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L Concept
Articolul, ca şi numeralul, este una dintre cele
controversate clase
gramaticaledin limbaromână.
în istoria
româneştica
de
ca pronume sau adjectiv pronominalori ca element lingvistic cu rol de
marcă a cazului, genului, numărului sau deterrninării substantivuluipe care îl
însoţeşte, articolul rămâne şi in literatura de specialitate din ultimele decenii
subiectde disputăi'nceea ce priveşteincadrareaacestuiaIn structuramorfologicăa
limbii. În gramaticileşi studiile actuale de factură clasică], articolul este tratat ca
parte de vorbire, cu trăsături specifice individualizatoare,Astfel, în Gramatica
Academiei,articolul este definit ca "partea de vorbire care se declină şi însoţeşte
substantivul,având rolul de a arăta în ce măsurăobiectuldenumitprin substantivul
respectiv este cunoscut vorbitorilor'", făcându-se precizarea că
"un simplu
instrumentgramatical,fără sens lexical", care "exprimă gradul în
vorbitorii
individualizeazăobiecteledespre care se vorbeşte'" Ceea ce
după autorii
tratatului,considerareaarticoluluica parte de vorbireeste o
"independenţă
formală (articolulnehotărât,posesiv şi demonstrativtotdeauna şi chiar cel hotărât
propriu-zisin exemple ca lui Ion), precum şi caracterulanalizahilal structurii sale
internein rădăcină [... ] +-desinenţe'". 1\1ioaraAvramconsideră.articolul"partea de
vorbire flexibilă cu rol de cuvânt ajutător care însoţeşteun substantiv,arătând, de
măsura În care obiectul denumiteste cunoscutvorbitorilorsau, altfel spus,
gradul de individualizatea obiectului denumit'". Dimitriu admite articolul ca
I VeziGramatica
limbiiromâne.
VoLL Ediţiaa II-arevăzută
şi adăugită,
Bucureşti,
Editura
Academiei
Române,
1963,p. 97--113;
MioaraAvram,Gramatica
pentrutoţi.Ediţiaa Il-arevăzută
şi adăugită,
Bucureşti,
EdituraHumanitas,
!997,p. 87--110;
CorneliuDimitriu,
Articolul
trebuie
exclusdinrândul
de vorbire";
in SeL,XLIII,1992,nr.2, p, 159-171,
şi Gramatica
limbii
române
laşi,Editura
Virginia,
1994,p. 150-190.
2Gramatica
limbiiromâne
..., p.97.
1Ibidem.
4Ibidem,
p,32.
j MioaraAvram,
Gramatica
.. , p.89.
AlJL,t. XLII- XLIlI,2002- 2003,Bucureşti,
p.47-63
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parte de vorbire, dar face distincţia Între formele articolului nehotărât, ale celui
posesiv-genitival,ale celui adjectival, precum şi forma proclitică a articolului
hotărât (lui), pe care le consideră "cuvinte-mortem(care se opun cuvintelor cu
funcţie
şi celor câteva cu funcţie exclusiv stilistică)?",cu statut de parte
de vorbire, şi formele articoluluihotărât enclitic (-1,-le, -lui, -Getc.) aglutinatecu
partea de vorbire însoţită, pe care le numeşte "morfemc propriu-zise", adică
"segmente(părţi) de cuvânt'", care DUpot reprezentao parte de vorbire.
Părerea opusă este a specialiştilor,mai ales de orientare structuralistă,care,
considerândarticolul,,0 categorieextremde eterogenăde elemente,având in limbă
roluri foarte diferite, disparate, greu de redus la o clasă unică'", îl exclud dintre
părţilede vorbire ale limbii române",
Principalele argumente aduse în discuţie sunt: 1. conţinutul abstract şi
gramaticalal articolelor,"care nu poate fi definit sau descris [... ] decât pornindde
la [gruparea]substantiv+ articol", În care "prezenţaarticoluluinu adaugă nici un
sens nou substantivului",spre deosebire de ceilalţi deterrninanţinominali, care
"aduc ÎntotdeaunaÎntr-un fel sau altul o informaţie suplimentară'?".Alăturarea
articolelor Ia substantiv "are ca efect numai restrângerea sferei de referire a
substantivului,limitând,până la individualizare,obiecteleindicatede substantiv"!';
2. numărul foarte mic al elementelor lingvistice considerate articole, "mult mai
restrâns decât al oricărei alte părţi de vorbire't"; 3. caracterul strict limitat al
distribuţiei acestor elemente, care "nu se întrebuinţează decât ca o anexă a
numelui":". Ca urmare, articolele sunt considerate morfeme ale categoriei
gramaticale a deterrninării, dar şi rnorfeme ale numărului, genului şi cazului
substantivului, afixe gramaticale, instrumente ale substantivării etc. În cadrul
categoriei gramaticale a determinării,Paula Diaconescu stabileşte trei opoziţii:
"a) subst. nearticulat(câine)/subst.cu art. indefinit(un câine); b) subst, nearticulat
(câine)/subst.cu ar! definit(câinele);c) subst.cu ati, indefinit(un câine)/subst.cu art.
6C.Dimitriu,
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definit(câinele)"14,
acceptate,cu alţi termeni,de ValeriaGuţu-Romalo:,,1. (a) nedeterminat---(b) determinatnehotărât; 2.
nedeterminat- (c) determinat hotărât;
3. (b) determinatnehotărât (c) determinathotărât't" şi de autorii lucrării5?vlLRC:
,,(1) nedeterminat-- determinat definit; (2) nedeterminat-- determinat nedefinit;
(3) determinatnedefinit determinatdefinit"lG.în SI\;fLRCse face precizareacă
articolulare rol de rnorfemal determinării"numai în situaţiilein care este posibilă
măcar una dintre opozitiileproprii categorieideterminării,şi anume dacă această
opoziţie apare in cursul intregii paradigmea cuvântului't". D. Irimia distinge în
cadrul categoriei determinării tot trei termeni: "nedeterrninare/ determinare
minimă(sau nedefinităj/ determinaremaximă(sau definită)", considerândopoziţia
internă "graduală" cu "două variante: nedeterrninare-- determinare:student un
student/studentul, determinare minimă - determinare maximă: un student studentul"18.
Privind din perspectivă istorică studiul articolului în gramaticile româneşti
din secolele al XVlfl-lea şi al XIX-lea, trebuie de la început să subliniem faptul
că articolul, datorită conţinutuluisău abstract şi gramatical,dar mai ales valorilor
şi distribuţiei speciilor lui, la care se adaugă numeroaseleproblemede cultivare a
limbii pe care acesta le pune, a fost una dintre clasele gramaticale care a
preocupat în mod deosebit pe autori, soluţiile propuse fiind determinate, în
primul rând, de modelele folosite ca izvoare şi de pregătirea filologică (şi
