FRECVENTAVERBELOR PE CON.HjGĂHIîN UNELE TEXTE
nOMANEşTI
DE
C. DIMITHH'
§1.Preocupiudu-no
delimbadinCodicele
ţiopu.Bratulîn comparaţie
cualtetexteromânesl.i",
ni s-apărututil să prezentăm
şifrecvenţa"
celorpatruconjugăritradiţionale"
în unele
din Le:dele
vechişi moderne
cercetate(eslevorbade CPB= Coâiccl
c popiiBratul;CV= CodicdcVoronefean;
CT= Tctracoanqiiclui
iv;Coresi: SB= Baltagllilui
M.Sadoveanu).
ÎiIlucrareaelefaţă pornimdela faptulcă, d('i limbaromânăconservă
foartebinecele
patrucoujugărtdinlimbalatlnă(vezi.articolulcitaLîn nota :3),totuşirepartizareaverbclo
r
româncştiîn corijugărl
estespecifică
limbiiromâne,fiinddlterrtă de aceeadinlimhu latiriă.
(:;1aşastauIucrurtle
rezultădincompararea
repartlzărh
pe conjugiî'i'i
a tuturorvcrbolorrornâÎleştişilaUneşti
inserate
Îndictionarele
uzualealeacestorllrnhi.PenlrulimbaIatină, am numărat
toatevorbele
inserate
ÎnTiict
ionarul
totin-rornăn,
puhhcatÎn19(J2
deuncolectiv
condusdeHodica
Ochcseanu,
iarpentrulimbaromânii
amapelatla dateleoferitedeAlfLumnard
\n Leverbroumain
(Lund,1954-·-195;),
p. 1117)1.Cele51-17de verh«Iatlnestl dindictionarul
eitatsI cele5\lO5
verberomănesf!
lualeÎndlscutie
deAHLornbarrl
serepartizează
în conjugărilnfelnlurruător:
1Veziarticolelepe carele indicămîn Frccuc
nţa timpurilorii: uneleiexieromâneşti
AUr,XXVIII,198I,p. 55,nota2. În lucrărilemenţionate
ne-ampreocupat!q specia
1 deloculpe care-IocupăCodicele
popiiBratultu-raportcualtetexledinepocavecljea limbiirornâne.Pentrua aveaUJItermen
d coinparot
ie dinepocamodernă,
ne-amoprit.la.o operăunde
apar,moderat,
toatecategoriile
de elementelexicaleexistenteîn limba 1'01(\
ână (Ileologice,
populare,regionale
etc.).AvîndÎn vedereaceastăselccţ.iea t ext.eln
r, concluzii
le ce re1.Ultă
dincercetarea
întreprinsă
denoivizeazăprln.excelenţă
textelecercetate.
2Problema
frecvenţei
coujugărflor
a statmereuInatenţiaspcciallşttlor;
iar recentArthur
Beyrcra publicatunarticol(Poziţiaconjuqării
a Il-a şi a III-IlÎnlimbaromână,SCL,XXVI,
1975,nr.1,p. 13-·26)încare,rcitlterpretind
dateIn generalcunoscute
(veziari.cit.,p. 13sqq),
slls"ţine
- impotriva
opinieienrcntecă conjugările
a II-a şi a III-a"îşipăstreazfl
viabilitatea
adualmentetot atît dehineca şi în perioadele
de dezvoltare
elintrecut"(ari.cii.,p. 26).Gr.
Brâl1cuş,
în Productiuitatea
conjugârilor
in românaactuală(SCL,XXVII,1976,nr. 5, p. 485491),cercetindtotalitateaverbelorelinultimaluerarelexicografică
românească
completă,
Dicţionarul
explicativ
aUimbi!
române
(Bucureşti,
1975),giiscşte
că"singurul
tip verbalproductiv
in românade astăziestecelcaractetizat
prinsufixul-a la infinitiv"(art.cit., p. 4(1).Pentru
statisticipebazaunordicţionare
româneşti
Illalvechi(cumarIi Dicţionarul
limbiiromâne
literare
contemporane,
Dic{ionarlll
limbiiromânemoderne),
vezi\fariaIliescu,l.a produc/ivile
dela TVe
conjLl.qaison
dansleslangLlcs
romanes,
în "Requeil
d'Cludes
rOI1l<llleS",
Bucureşti,
1\J5\J
; ALGraur,
Tendinţele
actualealelimbiiromâne,Bucureşti,
1968,p. 18\Jsqq.
3Pentrupundulnostrude vederein aceastăprivinţă,veziObserva/ii
În Legătură
cu
clasificarea
verbelor
româneşti
În conjugări,
LI'.,XVII,1968,Il!'.4, p. 291-301.
4Pl'ecizflm
că dateleoferitedeAULombard
pehazaunorIU(Tări
lexicografica
lIlaivechi
(II. Tiklin,RwnănisclI-deutsches
rvorterbllch,
Bucureşli,
1903--1\J24
; Dicţionarul
limbiiromâne
publicatde Academia
Homi'infl
cu Începere
din 191:3;Dicţionarul
enciclopedic
ilustral"Cartea
românească",
elaboratde1.- A.Cal1drea,
Bucureşti,
1(31)diferăeleaceleaoferitedeGr.Brâncuşpe bazaDicţionanzlllÎ
explicativ
al limbiiromâne(la Gr.Brâl!cuş
conjugarea
1 are3284de
verhe,adică56,75%,conjllgarea
a II-a 51de verhe,adică0,54%,con.iugarea
a III-a 260de
verbe,adică4,47%,iarconjugareu
a IV-a2 212verbe,adică38,24
%). In artieoluldefaţăne-am
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Tabelul1
Conjugarea

