobit(re).



seamă(a), semăn, seamân, 
seară(a), serii, seri(le). 
searhă, -zi-bădă, searbede. 
secetă(a), secetei. 
secol(u])-coli(i). 
secure(a )-rii-ri(le). 
sensibil-i-ă-g. 
septembre. 
serba- serbatoare. 

sferi(ul)- -uri(ie), 
sfint(ul), sfinți(i)-sfinte, sfinţia sa, 
sforța-re-rii-ri(le), 

sgii-re, 
sgindări-re. 
sgiîria-ere. _ 
sglobiuri-e-i. 
sgribulit-ţi-tă-te. 
seri ţor(ul)- ii). 
sgudui(re). 
sgură(a)-rii. 

silabă(a)-bii-be(ile). 
singur, 

sin(ul)-uri(le). 
simțământ(ul)-minte(le). 

smăcina-re. . 
smalţ(ul)-uri(le). 
smead, smezi, smeadă, smede 
smeurâ(a)- rii. 
smoală(a), smolii. 
smulg-gi-ge. 

snoavă(a)-vii-ve(ile). 

sperii, rii, rie, speriat, speriare. 
spor(ul)- -uri(le). 
sprinten, sprinteior, 
spre a. 

stalueția)-tuii-tui(le). 
„ stea(ua), stelii, stele(ile). 

sticlă(a)-lii-leţile).. . 
stinjenesc-eşti, eşte. 
stradă(a), străzii, străzi(le).. 
străin-i-ă-e. 
strajă(a)-jii-ji(le). 
strechie(chia)-chii(le). 
studia(re), studiu). 

sub, subprefect, subîmpărţire. 
subeci(ul-te(le). 
subsist-sişti-siste   
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sufragiu(b-giici), 
sunt, suntem. 
superfuu. 
supraveţui-re; 
suspin(ul)-ne(ile). 
suzeran-i-ă-ne. 

Svicni-re. 
svînt, svinţi, svintă. 

, svăpăiat-iați-iată- -e. 
svircoli-re. 
svirli-re. 
svon(ul)-uri(le). 

ş 
şarpeile), şerpi). 

şase, şaisprezece, șase zeci. 
şaşiu-I,-e-l. 

şcoală(a), şcoalii, şcoalei(ie). 

şed, şezi, şede, şeadă, şedere. 
şein-i-ă-e. 
şerpoaică(a)-cii-cețile). 

şi, şi cu. 

şold(ul)-uri(le). 

şterg-gi-ge-şters. - 
şti, ştiu, ştii, ştiam, ştiinţă, ştiin- 

țitic. 
ştiubei(ul)-bee(ile). 
ştreaf(ul)-uri(le). 

şuer-ri-ră 
subjonctiv. 
șui, şue. 

T 

tabiet(ul-uri(le). 
tare-i. 
taxă(a)-ii-taxe(ile) 
teacă(a) tecii, teci(le). 
tecnic. . 
teiul), tei(). 
termin(ul), -e(ile) 

tăcere(a)-rii. 
tăiere, tai, taie, tăiat, 
tămie(a)-ii. 
tău, tăi. 

ticnă(a). 
tiesi-re.



170 

tigae(a)-ăi(le). . 
a, timpuri(le). 

tînăr, tineri, tînără, tinere. 

| toalelă(a)-tei-tede). 
torc, torci, toarce, torsei. 
tot, toți, toată, toate, tuturor(a). 
totuş, totdeauna. 

tramvai(ul)-vaețile). 
trăsnet(ub)-te(le). 
trebue, trebuinţă. 
trec, treci, trece, treacăt. 
treera-re. 

trei, treisprezece, trei zeci. 
tresărire. 
trimit, tcimiți, trimite, trimitere. 
trotuar(ul)-e(ile). 

tunet(ul)-e(le). 
tuns, tunşi-ă-se. 
turbur-i-ă. 
tusă(a)-sei-tuse(le). 
iustrei, tustrele. 

Ţ 
țară(a), țerii, țeri(le), țăran. 

țeapă(a), țepi(le). 
ţeastă(a)-tei. 
ţeapăn, ţepeni, ţeapănă, ţepene. 
țeavă(a), ţevii, ţevi(le). 
tepuşă(a), țepuşi(le). 
ţerm(ul)-uri(le). 

ţicnit-ţi-tă-te. - 
țintă(a)-ten-tede). 

Uu 

u eufonic în loc de î: umblu, mul- 
țumim. - 

ua inter). şi diftong: steaua. 

ue diftong: gălbue. 

ui diftong, şui, gălbui. 

umblu, Ii, lă. 
umflu-li-lă. 
umplu-li-le. 

unul), unui, unii, unor, una(o), 
unii, unele, unor. 

unchiaș(ul), unchiaşi(i). 

  

  

undeva. 
uneori. 
unghie(ghia(ghiei, ghii(le). 

ureche(a)-chii-(le), 
uriașul), uriaşi(i). - 

ușă(a), uşii, uşi(le). 

uu diftong: superfluu, 

v 

vacă(a)-cii-ci(le). 
vaier(ul)-re(ile). 
vară(a)-verii-ri(le). 
vargă(a)-gii-gi(le). 
vax(ul). 

văd, vezi, vede, vedere, vază. 
văita-re. 
vălean, văleni, văleancă-ence 
văpae(a)-păei-i(le). 
văzduh(ul)-uri(le). 

vecinic, ci, că, ce. 
vechi(ul), vechii, veche, vechi 

vechime. 
vedea, vedere, văzul. 
ventilare, ventilator. 
vericine. 
verme(le-mi(i). 
vespe(a)-pii-pi(le). 
vesmiînt(ul), veşminte(le). 

viager-ă. 
viaţă(a), vieţii, vieţile). 
vier(ul)-i). 
vineri(a). Ă 
viers(uly-uri(16). - 
vieţui-re. 
viezure(le)-i(i). 
vioi, vioi, vioie, vioi. 
viu, vii, vie, vii. 
vizez, ezi, ează,. 

vînă, (a), vinii, vine(ile) 
vinăt, vineţi, vînătă, vinete 
vînt(ul-uri(le). 

vlag(ă) 
virtos-oşi-oasă-oase 

voe(a)voei, voi(le) 
voevod(ul)-zici) 
voi, vouă, 
vorbă(a)-bii-beţile) 
vrăjmaş (ulj-i() 
vreun, vreo



Nu
d 

d 

vuet(ul)-te(le) 
vulpe (a), pei-pi(le) 

X 

X=es în cuvintele străine; prin 
escepţie: Xenopol; urmat de 

c se schimbă în s: escepţie, 
esces, esclama 

Xenia 
Xenopol. 

xilograf(ul)fi(i)fiefia) 

2 

zar(ul), uri(le) 

zăvoițul), zăvoae(ile) 

zeamă(a) zemii ” 
zece(a) 

zi(ua)zilii, zile(ile) 
zină(a)-nii, neţile)— 

zîmbesc, eşti, ește, zirbet. 

4
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