filozofică) a autorilor. Cercetarea noastră începe cu prima gramatică a limbii
române, Gramatica rumânească (1757) a lui Dimitrie Eustatievici Btaşoveanul,
şi continuă cu cele mai importante grarnatici (tipărite şi în manuscris)" din
această perioadă, Iimitându-sela analiza a trei aspecte ale studiului/articolului:
conceptul de articol, definirea acestuia şi clasificareaspeciilor de articol. Ca şi în
lucrările actuale de gramatică,o problemă importantă In acelaşi timp, dificilă
pentru cei mai mulţi dintre autori a fost încadrarea articolului în structura
morfologică a limbii şi identificarea speciilor acestuia, in condiţiile în care,
datorită pe de o parte omonimiei unor forme ale articolului cu forme ale
pronumelui nehotărât, demonstrativ şi personal, iar pe de altă parte confuziei
între articol ca marcă. a cazului şi prepoziţii care exprimă cazul, În clasa
14PaulaDiaconcscu,
Unmoddedescriere
..., p. 169.
15ValeriaGuţu-Romalo,
Articolui...,
p,229.
16SAfLRC,
p. 169.
17Ibidem,
p. 171.
18D.lrimia,Gramatica
..., p.54.
19Dinnumărul
foartemaredegrarnatici
cares-auscrisîncepând
din1757pânăspresfârşitul
secolului
al XIX-leaamselectatunnumărde 44 de lucrări,tipăriteşi În manuscris,
pe carele-am
considerat.
prin soluţiilepropusede autori,relevantepentrucercetarea
noastră,Din categoria
grarnaticilor
româneşti
scriseîntr..o limbăstrăinăamluatînstudiunumaigramatici
redactate
în latină.
Deasemenea,
am folositşi gramatici
bilingve
careaducun punctde vederenouîn interpretarea
faptelor
delimbă.
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articoluluiau fost incluse pronumenehotărâre,pronumeşi adjectivepronominale
demonstrative, formele scurte de dativ ale pronumelui personal, prepoziţii etc.
Articolul este identificat,ea parte de vorbire, În marea majoritate a gramaticilor
studiate: M4r, A1i10, ŢI19, T7, Ab 23v,Ma 12,DL 34, GB Il, H32, S24, P 31,
(')9'
D9 Jl11
121"711'79
("37
S ·9()
.rt , G')7r
1 , G'r 38r, B'G'DN7
I\.- ,1P ')1
"" ,D,
'" ,),
,."
1 ,tI:,
Tk21, Gh 88, N94.
Numărul gramaticilorin care articolulnu figureazăprintre părţile de vorbire
este mult mai mic, acesta fiind consideratfie pronumesau adjectivpronominalcare
însoţeşte substantivul,arătând gradul de individualizatea obiectului denumit de
substantiv, dar şi cazul, genul şi numărul substantivuluişi, în consecinţă, este
studiat în clasa pronumelui, a adjectivului sau împreună cu substantivul ori
adjectivul,de obicei, la declinare,fie "cuvânt", "particulă","semn" etc. cu rol de
indice al deterrninăriisubstantivuluisau al genului,cazului şi număruluiacestuia,
şi în această situaţie este tratat în clasa numelui, la declinare sau în capitole
speciale. Dintre aceste lucrări ne vom referi la cele mai importante pentru
momentul în care au fost scrise. Eustatievici Braşoveanuleste primul autor de
gramaticăcare susţine că articolul("încheietura")nu poate reprezentaîn românăo
parte de vorbire, Întrucât"nu are atâta putere cât in limba elinească"(E 26r).El îl
include în clasa pronumelui,identificându-lîn pronumeledernonstrativ,relativ şi
personal (acest, -sta, -stă; acela, -1,-ezr;care; cel ce; ceea ce; cine; ce; el, ea, ei,
ele; ibidem,f. 39r_.;,tQr),
care se pun "înainte sau pe urma cuvântului.Care să pune
înaintea cuvântuluieste mai vârtos pentru cunoaştereaneamului [... ]. Iară ceea ce
să pune pe urma cuvântuluiaduce amintepre cele elinînainte" (ibidem.f 38v391).
În manuscrisul intitulat Institutiones linguae valachicae, care reprezintă, după
cum a demonstrat Gh. Chivu'", prima gramatică românească scrisă în limba
latină, în jurul anului 1770.,nu se întâlneşte nici o referire la conceptul de
articol. Pentru autorul încă necunoscutal acestui manuscris,formelearticulateale
substantivuluisunt "forme duble de nominativ"(ILV61), iar articolulproclitic lui
este ,,0 particulă" care "se pune înaintea numelor proprii ca în lui Petru, însă la
apelative este postpusă, ca în omului" (ibidem).Dacă articolele nehotărâteun, o
sunt incluse 111clasa adjectivului (p. 79), articolele posesive al, a, ai, ale sunt
considerate"particule" care "se antepun adjectivelorposesive când acestea preced
substantivulsau [... ] pronumelorposesive" (p, 87, 89), iar articolele adjectivale,
pronume demonstrative(p. 91). AmfilohieHotiniul", autorul lucrăriiLecţione...,
laşi, 1789, influenţat de gramatica limbii italiene şi a limbii franceze, consideră
articolele "părticeli" care "ne slujesc [... ] pentru însemnare]a] căderilor" (A
şi
identifică în propozitiile a, de, la, folosite pentru exprimarea cazurilor
genitiv, dativ şi ablativ. Budai-Deleanu,deşi convins de importanţaarticoluluiîn
20Institutiones
linguaevalachicae,
primagramaticii
românească
scrisăîn limbalatină,în
XLI,1992,nr.1-2,p. 11-18,
21VeziN. A. Ursu,Gramatica
luiAmfilohie
Ilotiniul(Lecţione,
laşi,1789),în LR,XLIV,
1995,nr.91O,p. 573580.
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limba română (dovadă atenţia deosebită pe care o acordă studiului orrgmu şi
folosirii formelor lui, polernizândadesea cu alţi cărturari,îndeosebi cu Molnar şi
Tempea),totuşinu il considerăpartede vorbire,dar il trateazăatât separat,în capitole
speciale(din partea a doua a gramaticiisale, consacratămorfoJogici,f. 5' ,şi din
partea a treia, Pentru sintazis, f. 9S'-96V),cât şi Împreună cu substantivul, Ia
declinare(f. 8r-24'). Principalulargumenteste modelulgramaticiilatine: "La latini
au fost articul şi cu toate acelea n-au fost număratcătră părţile voroavei;de bună
samă din pricina căci articulul era luat de la pronume; fiind dară că şi la noi
articulele sunt părticele prefăcutedin pronumesau şi din prepoziţii,drept aceasta
aice noi le vom număra Ia părţile voroavei" (BD I"). Alt autor care nu include
articolulprintre părţilede vorbireeste Tincu-Velea.Susţinândcă "articulproprieîn
limba română nu este, ci aceea ce numim noi articuli sunt [... ] pronumele
demunstrative" (VI 78l'_78V),