Verbelatineşti

Verberomâneşti

Conjugarea
Conjugarea
a II-a
Conţugarea
a III-a
Conjugarea
a IV-a

2438(47,34%)
452( 8,77%)
1 837(35,68
%)
420( 8,16%)

2568(43,48
%)
41'1
( 0,18%)
291( 4,92%)
2998(50,77
%)

DinacestlabeIse vedecă numaiconjugarea
1îşipăstrează
în generalaceeaşi
situaţiedin
punctuldevedereal bogăţieidela latinăla românamodernă,
Inambclestadiiaceastăconjugare
insumind
cea45de procentedintotalulverbelor
luatein discuţie(cea47%In limbalatinăşi
cea'la%inlimbaromână).
Lacelelalte
conjugăr!
deosebirile
dintrelatinăşiromânăsintsensibile
Inceeacepriveştebogăţia,diferenţele
dintrelatinăşi românăfiinddecea8 procentela conjugareaa II-a(aproape9%Inlimbalatinăşimaipuţinde1%înli111
baromână),
de ceaao de procentela conjugarea
a III a (peste:35%în limbalatinăşi sub5%inlimbaromană)
şi depeste40
tieprocente
la conjugare»
a IV-a(cea8%înlimbalatinăşi maimultde50%în limbaromână).
Asadar,conjugărtle
a II-a sta III-aau sărăcitsensibildela latinăla română,iar conjugarea
a IV-as-aImbogătit
foartemult de la latinăla r0I1H111ă.
Căutîndexplicaţia
acestuifapt,amluat(dupădicţionarul
citatmaisus)cîte100deverbe
activelatineştidinfiecareconjugare primeleIn ordinealfahetidi·- şi am urmăritsoarta
lorîn ceeacepriveştecontinuarea
Înlimbaromanămodernă.
In procente,
situaţiaacestorverbe
este urrnătoarea
:
Tabelul2
Conjugaren
Conjugarea
Conjugarea
a II-a
Conjugarea
a III-a
Conjugarea
a 1V-a

Moştenite
In română (eventualşi romanice) la română
lalIICŞti/Pierdutede la latină
I Neologisme
2()'
/0
73%
3%
95%
4{)
94%
3%
94%

Datelede mai susarată că limbaromână,carea moştenitcelepatru conjugărldin
limbalatină,nu a păstrat'decîtfoartepuţineverbelatineşti,şi anume- din citeo sutădouăcarein latinăaparţineau
conjugării
1 (aâiuiare;» a ajuta, aîlare> a afia),trei carein
latinăaparţineau
conjugărtt
a II-a (adauge
re > a adăiuţa; ardere>a arde;aiiitiere
> a afine),
patrucareinlatinăaparţineau
coujugării
a III-a (abscondere
> a ascunde;
aââucere
> a aduce;
asternere;» a aşterne;alleqere
:» a alege)şi trei carein latinăaparţineauccnjugărit
a IV-a
(adormire>a adormi;auâire> a allti; dormire
> a dormi).Aşacumsevede,Insă,dintabelul
1, numărulverbelordinlimbaromânăestematmaredecîtnumărulverbelordinltrnbalatină.
Dacăavemin vedereacestlucruşi dacănumărulverbelorlatineştimoşlenite
in romanăeste
foartemic,al.unclînseamnă
că limbaromânăşi-atmbogătttsistemulsăuverbalpe alte căi
decîtmoştenirea.
Acestlucrupoatefi probatprincercetarea
provcnlentet
a citeo sutădeverbe
opritla dateleoferitedeAULornbard
pentrucăaiciaufostluateînconsideraţie
şicuvintele
ieşite
dinuz, populare
şi regionale,
fapt careni s-apărutmaipotrivitcu o cercetare
a treitextedin
secolulal XVI-leaşi a unuitext cu bogatăInfluenţă
popularădin secolulal XX-lea.
5La conjugarea
1ultimulverbesteagito,-are,la a II·a deţleo,
-ere,la a III-aa/lubcscn,
-ereşi la a IV-a eo,ire.
6Dacălaverhula despărţi
admitem
etimologia
propusădeJJEX(despărţi
< *lat.disparUrc< lat. dispertire),
atuncidincele100de verbede cOlljugarea
a IV-aromânaa moştenit
dinlatinăpatru,de la latinăla românăpierzîndu-se
93%).
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rOlllillleşti
dinconjugărlle
1,a III-aşi a IV-a(primele
Inordinealf'abetică"),
precumşi a tuturor
'Celor
2(\deverbedinconjugarea
a II-a,aşacumsevededintabeluldeUluijos.
Tabelul:1
Conjugarea
Con]
ugarea
Provenienţa
a IV-a
a 11[-a
Conjuga
ren 1 !coujugarea
au-al
Latină(moşt.)
Latlno-rorna
nică
Homilnească
Necunoscută
Germanii
Ncogreacă
Xlaghiar{\
Slavii

14(14%)
72(72%)
10 (10%)
2 (2'X,)
2 (2'}(,)

12 (46,1
f>%)
14(5:3,84
%)

38 (:38
%)
:39(39%)
28(2,\%)

12 (12%)
e (6%)
58 (58%)
e (6'?i,)
1 (1%)
6 (6%)
6 (6%)
5 (5%)