Velea tratează articolul in paragrafele consacrate
declinării substantivului şi adjectivului, discutând detaliat numai formele
articolului hotărât enclitic şi regulile de folosire a acestuia (f. 78'-_84').Dacă în
Gramatică românească (1828) Heliade identifică articolul ca parte de vorbire
(E 3--4, 32), în lucrările sale de gramatică publicate mai târziu, în 1841,
Prescurtare de gramatica limbeiromano-italieneşi Paralelisrn Între limba română
şi italiană, îl considerăadjectiv demonstrativ:"Vorbind,în loc de a zice acel mII
(ştiut sau despre care am vorbit sau ştim), zicem mai pe scurt omu-lu sau omulu
[...]. Aceşti ajectividemonstrativifăcuţi prin prescurtares-au numit de grămaticişi
articoli pentru că se inchieiu cu substantiviişi ajectivii [...], făcându-seo vorbă"
(lIPR 32; cf. HPAR41). În gramatica lui Laurian, Tentamencriticumtin linguam
romanicam(1840), articoluleste inclus în clasa pronumeluidemonstrâtiv,fără ca
autorul să facă referiri speciale la acesta. Laurian îl identifică.UÎ adjectivul
pronominal demonstrativ .ellu, elia, elli, elle" care se postpune'sbstantivului
determinat, numindu-se, astfel, articol: .Demonstrativum ellu substantive postpositum, eique articulate conjunctumvocatur articulus" (L 90--91).Precursor al
teoriei potrivit căreia articolul este marcă a determinării substantivuluipe care îl
însoţeşte este Câmpeanu, care include articolele în clasa substantivului,considerându-le"semnele din care se poate cunoaştedacă un nume este determinatsau
nu" (Ctnl 38 ). Articolelenu pot reprezentao parte de vorbire pentru că "nu sunt
decât nişte finale de ale pronumelorpersonale de persoana a treia sing. şi plur.,
finale ce aplicate la substantivelenedeterminateca articuli le deterrnineazăsau le
articulează"(Cn? 57). În concepţiaautorului,a determinaun nume "Însemneazăa-I
lua din sfera genului şi a-l pune în aceea a individuluisau a-i schimba caracterul
generic în acel individual"(Cm138). Împărţind sferele cunoaşterii obiectelor în
"singulară, particulară şi generală (universală)",Câmpeanuconsideră formele de
singular masculin şi feminin ale articolului hotărât şi nehotărât ca "semne" ale
determinării "sferei singulare", alături de adjectivelepronominale demonstrative
(acesta, aceasta, acela, aceea) şi relative (carele, carea) (ibidem, p. 165), iar
formele de plural masculin şi feminin ale articolului hotărât ca "semne" ale
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determinării"sferei particulare",alături de "adiectiviicantitativiunii, unele,nişte",
de adjectivele pronominale demonstrative "acestia, acestea, aceia, acelea" şi
relative "carii, care" (ibidem,p. 165-166). în afară de
ale determinării
substantivului,articolele sunt şi "semne de relaţie Între nume" (deci mărci ale
cazurilor), care se supun "mai întei unor forme
schimbări, iară după aceea
printr-inşii şi numele" (ibidem, p. 43), forme pe care le numeşte .xleclineţii"
(ibidem, p, 166). Tot ca "finale" ale substantivului,cu rol de determinare a
acestuia,sunt interpretatearticolelehotărâteşi de Măcărcscu(Mc l3). Substantivul
articulat "arată că el este întrebuinţatÎntr-un înţeles deplin determinat,aşa d. c.
când zicem: omul,numele:acesta este deplin determinat,pentrucă se înţelegeomul
acestasau acela,adecănumaiacela desprecareleanumevorbim"(ibidem,p. 85--86).
Acelaşi rol de indice al deterrninăriisubstantivuluii se atribuie articolului şi "in
gramaticalui Massim,autorulsusţinândcă substantivulsau adjectivulcalificatcare
primeşte articol "este luat in înţeles determinat" iMs 35), fără, însă, ca
determinareasă fie deplină: "spre a-l determinadeplin, caută să mai adaug ceva,
s. e. omu-l ce vezi, omu-l de care ţi-am vorbit ieri" (ibidem, p. 6). Dacă în
Compendiude gramateca limbei române (1855) Cipariu identifică articolul ca
parte de vorbire "care adăugându-se la nume substantive sau adjective şi la
participiedetermineazămai de aproape lucrurileÎnsemnate"(CC 7), În Gramateca
limbei române. Partea J. Analitică (1869) îl exclude dintre părţile de vorbire
datorită originii sale pronominale:"Unii gramaticimai adaug şi articlii, ca a noua
parte a cuvântarei;ei, însă, I'ntot respectul,se ţin de clasa pronumelor"(CG 1, 169).
Întrucâtrolul principalal articoluluieste de a determina"obiectulanumit"(ibidem,
p. 257) şi de a fi "relativin cazurilesecundare"(ibidem,p. 182),Cipariuîl studiază
la nume, în capitolul despre declinare, dar şi la pronume, ca pronume "relativ
articulat" (ibidem, p. 257--258). Nici în gramaticile lui Manliu articolul nu
reprezintă o parte de vorbire, ei o clasă de "mici vorbe cari se pun în urma
substantivelor(sau adjectivelor)spre a le hotărî sau lega CLIalte vorbe" (MnZI32)
sau ,,0 vorbă flexibilă care se pune ori înaintea, ori în urma substantivuluişi a
adjectivuluispre a-l determina'in raport cu alte vorbe" (MnP 25), deci, ca şi la
Cipariu, o marcă a determinării şi a cazului substantivului(şi adjectivului).în
privintaarticolelorhotărâte,Manliusubliniazăfaptul că acestea"n-au în sine nici o
insemnare,decât numai in unire cu substantivulsau adjectivulpe care îl determină
şi cu care formează o singură vorbă .. .]. Aceşti articli se pot considera ca nişte
sufixe ale substantivelor"(ibidem).in gramaticalui Crasan; cuvintele limbii sunt
grupate în două clase: materiale(care ",reprezintă,
ceva când le zicem singure") şi
formale (care "sunt nişte sunete sau forme goale fără nici un înţeles de sine, ci
servind In cuvântarespre a arăta relaţiunile,legăturiledintre cele dântâi, ori spre a
le determinape acestea")iCr 29). În clasa cuvintelorformale,alături de prepoziţii,
adverbe formale şi conjuncţii, Crasan include şi articolele, deoarece "servesc la
determinareanumelor" (ibidem, p. 30) "În raport sau în legătură cu alte vorbe"
(ibidem,p. 42).
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2. Definiţie
în istoria gramaticiiromâneştio definitie generală a clasei articoluluia fost
dificilde dat, din mai multemotive": 1. conţinutulexclusivgramatica!al articolelor;