Considerînd
elivorbele
moştenite
dinlatină,celelatlno-romnnlce
şi formaţiile
româneşti8
reprezintă
fondulverbalromanleal limbiiromâne,iar vorbelecu provenienţa
necunoscuta
si
celeimprumutate
dingermană,
neogreacă,
maghiarăsauslavă-" fondulncrornantc,
observăm
<:ăla toateconjugările
fondulromanleesteevidentdominant:96%la conjugarea1, 100% la
conjugările
a II-aşia III-aşi 76%la conjugarea
a IV-u.Ceeacedeosebeşte
conjugările
dinacest
punctdevedereestedoarfaptulcă,fată deconjugărlle
a II-aşi a III-a,caresint exclusiv
romanice,la conjugărlle
1şi a IV-aaparintr-omăsurămaimicăsau malmareşi verbeaparţtnlndfonduluineromunic.
Asemănarea
dintreconjugărlle
1 şi a IV-::l",
pe de o parte,şi a II-aşi
a III-a, pe iie altă parte,poatefi susţinutăşi cu ajutorulunuiadin celetrei componente
ale fonduluiverbalromante.
Ne referimla faptulcă verbelemoştenitedinlatinăreprezintă
proceritaj
e micila conjugările
1 şi a IV-a(între12%şi 14%)şi procsntajede aproximativ
treiorimaimarila conjugările
a II-aşi a III-a(între:38%şi 35%),ceeaeearatăcaracterul
mai
deschlsspreInovat.li
al conjugărllor
1 şi a IV-aşi caracterulmai conservator
al conjugărflor
a II-aşia III-a.Oprobăin acestsensconstăîn aceeacăproporţia
ceamaimaredeneologisme
latino-romanlce
aparela conjugarea
1(72%)9,la polulopusalltndu-se
conjugarea
a II-a,care
nu conţinenicilin neologism
latlno-romauic!''.
"
Celde-altreileacomponent
al fonduluiverbalromanle,anumeIormaţlllepe terenul
limbiiromâne,
evidenţiază
caracterul
productiv
şiviabilal conjugărtlor:
Datelepe/arenebazăm
aicirelevăcă dinpunctulde tiedere
al îormuţftlor
româneştt-!
cea maiproductivă
" şi deci,mai
7La conjugarea
1 ultimulverbestea alăpta,la a III-a a inninqeşi la a IV-aa bihli.
Precizăm
că listaacestorverbe,precumşi etimologiilc
lor au foststabilite,euajutorulDicţionaruluiexplicativ
al limbiiromâne.
I
8Ideeae{l!orma!iile
lexicaleromâneşti
(prinderivare,compunere,
conversiune
etc.)
trebuieîneaelraie
la fondulromanie
al limbiiromâneamsusţinut-o
în modspecialin Vocabulanll din ilposlolul
popiiBratul,AUI,XXI,1975,IlIaialesnotele21,24şi :34,precumsi In
Le caracl<'re
romandu lexiqucroumain,
Annalesde l'Universite
JeanMoulin,Lyon,Fra'nce;
Langucs,
Tom 1,1\)78,p. 177187.
9Numărul
foartemaredeverberomilncşti
deconjugarea
r deprovenienţălatino-romanicătrelmiepusin legăturăşi cu bogăţiaeonjugării
I dilllirnbalatină(vezitabelul1),faptce
permitelimbiiromâne"săpreia"cu marenşurinţ.ă
verbedinaceastăsursă.Deexemplu,
lat.
abdicare>rom.a abdica,lal. abncgarc
> rom.a abnega,
lat. abrogare>rom.a abrogaetc.
10Vezişi tabelulal II-lea,undeam ilnltatcă elincele100de verbeaparţinindeelol'
patruconjugi\ri
latineşti,procentulcelmairidicat(25%)de verbepătrunsepe caleaculturii
ln limbaromânăsegăseşte
la eonjugare3
1,la celelalte
conjngări
acestproeentfiindde aproximalivzeceol'imaimic(2%- 3(J/u)
"Subliniem
cuaceastăocazieciidelalatinasavantăla română
pot exista--dalorilâetimologici
IJlulliple
- deosebiri
eleîneadrare
il verheloI',
cumse Intîmpl{l
eu celedouăverbelatineştide conjugarea
a Il-a, careÎn limbarOlTlână
au ajunssă aparţ.inlt
conjugă!'i!
1(lat.adhaerere
:>rom.a aderaşidincauzafl'ilncezului
adherer)
şirespectiv,
coujugăl'ii
<lIV-a(lat. aba/cre>rom.a abolidin cauzaI'raneezului
aholir).
11DinplInelul
devedere
al tuturorneolo!llsrnelol'aşacuma arătatGr.Br{\I1cuş,
ari. cii..
p. 467-- ceaJllaiproductivă
eonjllgare
esteprima,undes-auIncadrat
246(;eleneologisme,
adică
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Tabelul4
CPB

FărăslIfix·flexionar·-ct
Con].1 {SUfiXUl
-(1 -a
•Sufixulinfinit.lvului
pertcct.ulut
simplu
SLl
Hxul
flexionar
··etsau-a-c«
{Cu
S\lfi.XUI
in.
fiIliL.iVU]Ui
-a
Sufixul
perf'ccl
ulutsimplu
sau-ea