2. natura eterogenăa elementelorcuprinsede autori în clasa articolului; . valorile
şi originea articolelor; 4. structura clasei articolului cu cele patru componente
(articol hotărât, articol nehotărât,articol posesiv-genitival,articol adjectival)apare
târziu în gramatica românească, abia spre sfârşitul secolului al XIX-lea. În
consecinţă,definiţiilediferă, de regulă, de la un autor la altul sau de la o etapă la
alta din evoluţia studiului gramatica!în această perioadă, in funcţie de numărul
tipurilor de articol identificateşi de particularităţileconsideratedefinitoriipentru
fiecare dintre aceste tipuri. Astfel, până la gramaticalui Heliade din 1828, şi mai
târziu Într-un număr relativ mic de lucrări, ceea ce se indică in definiţii pentru
individualizareaarticolului(între celelalte părţi de vorbire) este rolul acestuia de a
fi marcă a cazului sau/şi a genuluişi a număruluinumeluipe care îl însoţeşte.Dacă
Miel! este primul autor care remarcă rolul articolului de indice al cazului,
justificându-l prin faptul că "în limba daca-românătcrmlnaţia numelui rămâne
aceeaşi în toate cazurile" (Mi 10, traei.n.), Tcmpea are meritul de a fi formulat
primul o
care enunţă această funcţie a articolului:"articolul este cuvânt
care În limba românească'însemneazăîncheietură,pentru că să încheie cu numele
şi arată în ce cădere este numele, căci În limba românească, precum şi în cea
talieneascăşi 'în cea frâncească,numai articulularată căderea" (T 7). În gramatica
lui A1boteanu, care are ca model gramatica lui Ternpea, articolul este-definit ca
"partea întâi a etimologhiei, plecătoare, care în limba românească tttsămncază
încheietură, pentru că să încheie cu numele şi arată în ce cădere de numele"
(Ab22[).Săulescuconsiderăarticolul"organal declinărei"tuturor"părţi/lordeclinive"
din limba română sau "incheietura prin carea se declină sau se apleacă părţile
cuvântuluicele declinive"(,S24). Mai târziu, Platondefineştearticolulca fiind "un
cuvânt mic ce se pline sau se adaoge ori la inceputul ori Ia sfârşitul unui nume
pentru ca să-I încheie mai bine cu alte nume ce-l
hotărând totodată şi
genul numelor"(Pt 21), În capitolulreferitorla sintaxa articolului,Platon completează această definiţie, evidenţiind funcţia principalăa articolului: "articulii [... ]
hotăresc însemnarea unui substantiv [... ] [şi] prevestescoarecum încheierea sau
legătura substantivului şi cu alte felurî de cuvinte" (ibidem, p, J(3). Pentru
Ianovici,articoluleste "un feliu de cuvântcare arată genul (neamul)şi de multe ori
numărul şi căderile altor cuvinte declinabile" (11 Il; cf. P 15). Începând cu
gramaticalui Heliade,în definireaarticoluluise introduce,sub influenţagramaticii
moderne (franceze, în primul rând), noţiunea de marcă a determinăriisubstantivului (sau adjectivului),consideratăesenţială,pe care unii autori o completeazăcu
Vezişi Mioara
Avram,
Gramatica
..., p.65.
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cea de indice al genului sau al cazului. Înaintea lui Heliade, Văcărescudefineşte
articolul,însă numai pe cel hotărât, prin raportarela noţiuneade determinare(sub
influenţa gramaticii italiene): "articolul sau încheietura este una din părţile
cuvântuluice să Înduplecă,care adăogându-seşi unindu-sela nume şi la pronume
are putere a hotărî şi a face să S3.înţeleagă lucrul ce s-au zis mai înainte" (V 19).
Heliade consideră articolul ,,0 mică zicere care se pune în urma şi înaintea
substantivelorşi a adjectivelorca să le defineze"(H 32). Sub influenţagramaticii
lui Heliade,1. Pop defineştearticolulca fiind "un fel de adjectivhotărâtorcare se
pune mai vârtos la sfârşitul substantivelor şi adjectivelor ca să le hotărască
însemnarea" (P 31), iar Bariţ "o zicere mică mutarnică, care se pline în limba
nemţeascănumai înaintea, iar în limba româneascăşi în urma substantivelorca să
facă fiinţele definite ori nedefinite" (BGR-N 14). În gramatica lui Bălăşescu,
articoluleste "o parte a cuvântuluideclinătoare,care, puindu-sedupă nume, ii arată
hotărâreaşi aplecarealui, adecă În ce număr, caz şi gen este" (B 10). Unul dintre
cele mai bune comentariicu privire la caracterulaparteal articoluluiîntre celelalte
părţi de vorbire se întâlneşteîn gramaticalui Strajan:.Articlul este o parte flexibilă
a vorbirii, deosebităde celelalte atât prin înţelesul,cât şi prin întrebuinţareasa. El
nu Înseamnă nici substanţă,nici însuşire, cantitate sau lucrare, nici o noţiune de
raport, de timp, de loc sau de mod ca celelaltepărţi ale vorbirii;pentru aceea nici
nu poate sta singur în propoziţiune[... ]. Scopul şi funcţiuneaarticlului este de a
determinanumelelângăcare stă, deosebindu-lde altelede acelaşifel" (Str 100-101).
Concluzia autorului este: "Articlul înseamnă deci ideea determinaţiunii sau
deosebiriiunui nume ori pronumede cătră altele';(ibidem,p. 90).
3. Clasificarea articolelor
în gramaticilestudiate,criteriilepentru identificareaşi clasificareaarticolelor
sunt foarte diferite şi nu pot fi aplicateglobal la toate tipurile de articol.Întrucâti'n
marea majoritatea grarnaticiloracestea nu sunt formulateexplicit,de un real folos
pentru recunoaşterealor sunt definiţiile şi termenii pentru fiecare tip de articol,
care, de obicei, diferă de la o gramatică(sau perioadă)la alta. Principalelecriterii23
care au fost avute în vedere de autori sunt: 1. gradul de individualizateexprimatde
articol; 2. partea de vorbire din care provine articolul; 3. partea vorbire care
este Însoţită de articol; 4. poziţia articoluluifaţă de cuvântulpe care îl însoţeşte;
5. rolul articolului adjectivul de element de relaţie Într-o sintagmă nominală
formatădintr-un substantivarticulatşi un adjectivcalificativpostpus;6. caracterul
şi primatuloriginiitipurilorde articol; 7. forma articoleloretc.
Dintre criteriile enumerate, singurul care apare în majoritatea gramaticilor
este gradul de individualizateexprimat de articol, celelalte fiind folosite separat