Cuvlnt
c-lltlu
172(:-\1,05

241

Fără
sufixul
Ilexionar
-cz -li
{Sufixul
p.erfeetului
s.illlP.JU
-a
Sufixul
perf'cct
ului simplu
Fără sufixflexionar
-er
{Sufixul
-(1 -(1
SufixulInfinltivulut
pertcctului
simplu
i .::filiLtGfWl:;:l .;
lsUfiXUI
perfectului
simplu-a sau -ca
Fărăsuf'Ix
nl flexionar-e:
{Sufixul
Sufi'x.ul
infinitivului
-(1 -ii----perf'ectul
ui simplu
Couj.II {SUfiXUl
infinitivului
-ca
S.\lfi.
XU.I
.flcxiolJar
-ez -u
.F,lriî.
Su0xul
perfectului
simplu
FărăsufixulIlcxlonar-cz
{Sufixul
SurtxulInnnttl
vuluisimplu
-ea ------------------perfectului
-Il
Conj,In. SufixulInflnitivului-('
\•'Făra
Sufixul
sufix
perfectului
tlcxionar
simplu"e
I Fără
SllfiXU.
1.infinH.ivulni
-c
sufix
Ilexlcnar
lSUfixul
perfectului
simplu-n
Fără sufixflexlonar
{Sufixul
-f -c
Sufixultnrtrutivulul
perfectului
simplu
FărăsufixIlextunâr
{Sufixul
infinltivului
-e -tz------simplu
--._ ..- Sufixulperfectului
Fărăsufixtlexionar-esc
Sufixulperfectului
slrnplu
Con].IV {SUfiXUl
inflnf
tivului
-i -i
CusufixulIlexionar-esc
Sufixultnf'tnttlvului
perfectului
simplu
{Sufixul
-i -i

Cuvintc-Lex
l
1 48D(23,86

286(
621
1:37
(

Cuvln
le-Lex
l.
911.(14,68
%)

\)11(
50(\

Cuvintc-t
ltlu
71 (lA,05%)
Cuvinte-text
1 :lO4
(20.95
%)

21(L
904(J

400(6

-----

56(1
Cuvlnt
e-titlu
248(49,10
%)

F[\ră
sufixul
flexionar
{SUfiXllI
infinitivLllui
-1-iise-Î
Sufixul
perfectului
simplu
SufixulinfinitivuJlli
-Î
sufixulflexionar"ăse
-î
Sufixulperfectului
SuIixul
perfectului
simplu
Fări"i
Sllf.iXll
1flexionar
{Sufixul
infinitivului
-i -csc-i
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---CV

Cuvinte-titlu
132(3.'5,77
%)

:::iB

CT

109(29,5:1
%)

Cuvinte-ti
Un
172(:15,90
%)

21(5,U9
0/0)

140(29,22
';1:,)
198(29,68
')0
Cuvinte-Uliu
25G('38,38
29«(1,05
%)
se (8,:39
'X')

:2(0,51%)
:1(O,U2
%)
2 (0,20%,)
.._.._----------_._
•._---463(18,52
%)
:2520(J7,80';1,,)
1 41iO
(l 9,32%)
Cuvinte-text
Cuvlnte-tcxt
Cuvinte-lext
545(21,80
%)
:1175(22,5·1
%,)
1 874(24,80
%)
:38(1,52'X,)
241(1,71%)
142:3
(1,89%)

----_

4'1(1,76%)

414(2,9:F;{,)
Cuvinte-titlu
Cuvinl.e-Li
l.lu
1(i
'X,) Hi(3,34
2()(:1;
D9(:'J)

Cuvi
ntc-t.it
lu
12(:\,25')C;) 12(:1,25
Cuvin
le-text
:;50(H,OO
%) 350(14,00

20(2,90o;,)

Cuvinle-text
Cuvinte-text
1 :371
(9,n%) 1:01(9,73%) 925(12,21
%)

4:3(l1,()Ş%)

Cuvinte-Ll
LIn
U4(17.:34
(10)

271(3,58
%)

Cuvinte-titlu
72(1s.os%)

f>2(10,85
%)
20(4,1/%)

:J25(12,2%)
65(9,74%)

Cuvinte-titlu'
.
89(1:\,:34

24(:3,59
%)

2 on (21,08
%)
1376(18.21%)
:189
(15,5U
%)
Cuvlnte-text
Cuvinte-text
Cuvin
le-ttcxt
%) 599(7,92%)
567(22,{j8
'!:,) J78(7,12%) 398:1(28,27
%) 1 011(7,17%) 1 975(26,14
--_._---25(5,25%)

21(5,69%)
187(37,12'1'0)
Cuvinte-titlu
Cuvinte-titlu
219(4f>,72
%)
1()1(43,63
%) J (0,27%)
----

63(9,14%)
227(:34,03
%)

2 (0,41%)

CuvinLe-titlu
:302
(45,27
(j{»

5 (1,04%)
2 (0,54%)
--_._-_ ...-.._.-------_
..-- ..-._------------------8()6:3
(21,7'1%)
511(20,48
%)
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Continuare
CPB
SufixulInfinlt.lvulul
·i
Cusufixulflexionar-csc
Sufixulperfectului
simplu-i
Sufixulinfinitivului
-1
Fărăsufixulflexionar-ăsc
Sufixulperfectului
slmptu-Î
Sufixulinfinitivului
-Î
CL!sufixulflexionar-ăsc
Sufixulperfectului
simplu-1

Cuvinte-text
2 520(40,4\)
%)

1039(16,69%)
2 (O,O:l
%)
22(0,35%)

vie esl.econjugarea
li IV-a,in cadrul căreiavorbelecreatepe terenullimbiiromâneajung
la aproape60%(vezişi ari.cii,al MarieiIlicscu,undesearatăcă maimultde jumătatedin
vorbele
conjugărli
a IV-asînt formaţiiromaneştl).
Ceeace ni se pare,însă,deosebit
deinteresantestefaptulcăîn aceastăprivlnţ.ă
pc loculimediaturmătorse situoazăconjugarea
a Il-a,
undeprocentul
creaţiilor
româneşti
depăşeşte
50%.Cualtecuvinte,dacăadmitemcă creaţiile
de verbeconstituie
un indiceal caracterului
viu al uneiconjugărl,
trebuiesă admitemşi că
conjugarea
a Il-aromânească
nuaredeloctendinţadedispariţie,
eielincontra-a.
Unprocentaj
destuldemaredecreaţiiromâneşti
apareşila cnnjugarea
a III-a(aproape
25(;',),Inaceastăprivinţăpeultimul10(:
alljndu-se
unadinconjugăriIe
bogatealelimbiiromâne,
şi anume,conjugaroa
1,în cadrulcăreiaIormatllleromâneşlireprezintă
abia10%. Trebuie
semnalat.,Insă,raportuldirecL
proporţional
ce se creeazăIntreformaţiile
româneşti,
pe de o
parte,şi celelalte
douăcomponente
alefonduluiverbalromanle,
pe de altă parte:cu elt procentajulverbelormoştenitedin latinăşi al neologismelor
latino-romanice
estemai scăzut,
eu atît procentajul
formaţiilor
româneşti
estemairidicat(deexemplu,
la conjugarea
a IV-a
verhelemoştenitedin latinăşi neologismele
laHno-romanice
insumeazădoar18%, faţă de
careformaţiile
româneşti
ajungla aproape60°/,,)
; cînd,lnsă,verbelemoştenite
elinlatinăşi
-celede provenienţă
latlno-romanică
sint numeroase,
verhelecreatepe terenullimbiiromane
aparin cantitatemaimică(deexemplu,
la conjugarea
1verbclemoştenite
dinlalinăşi neologismelelatino-romanice
totalizează
86%,in timpceformaţiile
peterenulltmhll
românereprezintă
doar 10%).
Fondulverbalneroma
nicesteinexistent
la conjugărlle
a II-aşi a III-a,foarteslabreprezentatla conjuga
rea 1(4%),ajungîndla 24'/'0la conjugarea
a IV-a.In Iunctledeacestlucru,
am puteaconsidera
omogene
conjugările
a II-a şi a 1Il-a şi maipuţinomogene
conjugărtte
1
şi a IV-a.Caracterul
maipuţinomogen
al conjugăru
a IV-apoatemotiva,in parte,deosebirea
dintrelal.ină şi românăin privinţabogăţ.iei
acesteiconjugări.
Spunindaceasta,avemÎnvedere
'cădincelepeste40de procentepe carecunjugarea
a IV-aromânească
le are în plusfaţă de
conjugarea
a IV-alatlnească
(vezitabelul1),cea20 de procente
sepotexplicaprinlmprumutareadeverbedinlimbineromanlce,
şi anume,dingermană,
neogreaeă,
maghiară
şi slavă(vezi
tahelu!al III-lea).
§2.Dacăîn comentariile
de pînăaiciam avutîn vederenumaicuvintele-titlu,
In cele
-ceurmeazăvomluain cnnslderaţ.ie,
pelîngăcuvintele-titlu,
şi cuvintele
text dinePB,CV,C'T
şi SB.Totalitateaverbelordinacestetexte(505cuvinte-titlu
cu (;22H
cuvinte-text
în CPB;
a69cuvinte-Uliu
cu2 500cuvinte-text
In CV; 479cuvinte-Uliu
eu14085cuvinte-textInCT
42,tl!%,iarconjugarea
a IV-aestef<Ku·te
puţinproductivă,
aicilncaelrindu-se
doar219neologisme,adică:l,79%.Acesledeosebiri
relevăfaptulcă în mecanism
\lIdefimcţionare
a sistemnlu
i
verbalrorn[llIesc
l'ondllf
/Jcrbal
romanic
nu poatefi considerat
global,ci trebuiefăcutădisLincţ.ie
întreelementele
luicomponente
(îneazulllostl'll,
intrefornwţiilc
româneşti
şineologismele
preluate
elindiverselimbiromanice).
12Avemîn vedereciîdintotalulde 26 de verbeÎncadrate
In coujugarea
a II-a,numai
12s!ntmoştenite
dinlatin:"!
(1'((luca,a bea,a râdea,CIdllrea,a minea,a peirea,
a pWcea,
a sctldea,
.aşedi'a,a lelcea,
a vedea,
a zâcea),numărulformaţiilor
romilneşti
- de multe ori dupămodel
romanle,-."fiindde 14 (a ((plirea,
Ilcompârca,
a complăcca,
a dccâdea,
a dispârca,
a displâl'l'a,
CI
,inlrwcc/ea,
a neplâeca,
(111elll'd((l,
a prc1Jcdca,
a reapârca,
a recădea,
a slrâ1Jcdca,
a Iranspărca).
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tabelul,
4
cv
Cuvinte-text
1038(41,52
%)

SB

CT

[)21(20,84
%)
1(O,fH%)
5(0,20%,)

Cuvinte-text
5 556(iI9,H%)

2 156(17,13
%)
[)(0,03%)

Cuvinte-text
2 871(36,81
%,)

1 104(11,61
%,)
52(O,(;9%)
Hl{O,25
%)