23VezişiC.Dimitriu,
Gramatica
..., p, ]66.
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pentru un anumit tip de articol sau în diferite combinaţii,în funcţie de numărul
tipurilorde articol identificateşi de particularitatea(ori funcţia)care a fost stabilită
de autori pentru fiecare tip. După gradul de individualizare,articolele au fost
clasificateÎn articole hotărâte şi articole nehotărâte (ex. Mi 10, T 8, Ab 24[, BD
5" Ma 12,S
Gr3 lOT,BGR·N15, Cml 39, N94, 106,MnP 26, Tk38). Avându-se
În vedere partea de vorbire din care provin articolele, s-au identificat:articolul
arătătoriu şi săvârşitoriu (= articoluldemonstrativ)(V21), articolul nesăvârşitoriu
(= articolul nehotărât)(ibidem),numite şi articoli dă pronume (ibidem),articolul
arătător
articolul demonstrativ) (Gr' lOr), articolul numeral (= articolul
nehotărât) (Gh 93, Mnl3 156), articolul pronominal sau prepoziţional (= articolul
posesiv-genitival)(MnP 156). După partea de vorbire însoţită de articol au fost
distinse:articolul adjectivul(HIIO, en? 74, MnP 26, Gh 91, N 106,Mnl'156, Ph
198), articolul pronominal (C articolul posesiv-genitival)(Cm2 74, Gh 91),
articolul pronominal (= deicticul -a din structura pronumelui demonstrativ,ex.
acesta) (HI 10),articolul nominalCoc:
articolulhotărâtşi articolulposesiv-genitival)
(ibidem,p.l O, 60), articolul substantival(= articolul posesiv-genitival)(Mni' 26),
articolul substantival(= articolulhotărât)(Gh 88, MnP 155'",fh198).Dupăpoziţia
articolului faţă de cuvântul pe care il Însoţeşte se Întâlnesc două tipuri de
clasificări. Primul apare la Heliade, care grupează articolele în: articole care se
postpun substantivului sau adjectivului (= articolele hotărâte) şi articole care
precedă adjectivele (= articolele adjectivaJe)(lI 33-34). Acest tip de clasificare
se
inI"'/r
alte grarnatici
-, întâlneşte
1 v .r şi '2
T-, . •care,au avut ca model gramatica
..,." lui Heliade (ex,
(il' 9 -10, Gr J, 11 ). Al doilea trp este ce! cunoscut, dupa care articolele se
clasifică în articole enclitice şi articole proclitice (el' 21-22, AfnP/iI55--156).
'i'
Pentru identificarea articolului adjectival, unii autori au avut în vedere încă un
criteriu, şi anume rolul articolului ca elementde relaţie Într-o sintagn;â nominală
formată dintr-un substantiv articulat şi un adjectiv calificativ poştpus, articolul
fiind numit articol relativ (8 25, Gr3 1O'). După caracterul şi primatul originii
lor, articolele au
clasificate in articole proprii sau propriu-zise articolele
hotărâre) şi articole improprii
articolele adjectivale şi articolele posesive)
(I\/!.)'36, Mnl1 33, Cn? 74,S'tr 10J, MnP 25), articole proprii
articolele
hotărâte) şi articole improprii (= adjective pronorninale demonstrative interogative, relative şi nehotărâtc) (el' 43-44) sau în articole primare
articolele
hotărâte) şi articole secundare (C articoleleadjectivale)(CC'
ce Il, 116). În
sfârşit, după formă, au fost identificatedouă tipuri: articole scurtate articolele
hotărâte) şi articole întregi (= articoleleadjcctivaleşi articoleleposesive)(Str 101,
A1nP25).
Întrucât recunoaştereatipurilor de articol s-a făcut diferit în timp, tabloul pe
care Il oferă clasificareaacestora,privită în perspectivăistorică, se caracterizează
printr-o mare varietate de elemente.Astfel, clasa articoluluieste fie redusă la un
singur tip de articol, Întotdeaunaarticolul hotărât, fie lărgită până la un număr de
cinci tipuri.
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3.1. Gramatici i'ncare clasa articoluluieste reprezentată
de un singur tip de articol, articolul hotărât
Numărulacestor grarnaticieste mic:DL 34, L 90-91, B 10,Mc 13-17.
Observaţii:
Bălăşescu, admiţând pentru română numai articolul hotărât, ia atitudine
impotrivaacelor autori de gramaticăce au identificatarticolulnehotărât,explicând
că limba română nu poate avea acest articol, Întrucât"unu iunus, ein) la singurit
este adgectivnumeral, iar Ia Înmulţitunii inonnulli,einigeţ este pronumenedefinit
[... ]. Dar dacă cineva adaogă în vorbirea ori În scrierea sa pe unul ca articlu
nedefinit,acela imiteazăpe germani,lucrândîn contra limbeirom., fiindcă unul în
limbarom. socotitde articlunedefiniteste streinism,germanism,barbarism"(B 13).
În capitolulAplicaţiaarticului [sicl], Măcărescudiscutăformeleal, a, ai, ale,
pe care, însă, nu le consideră un tip nou de articol: .Articulul, când se aplică cu
pronumelesau cu vreun genitiv, se uneşte totdeaunacu particula a, caracteristica
genitivului, şi aşa din 1, i, le se fac: al, ai, ale" (Mc 87). Articolele nehotărâte
.un-unul, o-una, nişte-unii,nişte unele"sunt considerate"adjectivinedeterminativi'
(ibidem,p. 35).
3.2. Gramatici în care clasa articoluluicuprindedouă tipuri de articole
Clasificareaarticolelorîn aceste gramaticiarc:patru grupaje:
articolecare se folosescînainteanumeluipe care îl însoţescşi articolecare
se postpun numelui. Această clasificare apare 'I'ngramatica lui Macarie. Autorul
include în prima categorie adjective pronominaledemonstrativeşi relative (cel,
cela, cest, cesta, cea, ceea, ceastă, ceasta, care, carele, carea, ce, ăl, a, ăi, ale), iar
în a doua articolele hotărâre (A! 4r_9v).În fapt, singurul articol identificat de
Macarieeste articolulhotărât;
/'Vl'IN,1
hotărât articol nehotărât: Mi 10, T 8, Ab 24",Ma 12,BGR-N] 5,
48;
,r
1,
articolhotărât articoladjectival:}j
P
[1 '11'1
...
11.--"'''.[215
.r=:17',
articoleproprii şi articole improprii:Cr 43.
Observaţii:
capitoluldespre sintaxaarticolului,Alboteanu,enunţândregulilede folosire
a
hotărât, consemneazăşi forma al a articoluluiposesiv,pe care, însă, o
consideră,,0 particulă"care este folosităatunci când numele
Întocmesc
cu pronumelestăpânitoarer... [: Constantinal mieu,Gheorghieal vostru" (Ab98V).
această ."particulă"lipseşte, "să poate pune la numele propriu articulul
hotlărât]" (ibidem).
Maior numeşte încă două tipuri de articol: unitatis şi partitivum, dar nu le
defineşteşi nici nu le exemplifică(Ma 82).