,12(0,22%

H67cuvinte-titlu
cu 7555cuvinte-text
In SI:!)serepartlzează
pe conjugăr!
(clase)şi suhclase!"
aşacumse vedeIn tabelul414,
Oconstatare
uşordefăcutesteaceeacădinnumăruldeaproape6000deverbeexistente
în limbaromână(vezitabelul1),allt In literaturareligioasă
dinsecolulal XVI-lea,cit şi In
literaturaartisticăclasicădinsecolulal XX-lea,
se tntrebulnţează
maiputinde 700de verbe
cuvinte-titlu
(vezitabelul4).Hepnrtizute
pe conjugărl,
vorbeledintextelecereetate
v-attt In
calitatede cuvinte-titlu,
clt şi In calitatede cuvinte-text
- relevăstabilitateaconjugărllor
verbelorromâneşti
In cursulultimilor
patrusecole.Nereferimla faptulcă de la transcrierea
Codicelui.
popiiBratulîn155\)--1560
şi pmăla publicarea
Baltaqului
iui M.Sadoveanu
în 1\)30
proporţiile
vorbelor
pe conjugări
sîntfoarteapropiate,
şi anume:
Tabelul5

Conjugarea
Conjugarea
a Il-a
Conjugarea
a 1I1-a
Conjiugarea
a IV-a

Cuvinte-titlu

Cuvinte-text

inlre34 - 38'i;,
între2 - 3%
Între13(/0- 17%
intre '13%-- ,i\)%

intre21%--:,jÎJ'Ic,
intre 9% .14%
intre20°;;,f- 28%
Intreae'X,'---41%
i

13în cadrulconjugărll
a II-a llUam maicreatsubclasc,intrucitsingurulverbce s-ar
eonstituiîntr-osubclasă
aparte,pentrucă aresufixulgramatlcal
al perfectului
slmplu-e-(fată
de -[Z-de la toatecelelalte
verbede conjugarea
a II-a)esteregionalul
a mincacare,insii,un
apareîn niciunuldintextelecercetate.
Menţionăm
şicăIncadrulconjugării
a IV-aar fi trebuit
să maicreămo subclasăcaresă cuprindăverbula şti (acestverbare sufixulgramatical
al
perfectului
simplu-!l-,faţădetoatecelelalte
verbedeconjugarea
a IV-a,la caresufixulgramaticalal perf'ectului
simplueste-Î-sau-Î-).în sfîrşit,adăugămcă Infuncţiedeperf'ectul
simplu
ar maifi trebuitcreatăo subclasă
şi în cadrulconjugării
1. Este vorbadevorbelecu sufixul
gramatical
al infinitivului
-eaşi cu sufixulflexionar
-ez,de tipula veghea,
la careperf'ectul
simpluaresufixulgramatical
-w şi nu -a cumaparela toatecelelalte
verbeaparttntnd
acestei
eonjugări.
în sprijinul
ideiicăla astfeldeverbcsuîlxul
pertectulut
simplu(precum
şi al infinittvuluişi al lmperfectulul)
este-ease poateinvocaşi alternanţafonetică-eaI -c elin-eazI -cz
(veghează
I vegllez),
caretrimitela un raclical
terminatîn consoana
palatalăce nu maiconţine
şi un -e- vocalicsau semivocalic
(veg'-).
14Menţ.iunea
fărăsufi.nllflexionar
-e: de la conjugarea
a II-a se expIieăprinaceeacă
verbelecu sufixulinflnitivuJui
-eapot aparţinenu numaiconjugăriia II-a, undenu exist{1
sufixulflexionar
-I:z,ei şi conjugării
1,undepoateexistasufixulf1exionar
-ez.Pentruunitatea
criteriuluide clasificare,
referirea
la sufixulflexiollal'
amfăcut-oşi la .conjugarea
a III-a,Cl!
toatecă aicinu apareniciodaEl
acestsufix.
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Intructtproporţiile
sintapropiatela toateconjngările,
atîl la celebogate(I şi a IV-a),.
citşi la celesărace(a II-asia III-a),putemapreciacă,dacăÎn'100deanirepartizarea
verbelor:
pe conjugări
s-a menţinutin generalaceeaşi,estepuţinprobabilca aceastărepartizare
să se
modltlce
!nviitorulapI'()pillt
..Cualtyeuvint.,celesp11se
aicipotconstitui
unargument
hnpptrivll,
ideii.dispariţiei
dinlimbaroml1nă
a conjugărilor
a 1l-a şi a III-a (vezişi concluzia
luiArthur
Beyrer,pe caream citat-oin nnt.a2).
Stabilitatea
.. din punctulde vedereal frecvenţei
--.a eonjugărilor
ca elasede verbe
nu trebuieInţcleasă,
ins{l,ca o menţinere
şia inveuturn
tutdeverbe.Aceasta
pentrucăIncadru]
conjugărltor,
careal!Ingeneralaceeaşi
pondere
şi in secolul
al X'vI-Iea,
şi in secolul
al XX-lea,
vorbelese pot nu nurnatrnentim-,
ci pot şi S{ldispară unele·-sausă apară-altele.Pentru
ilustrarea
acesteiideiamluatcllezeceverbedinfiecaretextcercetat
(primele
inordineaIJabetică
dinconjugarea
1) şiamurmăritsoartalortn celepatrutexte,aşacnmse.vedeimediatmaijos.
CPBCV
--_._----a atluna
a afla
a ajuna
ti ajuta
il alergn
a apâr«
a apropia
a apuca
a arăta
a arunca

CT
._----------_._----_._-_._------._----a aciăsf.a
a adăpa
a "dun:.
a aduna
a afla
a afla
a ajllla
a arunda
a apăro
a ajula
a apropia
a apăra
a anlta
il apleca
a arunca
a apropia
a asculta
a ara
a asemăna
a arăta

813
...
a adăuga
a adia
a admira
a adora
a adresa
a adulmeca
a aduna
a afla
a agita
li aJuta

Cuajutorulacestorverbeputemgrupatextelecercetate
In douăealegorii.In primacategorieseîneadreazăCPB,
CVşi CT,adicătexteledinsecolulal XVI-lea,
la caremajoritatea
vorbelor
sîntcomune(a aduna,a aţta,a ajuta,IIapăra,a apropia,
arăta,a arunca)şi undeapar
sporadic
verberegionale
saupuţinul.ilizal.«(a tulăeto,
a ajuna).Ceade a douacategorie
este
reprezentată
numaiprintexulsecolului
al XX-ka,adicăSB,unele pe lîngăverbecomune
cutextelecercetate
dinsecolul
al XVI-lea(a aduna,a aria,ilajuta)şi verbeaparţinînd
tuturor
vorbitorilor
delimbăromânii.
darneînt1lnite
întextelecercetate
dinsecolul
al XVI-lea(a adăuga,
11adia,aodulmeca
) - intilnimşi patruverbencologice
care,datemile!condiţiile
în cares-a
dezvoltat
limbaromână,nuputeauuleiintr-uncazsă aparăîn textelesecolului
al XVI-lea(a
admira,iladora,a adresa,
a agita).Cualtecuvinte,
în decursde aproximativ
40()deaniinventarulvorbelorromâneşti
a suferitmodificări
eeconstau,pe de o parte,Intcndintadetrecereli
unorverbeÎn vocabularul
periferic
limbiiliterareşi,maiales,pe de allăparte,În tmbogăţirea
inveutarulut
eleverbecu numeroase
elemente
neologice.
*
Heferindu-ne
la subclascle
existenteîn cadrulconjugărilor,
observăm
că ultimeledouă
subclassaleconiugărlta IV-a,Tarcau apărutpe terenullimbiiromăno(latinanu cunoştea
fonemul
-1),sintfoarteslabreprezenta
le:în toatetextelecercetateluatela un locapardoarşaseverbedinsubclasa
c (a coborî,
a doborî,
a omori,
a pogori,
a scobori,
a uiti) şi zeceverbedin
subclasn
li (aamâri,a llOlârî,
a izvorî,
a Oi'ări,
Ilaţări,a pîrî,a posoll1ori.,
a scociorÎ,
a urî, a tâvorî).
Dacilavemin vederefaptulcă şi Însceolulal XVI-lea,
şi în secolul
al XX-leanumărulacestor
verbeesteextremde redusiar frecvenţalorrămlllemultsub1(Io,precumşi faptulcă.unele
dintreele(apogori,
a scobori.,
Iloţâr1etc.)aparţ.inmaialesvorbiriipopulare
şifamiliare,
atunci
putemapreeiacădouăsubclase
eenuau existat în limbalatinăsiniperiferiee
Inlimbaromân{l.
Dinalt punctde vedere,putemfacceonshi1:arca
că îmhogăţirea
subslanţ.ială
a conjugării
a IV-ade la latinăla r0ll111nă
(vezi§l) nu se explicăprin apariţ.iape terenullimbiirom[llle
a verbelorcu sufixul-1la infinitiv(subcJasele
c şi d), ei prinsporireamasivăa llLUUăxuluî
deverbecusufixulillIiniLivului
-1.(subclasele
a şi b). 11l1bqgă!Jrea
subclaselor
(1şi b (el!sufixul
infinitivllllli
-i) dincadrulconjugării
IIIV-a,Insă,este3nterioarăseeollllui
al XVI-lea,întrucît
de la C1'Bla SEseobservănu o ereştere,ci Olll'Ceare
diminuare
a proporţiei
ulilizăriiverbelol'
ClIsufixulinfinitivului
-i (vezitabelul4).
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Stabilitatede la secolulal XVI-leaIa secolulal XX-leain ceeace priveşte
frecvenţa
întîlnimşi la celedouăsubclase
aleconjugărit
a III-a.Astf'el,
la aceastăconjugare
cuvinteletitlu reprezintă
în textelecercetate
între9%---11
%la subclasaa şi Între3'X,-6'X,la subclasa
il, iar cuvintele-text
între14%-:21 la subclasaa şi Între6%-7 % la subclasab, Cumse
vededintabelulal IV-lea,o situaţiemaldeosebită
În aceastăprivinţăare doarCT,la care
apareo proporţre
cevamaimaredecuvlnl.e-Iext
la subclasa
a. Acestlucruseexplicăprin aceea
că In CTcitevaverbese repetăfoartedes (estevorbade a zice,eu frecvenţa10:)2,a meroe,
ni frecventa29;),a dUCI',
eufrecvenţa
25:3şi altecttevu}.
j'nsfîrşit,lăsîndla o parteconjuga-ea
a Il-a pentrucă in cadrulei nu existăsubclase
(vezinota1:3),şi subclasele
conjugărll
I îşipăstrează
inprincipiu
aceeaşipondere
la texteleaparţlnlndsecolelor
al XVI-leaşi al XX-lea:cuvintele-titlu
reprezintă
28%- 29o/,)in suhclasa
a,
4%-8% in subclasa
b şi multsub1% în subclasa
c, iar cuvintele-text
constituie
17';;,-20
la subclasaa, ceaJ 'X,la subclasab şi Intre1%şi il% la suhclasac.AnIputeameut.ionu
aici
doarcălasubclasa