BDD-A1300 © 2002-2003 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 3.236.181.190 (2023-01-09 01:15:05 UTC)

11

ARTICOLUL
ÎN GRAMATICILE

DINSEC.XVIII-XIX

57

În gramatica din 1848, Câmpeanuidentifică numai articolele deplin-determinative(= articolelehotărâte) şi nedeplin-determinative(= articolelenehotărâte)
(eml 39), fără a distinge, aşa cum va face în ediţia a doua, din 1880, articolele
adjectivale şi articolele posesive (Cm: 74). Refcrindu-sela articolele nehotărâte,
Câmpeanu susţine că acestea "n-au nurnerul înmulţit, pentru că unii şi unele
însemneazăo parte din tot sau o speţie din gen, sau, după logică vorbind, unii şi
unele sunt semne pentru concepteleparticulare,iară nu pentru acele singulare:cel
mult la înmulţit se poate zice nişte" (Cmi 43). În capitolul consacrat sintaxei
articolului, discutând normele de folosire a articolului hotărât "cu numele ce
determinăsferele singulare,particulareşi generaleale obiectelor"(ibidem,p. 166)
şi cu alte părţi de vorbirepe care le poate "determina",Câmpeanususţinecă atunci
când acesta "se aplică cu pronumeleposcsive [... ] se socoate ca articul relativ,
pentru că el atunci, întocmai ca pronumelerelative carele, carea, priveşte asupra
obiectului atins puţin mai nainte în vorbă sau în scris" (ibidem, p. 172-173). În
această situaţie, articolul hotărât primeşte în faţă "particula a, privită [... ] ca
prepoziţie"(ibidem,p. 172).Formelearticoluluiadjectivalsunt interpretateca "un
fel de pronumerelativ, ce se concordăcu substantivulsău-tI!gen, numeri şi cazuri,
iară cu adiectivul numai în gen şi numer" (ibidem,p. 170), care s-a format din
pronumelerelativ ce (situatÎntre substantivşi adjectiv)şi articolulhotărât.
Cîrca include în categoria articolului .xlefinitor'' sau "definitiv" formele
articolului hotărât şi cele ale articolului adjectival (Ci 48), iar în categoria
articolului .nedeflnitor'' sau "indefinit" numai formele de singular ale articolului
nehotărât,precizândcă.acest articol"l1-aredecât singularul"(ibidem,p';:SO).
În H 34-35, P 33, Grl lOr, Gr2 11' sunt indicate două forrrl\i'de articol
adjectival:cel, cea,'cei, cele şi ăl, a, ăi, ale.
,f'
La Platon şi Ianovici,articoluladjectivaleste înregistratnumi în forma cel,
cea, cei, cele (Pt 21, 22, i 12,i 16, 17).
i
În H 29-30, P 27, Gr1 8v9r, Gr2 16v_17r,Pt 102, articolul nehotărât este
considerat adjectiv pronominal nehotărât, iar în i 37, 38 şi i 53, pronume
nehotărât.
Pentru Platon, articolul posesiv este prepoziţia a care însoţeşte "ajectivele
determinative posesive" şi care, atunci când acestea precedă substantivul
determinat,"se articuleazăÎntr-untip deosebit,adică: se articuleazăprepoziţiaa la
bărbăteştilesingularecu 1şi pluralecu i, iar la cele femeieştinumaiIa multuraticcu
le" (Pt JOS).
În prima categoriede articole,Crasanincludearticolulhotărât. .Articolii" din
a doua categoriesunt numiţi "improprii"pentru că sunt "accentuaţişi au un înţeles
al lor special"(ibidem),după care "au primit şi diferitenumiri: 1. demonstrativisau
arătători:acest, ăst, acel, cel, ăl, această, astă, acea, cea, a; 2. interogativi:care?,
ce?; 3. relativi: care; 4. nedefiniţi:fiecare, oricare, tot, toată, un, 0, alt, altă etc."
(ibidem, p. 43, 44), autorul făcând, evident, confuzia cu adjectivelepronorninale
demonstrative,interogative,relative şi nehotărâre.Considerânddominantăpentru
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articol caracteristicaacestuia de marcă a determinăriisubstantivului,Crasan face
precizareacă "articoliiimproprii,afară de cel-cea, s-au trecut în rândul articolilor"
numai pentru că determină numele. Însă el are în vedere şi faptul că "articolii
improprii"s-ar putea considera"ca agective,după formă" sau "s-ar mai putea lua
drept părţi de cuvânt separate, cunumele de demonstrat/vi,relativi etc. sau s-ar
putea face din ele o clasă aparte numitădemonstrativi"(ibidem,p. 44)
3.3. Gramaticiîn care clasa articoluluicuprindetrei tipuri de articole
Schemacu trei elementeîn clasa articoluluise prezintăastfel:
a) articol hotărât articol nehotărât - articol adjectival: V 19-21,N 94, 106;
b) articol hotărât - articol adjectival- articol posesiv: GB 11-13, HPR 33,
HPAR42, M529,30,35, CC 8-10, CG II, 116,.;J11z132-·33,
Cni 74, Str 101;
c) articulul hotărâtor articolulhotărât)_.articulul nehotărâtor (= articolul
genitivala, al şi prepoziţiilede, la, pre şi de la pentruexprimareacazurilor)- articulul
unătăţii (= articolulnehotărât):BD 5r_6r•
Observaţii:
Văcărescu este primul autor de gramatică ce identificăarticolul adjectival,
precizândcă "articolularătătoriu şi săvârşitoriu" articoluladjectival)şi "articolul
nesăvârşitoriu" (= articolul nehotărât)"sunt pronume"(V 21), care "să înduplecă
cu numele ca şi articolu" [hotărât] şi din acest motiv "să numesc articol dă
pronume" (ibidem, p. 56); deosebirea dintre articol şi pronume este regimul
morfologicsau sintactical acestora:"cu articolii să alcătuiescnumele,iarcu pronumele
graiurile"(ibidem,p. 123).
Nădejde consideră un, o numerale şi nişte pronume,'folosite ca articole
"pentrua arăta că nu se ia cuvântulÎntr-unÎnţeleshotărât"(N 106).
Golescu nu denumeşte cele trei tipuri de articole, ci vorbeşte de trei
"chipuri": "cel dântâiu" (= articolul hotărât), "cel dă al doilea" (= articolul
adjectival) şi "cel dă al treilea" (= articolul posesiv-genitival),fiind primul autor
care identifică corect atât formele articoluluiadjectival,cât şi cele ale articolului
posesiv-genitival(CB 11·13).
Heliadenu admite,în cele două gramaticipublicateîn 1841,articolulca parte
de vorbire; totuşi" în capitolul despre adjectiv enumeră "numiţii articoli" din
"dialectulromân"; cel, cea, care se pun "înainteaajectivilorfisici şi morali",al, a,
ai, ale, care se pun "înaintea ajectivilor posesivi, a celor de număr ordinal şi a