b dezvoltată
peterenulIimhllromânedinelemente
moştenite
elinlatină-Ee.observăo oarecare
sporireşi a cantităţiide verbe(1nCPBslnt24 eleverbecu sufixulflexlnnar-1'7.,
iurIn SB:36),şi a frecvenţei
acestora(încalitatede cuvinte-text,
verbclede acest
tip reprezintă0,99%in CPBşi 1,89':<,
în SB).
§3.Ideilegenerale
ce se desprind
dincercetarea
pe careamîntreprins-o
aicisînturmătoarele:
a) Limbaromânăa conservat
foartebinecelepatruccnjugărl
lal.iuest
i, darrepartizarea
verbetorromâneşti
în wnjllgăriestespecifică
limbiiromâne,fiinddlf'orf
tă de aceeadin limba
latină.Aceastarezultădinfaptulcă exceptînd
conjngarua
I, careare aceeaşipondereşi În
latină,şiînromână(cea'16';\J
dintotalulverbelor),
cOlijugările
a II-aşia 1lT-aausăn'îcit
sensibil
(conjugaroaa II-a scadede la aproape9 în latlnala maipuţin<.le1'X,În românăşi conjugarona III-adela cea,l5%în latinăla cea %in română),iarconjugarcn
a IV-a s-aîmbogăţit
suhstanţialde la latină(cea8%)la română.
(cea50%).
b) Cutoatecălimbaromânăa moştenit
puţ.ino
verbedinlimbalatină(întrecea2 şi cea
4 '! vezitabelulal II-lea),totuşi,fondulverbalromanleal Ilmbiiromâne--..alcâtuttelin
verbelemoştenite
dinlatină,celeformatepc terenullimbiiromâneşi neologismele
luliuo-romanicc- esteevidentdominant:cea\)(i% la con]llgareaI, 100% la conjugărlle
a II-a şi a
III-a şi cea7fî'X,la eonjug21'ca
a IV-a(vezitchelulal III-lea).Aşadar,dinpUDctul
de vedere
al piitnmderii
elementelor
verbaleneromanice
1nlimbaromână,conjugăl'ile
a II-a şi li III-a
pot fi considerate
lJlaiconservatoare,
faţă deconjugările
r şi a IV-a,caresîut!Ilaideschise
spre
inovatii.
. c) Urmărind
cil'l,ulaţia
verbelor
in celecitevatextedinsecolele
al XVI-IeaşWal
XX-lea,
,observăm
e,'i,deşiinventarul
verbelor
suferăanumiLe
lllodiflc3ri
(trecereauno/'veJ'beîn vocabularulperiferic,
apariţiade verbeneologice
et.c.),
totuşipondereaconjugărilol',:
se menţineîn
.general
aceeaşiin decursde aproximativ
400de ani (vezitabelul.alV-lea).Acbstlllcrupoate
constituiun argumentîmpotrivaideUdispariţiei
dinlimbaromâuăli conjllgi\rilol'
a J1-aşi
a III-a.
;
d) Stabili.tatea
sistemului
verbalromânesc
dela secolulal XVI-lcala sccoIuJ
al XX-lea
rezultiîşi prinluareain considempe
a ponderii
sllbclaselor
dincadrulconjug{ll'ilor
(vezitabelul
al IV-lea).în aceastijprivin!:ă
sepoateobservaşi căin dreulaţie,nu în dlcţional'c15,
sllbclaseJe
,dezvolta
le pctCl'euullill1bii
române(subelase!e
cusufixulinfinitivului
-1,indiferent
dacăau sau
nu sufixulflexionar-rIsc;snhclasavcrbelol'
cu sufixulJ'lexionar
-ez,indiferentdacăsufixul
infinitivului
cste-a sau -ea) sî.nt fourtesăraeeîn comparaţ.ic
cu suhelasele
moşteniteelin
bUnă,a dror bogăţieesteevidentă(vezitabelulal IV-lea).
15lnsistenţ.a
asupraacestuifapt estemotivatăprin aceeacă Intresituaţiadin texteşi
·ceadindicţionare
apardiferenţe
foarlemari.De exemplu,
Gl'.Brâncuş,
art. cit.,p. 486,găseşte
că în DEXverbelede eonjugarea
I, subclasacu sufixulflexionar-ez,reprezint<l
41,72% din
totalulverbelor;întexlelecercetate
denoi,însă,aceleaşi
verheconstituie
doarcea8%Încalitate
de cuvinte-l:itlu
şi cea1'X,în calitat.ede cuvinte-text.
Acestedeosebiritrimitla ideeaunei
e()mparaii
- binelnţ.eles,
schimbînd
ceeace trehuieschimbat
- Între statisticileprivitoare
la verhepe bazadicţionarelor
şi celepe hazatextelor,pe de o parte,iar pe de altă parte,
întrestatisticalui A. de Cihaepebazadicţjonarulili
(Diclionnairc
d'tignlOlogie
daco-roumaille_
Elhncnts
slam:s,
mag{!ars,
Illrcs,grecs-moc/crne
el alballais,
Frankfurt,187fl,
p. 7 sqq)şi statistica
luiB.P.Hasdeu
pcbazatextelol'(Cll/Jwle
denbrllrÎni,
tomIII, parteaI, Bucu1'e.şti,
1881,p.91sqq).
Unelecomentarii
in legăturăCL!
statisticile
elabol'nte
eleA.de Cihacşi B. P. Hasdeuamfăcut
ân Romani/alea
vocabularului
unortexlevechiromâneşti,
Iaşi,1973,p. \) sqq).
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