cazuluigenitiv,pentrucă şi acesta arată o posesie",şi lu, le, a, i, le, care se pun "în
urma substantivilor"(HPR 33; cf. HPAR42).
Massim clasifică articoleleîn proprii (= articolelehotărâte) şi improprii, iar
pe cele improprii in "demonstrativulăl sub forma al prepus numai substantivelor
[... ] şi însuşi demonstrativulîntregăl sau cel prepusadiectivelor"(Ms 36).
Ca şi Massim,Manliu distingedouă tipuri de articole:proprii şi improprii.În
primul tip de articol include articolul hotărât, iar in cel de al doilea, articolul
adjectivalşi articolulposesiv(Mnl' 33).
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În ediţia a doua a gramaticii sale, Câmpeanuare o nouă concepţie asupra
articolului.Articolul nedeplin-determinativ(= articolul nehotărât) din gramatica
din 1848este consideratîn aceastălucrareadjectivnumeral,iar vecheaclasificarea
articoleloreste inlocuităcu una nouă:.articoli determinativipropriu-zişi"(= articolele
hotărâte) şi "articoli deterrninativiimproprii" articoleleadjectivaleşi articolele
posesive)(Cm274). Câmpeanuconsiderăarticoleleadjcctivaleşi posesiveca fiind
"compuşi",primele din pronumelece şi articolelehotărâte,celelaltedin propoziţia
a şi articolelehotărâte(ibidem).
Strajan face următoarea precizare în legătură cu articolul nehotărât: "Unii
gramatici consideră şi adiectivul nedefinit un, o, unii, unele sau nişte ca articlu
indefinit.Însă un, (1nu poate fi articlutocmaipentru că nu determinănumele lângă
cari se pune" (Str 104).
Budai-Deleanu susţine că în limba română "nu este adevărat" articulul
unătăţii (= articolulnehotărât),dar "fiindcă italianiişi franţoziiîl numărăla articul
şi limba noastră la toate să loveşte cu cea itălienească,pentru aceasta am vrut
să arăt şi chipul acesta, adecă unu şi ună sau o" (BD 6'-6V).După părerea lui
Budai-Deleanu,formele un-unii, ună/o-une sunt fie nume, când unu "arată singur
numărul", fie pronume, când "răspunde cu noima sa clivântuJui cutare, spre
exempluam văzut un om - aici nu este nume ci pronume[... ] şi primeşteasupra sa
firea unui articul [subl,n.] care să declenează"tibidem,f. 6V).
3.4. Gramatici în care clasa articoluluicuprindepatru tipuri de articole
În aceste gramatici,articolelesunt grupateastfel:
a) articol hotărât - articol adjectival - articol nehotărât partitiv
(= prepoziţiilecare exprimăcazurile):S 25, Gr3 1Of;
"
b) articol hotărât - articol nehotărât articol adjectival-- articol posesiv:
MnP 25-26, MnZ3155--·156,
Tk38-39, Ph 198.
Observaţii:
Săulescu este primul autor care indică articolul nişte ca formă de plural a
articolului nehotărât, alături de formele de plural ale pronumeluinehotărât (unii,
unele) (S 26). De asemenea, Săulescu este primul autor care include în clasa
articoluluitipul de articolpartitiv, identificatÎn prepoziţiilecare exprimăcazurile:
de, la sau a şi de la (ibidem, p. 25). În capitolul consacrat sintaxei pronumelui
posesiv, discutândforma "posesivelor"când precedăsubstantivul,Săulescususţine
că acestea "se prearticuleazăcu (a) şi cuviinciosularticol, precum al, a, ai, al"
(ibidem,II, 28).
În Cir3este aceeaşi confuzie a pluralului articolului nehotărât cu cel al
pronumelui nehotărât (Gr3 12f). Articolul partitiv este definit ca articolul care
"arată numai o parte luată din ceva" (f. 1OV-ll') şi este ilustrat numai prin
prepoziţiade.
În gramaticadin 1886, Man1iuclasifică articoleledupă trei criterii: a) "după
întrebuinţare",în articlu scurtat sau propriu (= articolul hotărât) şi articlu întreg
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sau impropriu articolul adjectivalşi articolul posesiv-genitival);b) după partea
de vorbire însoţită de articol, în articlu substantival articolul posesiv-genitival)
şi articlu adjectival şi c) după gradul de determinare,în articlu hotărâtor şi articlu
nehotărâtor (MnP 25-26). Deci, spre deosebirede Mnz1,în această gramaticăsunt
introduseîn clasa articolului şi articolelenehotărâte,autorul făcând precizareacă
acestea "ţin mai mult de numerale"(ibidem,p, 26). În gramaticadin 1894, Manliu
face o nouă clasificare a articolelor, şi anume: articol enclitic sau substantival
articolul hotărât) şi articol proclitic, în care include: articolul adjectival,
articolul pronominal sau prepoziţional ("articolul substantivalalipit enclitic de
prepoziţia genetivului a" = articolul posesiv-genitival)şi articolul numeral şi
partitiv (= articolulnehotărât)(Mnz3155-156).
Tiktin grupează articolele în două categorii: hotărâte şi nehotărâte, iar în
cadrul celor hotărâte deosebeştetrei forme: ,,1. forma enclitică, adecă aninată la
sfârşitul numelui [... ]; 2. forma cel [... ]; 3. forma al" (Tk 39). Discutândarticolul
hotărât,Tiktin atrageatenţia că acest articolnu are plural(ibidem,p. 42).
3.50Gramatici în care clasa articoluluicuprindecinci tipuri de articole
În gramaticilestudiateexistă două tipuri de clasificare:
a) articol hotărât - articolposesiv articol adjectival= articolpronominalarticol nehotărât: HI9-1O;
b) articol hotărât - articol posesiv articol adjectivul.- articol nehotărât articolpartitiv: Gh 88--94.
Observaţii:
Ca articol pronominal, Hill indicăparticuladeicticădin structurapronumelui
demonstrativ:acesta (ibidem,p. 10).
La Ghibănescu,articolulpronominal este articolulposesiv-genitival(Gh 91),
iar articolul partitiv este pluralul articoluluinehotărâtnişte (întrucât "cu articulul
numeralîn plural arătăm adesea numai o parte din fiinţele ce reprezintănumele")
(ibidem,p, 93).
În concluzie, după aceste observaţiireferitoare la studiul articoluluiîn cele
mai importante gramatici scrise în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, putem
afirma că multe dintre problemelepe care le pun încadrareaarticoluluiîn structura
morfologicăa limbii române şi identificareasau acceptareatipurilor de articol au
fost şi rămânîncă în litigiu.
SIGLELE
GRAMATICILOR
STUDIATE
A

Ab

Amfilohie
Hotiniul,
l.ecţione,
adecăcuvântare
scoasede la intăiepartea gramaticii
P.E.HA.U, pentruinvăţăturalimbiimoldoveneşti
şi ruseşti,date în tiparipentru
folosulcelorce vorvreSLlînveţiau una,au altadintruacestidoauilimbi,tipărităîn
tipografia
cepoliticească,
întârgulIeşului,1789.
1.Alboteanu,
Gramatica
românească.
Întocmită
de,.. şi predatăla Seminarul
de la
Socola[ms.539,dinanii1809-1810,
BAR],

BDD-A1300 © 2002-2003 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 3.236.181.190 (2023-01-09 01:15:05 UTC)

]5

ARTICOLUL
ÎN GRAMATICILE

DINSEC.XVIII-XIX

B

61

N. Bălăşescu,
Gramatica
românăpentruseminarii
şi clasemaiinalte(Gram
ma/lea
Daca-Romana),
Sibiu,înprivil,Tipografie
a luiGheorghiu
deClozius,
1848.
ED
1.Budai-Deleanu,
Temeiurile
gramaticii
româneşti.
Parteaa II-a[ms.2425şi 2426,de
laînceputul
sec.alXIX-lea,
BAR].
BGR-IV G.Bariţ,Grămatică
românească
şi nemţască
pentrutinerimea
naţională.
Într-acest
chip
întocmită
de un prictinal naţii].i].
Tipărităcu toatăchieltuială
Dornniiţi]
saleRudolf
Orghidan,
cetăţan
şineguţătoriu
deaici,Braşov,
Tipografia
luiIoanGi'Jtt,
1838-1839.
ce
T.Cipariu,
Compendiu
degramateca
limbeiromâne,
Blaj,1855.
ce;
T.Cipariu,
Gramateca
limbeiromâne.
Partea1.Analitică,
Bucureşti,
1869;Parteaa II-a.
Sintetică,
Bucureşti,
1877.
Il'.Circa,Gramatica
limbeiromâneşti.
ParteaLEtimologia
de..., Bucureşti,
1878.
P. M. Câmpcanu,
Gramaticii
românească
de..., laşi,Tipografia
Institutului
Albinei,
1848.
P. M.Câmpeanu,
Gramatica
românească
de.. Ediţiunea
a doua,prelucrată
dinnoucu
unadauslagramatica
generală
... laşi,Tipo-Iitografia
H.Goldncr,
1880.
Cr
FlorianCrasan,
Noţiunidegramaticii
aplicatela limbaromânească
de..., profesor
la
ŞcoaladeComerţ
dinBucureşti,
Tipografia
.Românul",
CarolGobl,1882.
DL
C.Diaconovici
I.oga,Gramatica
românească
pentruîndreptarea
tinerilor,
acumîntâia
oară.lucratăprin..., Buda,Crăiasca
Tipografic
a Universităţii
Ungarii]i],
1822.
E
DimitrieEustatievici
Braşoveanul,
Gramatica
rumânească,
Braşov,1757[rns.583,
BAR];DimitrieEustatievici
Braşoveanul,
Gramaticd
»rumânească,
1757.Prima
gramatică
a limbiiromâne.
Ediţie,studiuintroductiv
şiglosardeN.A Ursu,Bucureşti,
Editura
Ştiinţifică,
1969.
GB
Iordache
Golescu,
Băgărideseamăasupracanoanelor
grămâticeşti
de..., Bucureşti,
în
Tipografia
luiEliad,1840.
Gh
Gh. Ghibănescu,
Gramaticaromână.Foneticaşi morfologia
de..., laşi, Editura
Librăriei
[SI'.
Kuppermann,
1892.
!
Gr1
Grămatică
rumânească
[ms.4362,dinprimajumătate
a sec.alXIX-lea,
HAR].
GrZ
Gramatica
[ms.1750,delamijlocul
sec.alXIX-lea,
BAR].
$
Gr3
Gramatica
rom[ânească]
[ms.5124,delamijlocul
sec.alXIX-lea,
BAR}i
H
L Eliad,Gramatică
românească
de..., [Sibi],1828.'
i
in
G,Hill,Gramatica
limbeiromâne,
Bucureşti,
InTipografia
Colegiului
National,
1858.
lf?AR
L Eliade,Paralelism
intrelimbaromânăşi italiană(Parteaa II-aefititlul:Paralelismu
Întredialecte
le romanu
şi italianu.
ParteaII.Formaorigramatica
'acestor
dOel
dialecte
de..., Bucureşti,
ÎnTipografia
lui1.Eliade,1841).
!lPR
1.Eliade,
Prescurtare
degramatica
limbeiromano-italiene,
Bucureşti,
în Tipografia
lui
Eliade,1841.
V. lanoviei,Grwnafeca
limbeiromâneşti
pentruîntâeaşi a doa claseia scoale/or
poporene.
Compusă
de..., Viena,în Ediciunea
c.r.administraţii[i]
de cărţiscolastice,
1351.
V. lanovici,
Gramateca
limbeiromâneşti
pentrua irieaclasăa scoalelor
poporene.
Compus[l
de..., Viena,înEcliciul1ea
c.r.administraţii[i]
decărţiscolasticc,
1851.
[LV
Institutiones
linguaevalachicae.
Primagramaticăa limbiiromânescrisăÎn limba
latină.EdiţiecriticădeGheorghe
Chivu,Bucureşti,
Editura
Academiei
Române,
2001.
L
A. T. Laurian,Ten/amen
criticwnin originem,derivationem
et formamlinguae
romanaein utraqueDaciaVigenlis
vulgovalachicae,
Viennae,
TypisCongregationis
Mechitaristarum,
1840.
M
Maeariearhimandritul,
Gramatica
mold[ovenească.j,
Sihla[m5.102,din anul1772,
BAR].
Ma
P. Maior,Fragmente
ineditedegramatică,
publicate
deT. Cipariuîn "Arehivu
pentru
filologia
şi istoria",
nr.Xldin1867(p.2733),nr.XVdin1868(p.297-299),
nr.XVll
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din 1868(p. 338-343),nr. XVIIIdin 1868(p. 355357)şi nr. XIXdin 1868
(p.380-384).
N. Măcărescu,
Gramaticaromânească
pentruclaselenormale[prelucrată
după
D.P.M.Câmpeanu]
de..., laşi,Tipografia
Institutului
Albinci,
1848.
S. Micu,Gh.Şincai,Elementa
linguaedaco-romanae
sivevalachicae,
Vindobonae,
Typ. Joscphi
Nob.deKurzbock,
lvlDCCLXXX
(1780).
1.Manliu,
Curselementar
şi gradatdegramatica
română.
Etimologic
şi compoziţiunile
de..., profesorede limbaromânăla ŞcoalaCentralăde Fete. EdiţiuneaXI-a.
Neschimbată,
Bucureşti,
Editura
Librărici
Socce[fărăan].
1.Manliu,
Curspracticşigradatdegramatica
română.
Parteaetimologică
pentruuzul
claselorsecundare
ele..., Bucureşti,
Tipografia
Academiei
Române,
1886.
1.Manliu,Gramatica
istoricăşi comparativa
a limbiiromânepentrucursulsuperior
dc..., profesore
elelimbaromânăla ŞcoalaNormalăde Institutoare
din Bucureşti,
Bucureşti,
Lito-tipografia
CarolGobl,1894.
1.C.Massim,
Elemente
degramatica
rumânăde..., profesor
delimbalatinăîn paralel
cucearumână
înGimnaziul
dinBucureşti,
Bucureşti.
Tipografia
Colegiului,
1854.
l. Nădejde,
Gramatica
limbeiromâne.Fonetice,
Etimologiea,
Sintaxa
şi Istorie
a limbei
pentruclaseleliceale[dupălucrărileluiDiez,Cipariu,
Hâjdău,Larnbrior
etc.],Iaşi,
Editura
Librăriei
PetruC.Popovici,
1884.
1. Pop,Griimatica
rumânească.
Tipărităcu cheltuiala
dinCasaŞcoalelor
Publiceşi
priimită
în clasurile
deîncepători,
Bucureşti,
Tipografia
luiEliad,1835.
A, Philippide,
Gramaticăelementară
a limbiiromânede..., Iaşi,EdituraLibrăriei
Isr.Kuppermann,
1897.
C.Platon,Manualdegramatică
română,compusă
dupăscrierile
celormaibuniautori,
laşi,Institutul
Albinei,
1845.
Gh. Săulescu,Gramaticăromânească
sau observaţii
gramaticeşli
asupralimbei
româneştipentru scoalelenormaleşi ghimnaziale,
compusăde. Parteal-ia
Etirnologhica
..., Iaşi,Tipografia
S[fintei]
Mitropolii,
1833;Il. Parteasintactică,
Iaşi,
Tipografia
Sţfintei]
Mitropclii,
1833.
M. Strajan,Manualde gramaticalimbeiromâne,cu deprinderi
pentruaplicarea
regulelor,întocmită
pentrugimnazie
şi licee.Partea1 şi II. Foneticaşi Etimologia,
Bucureşti,
NouaTipografie
Naţională,
1880;ParteaIII.Sintactica,
Bucureşti,
Noua
Tipografie
Naţională,
1881.
R.Ternpea,
Gramatică
românească
aleătuită
de..., Sibii,în Tipografia
luiPctruBart,
1797.
H.Tiktin,Gramatica
românâpentruînvâţâmântul
secundar.
Teorieşipractică.Partea
1.Etim%gla,Iaşi,1892;ParteaILSintaxa,
Iaşi,J893.
IanacheVăcărescu,!Observaţii
saubăgăridâ seamăasupraregulelor
şi orânduielelor
gramaticii
rumâneşti,ln
lipografia
SfinteiEpiscopii
a Râmneeului,
1787.
N.Tincu··Vclea,
Gramatica
română[ms.3930,dinanul1839,BAR].
L'ARTICLEDANSLESGRAMMAIRES
ROUMAINES
DESXVIII'ET XIX'Sl"ECLES
RESUME

Notrcrccherche
se propose
elefaire1'ana1ysc
desmodaIites
dontona traite l'articlcdans44
precisde grammaire
(imprimes
ou en manuserit)
du XVIIIe
el duXIXcsicclcs,ayanten vuetrois
questions:
concept,
dcfinition
ctclassification
deI'article.
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delagrammaire
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cornrne
partiedudiscours,
commc
pronorn
ou adjectifpronominal,
cornmeelementlinguistiquc
quiindiqucle cas,le geme,le nombrcou la
determination
du norn,larticlca etc,ti cotedu numcral,
lune desclasscsgrammaticales
le plus
controversees.
Lecontenu
abstrait
et exclusivernent
grarnmatical
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elladistribution
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typesdartic!e,aspectsauxqucls
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problernes
de languesuscitcs
parI'article,
expliquent
la diversitc
desopinions
formulces
ă traverslesepoqucssurcettenotion,ainsiquele
manque
daccordcncequiconcerne
saclassification.
Institutul
de
Română
"A.Philippide''
Iaşi,sir,Codrescu,
nr.2
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