NOTEŞI DOCUMENTE

OBSERVAŢII PRIVITOARE LA MORFOLOGIA DIN CODICELE
POPII BRA TUU. PRONUMELE
DE
C. DIMITRIU
.§1. Considerind
că cercetarea
exhaustivă
a textelorvechioferădaleutilepentruistoria
.Iimb
il române,
am Inventariat
toateformelepronume
lor şi adjectivelor
pronomlnale
din.CaâicelepopiiBratul(= CPE),pecarele-amcomparat
cu.toateIormele
pronumelor
şi adjectivelor
,pronominalc
dinaltedouătextedinsecolul
al XVI-Iea-Codicele
voroneţean
(=oCV)
şi Tetraeuanglzelul1ui
Corcsi(= CT)- şi cu un text dinsecolulal XX-lea- Baltagullui M. Sadoveanu
(= SE)2.Prinstudierea
acestuimaterialdelimbă,pe de o partese poatefacecaracterizarea
manuscrisului
careconstituie
obiectul
cercetării
defaţă,anume'
Codicele
popiiBratul,iarpc de
altă parte se pot evidenţia
uneleparticularităţi
ale evoluţieisistemului
pronominal
al lirnbii
române,
§2. IdeeaunităţiiIimbii românescrisedin epocavecheîşi găseşteconfirmarea
nu
numaiin apariţiaa aproximativ
aceleiaşi
cantităţide pronumeîn textelecercetate",
ci şi in
utilizarea
pronume,
aşacumse vedein tabellli
1: în acestetexte- cu puţineexcepţii- a aceloraşi
Dintabelrczuttăcă pronumele
şi adjectivele
pronorninale
comunein.cel puţindouă
"dintre
textele
avute
in
vedere
deţin
aproape
toale
procentele
(98,26
% In
CPO,intr-un
99,63%singur
lnC.V
şi 99,90% in CT),faţă de carepronumele
şi adjectivele
pronominale
tnttlnite
text
se găsesc
in proporţiineglijabile(l,72%
în CPE,0,35%
În CVşi
CT),
Proporţia ceva
maimare
depronume
şi adjective
pronominale
dinCPEnu
ne0,08%;1111
permitesă
Indlvlduallzăm,prinaceasta,textulrespectiv;datorităfaptuluică celemairuuttejirocenteîn'plusdin
CPE(1,16%pentru62pronume
şiadjective
pronominale
cuvinte-text)
seexplicăprinsepararea
intcrogattvelor
care
(13fonetice
tntrcbuinţări);
ceee
(3"1
tntrehuintărl)
şiîncine
(15Intrebulnţărl)
relat.ive
le cu aceleaşi
corpuri
(operaţie
nu
a fostfăcută
indicele
la CVşi CT).de
Celelalte
citevaprocentereprezentate.
de pronumele
şi adjectivele
întîlnitenumaiin CRB(0,56%)
ca.
dealtfel
şi acelea
numai
din CV(0,:35
%)şinumai
CT(0,08
%)-.luăm
permit,
limitele
acestor
proporţii
foarte
reduse,
o oarecare
Individualizare
adin
textelor,
dacă
ininconsideraţie
circulaţiapronumelorşi
adiccttvelorpronominale
respective.
Astfel,faţă de douăpronume
regionale.sauieşitedinuzdinCV"şitot dedouădinCT5,InCPEnumărulpronumelor
şi adjectlvelor
1 Altearticoleprivitoarela.morfologia
din Codtc»!
e popii Bratul am. publicatîn
RRL,XX,1975,nr. 6, p. 639-644,AUI, XXII, 1976,p. 13,c-18,XXIII,1977,p. 4147, şi XXV,1975(subtipar).
2 Inventarultuturorformelor
pronumelor
şi adjecLivelor
pronominale
, de carene folosimîn lucrareade faţă,nu poatefi publicatin cadrulacestuiarticol,Intrucitare 26 p.
dactilografiate.
3 În CPE,pronumele
aparIn numărde 60(2,4
%) cuvinte-titlucu 5271 (18,14
%)
cuvinte-text,În CV,4:>(2,81%) cuvinte-titlu
cu 1960(17,78
%) cuvinte-text,
iar in CT,51
(2,22%) cuvinte-titlu
cu 11.039(19,36
%)cuvinte-text.
4 Este vorbade cinescu,
cu frecvenţa4, şi ăl, cu frecvenţa2.
fi Avemîn vederepe cuşi,in formamincşi,cu frecvenţa
6, şi pe tuşi,in formaiincşl»
cu frecvenţa2.
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Tabel1

__ o
Pronumele
(adjectivulpronominal)
Acel(a),acestta),alalt,alt(ul),care,ce,celta},
eestta), ceva,cine,cît,dînsul,el,duşi,eu,
insul,
însumi,
meu,
mulţi,.neştine,[!lci
un(ul),
nimeni,
nimic,
noi,nostru,
nusul,oarecare,
orice,său,se,tău,toţi,tu, umil)voi,vostru,
vreun(u1).
acelaşi,
cel(a) ce,săuşi
atit(a), cineşi.cineoa
.ettoa,oarecii,
ori(şi)cine,
putini,narecit
, ooişi,
altoarece,
ăiolalt,care(int.),coreşi,carenare
,
ce(Int.),cine(Int.),cineşicii,
cîte,unii,destui,
tăuşi,
neşchii
altceva,ăl, cmescu
celălalt,cuşi,iuşi

CPB
CV
CT
._nr.
nr, proc.
nr.
Iproc.
I
1proe.
I
4900 92,96 1748 89,18 10967 99,34
266 5,04 204 10,40 - -

-

14 0,26

-

0,56

91 1,72
-

- -1 0,05 2
7 0,35 9

-

61

0,01
0,08

pronorninalc
regionale
sau ieşitedin uz este de şase",de underezultăcă textulla carene
referimare,in aceastăprivinţă,un caracterregionalşi arhaiccevamaipronunţat.
În favoarea
ideii.unttăţitlimbiiromânevechisepoateinvocaşi clasificarea
dupăcontinut,a pronumelor
şi adjectivelor
pronomlnale
din C,[>I3,
CVşi CT(vezitabelul2).
_........
Aceastăclasificare
arată că uneledeosebiri
in ceeace priveştefrecvenţagăsimdoar
InCT,la pronumele
personale;
reflexive
şi demonstrative.
Proporţia
multmaimicădepronume
reflexive
dinCTseexpllcăvtnsă,
prinmoduldealcătuirea indicelui
acestuitext,in careindice
nusenoteazălocurile
undeaparese,cisefacetrtmitereIa
verbele
la diatezareflexivă.
Esteposibil
ca neluareain consideraţie
a pronumelui
reflexivse să justifice- intr-ooarecaremăsurăproporţiile
maimarialepronume
lorpersonale
şi demonstrative
dinCT.Dacăfacemabstracţie
de acestelucruri,atunciputemspunecă in textelevechicercelatecategoriile
de pronumese
utilizează
tnurmătoarelc
proporţii:cea42% pronume
personale,
cea1::1
% pronume
reflexive,
cea1% pronume
.deîntărire,cea8% pronume
posestve
, cea15% pronume
relativeşi interogative,cea11% pronumedemonstrative
şi tot cea 11% pronume
nehotărîte.
Comparindpe bazaprimuluitabeldin acestparagraf- pronumele
comune-tuturor
textelorvechicercet.ate
cu aceleadin Bal/agulluiM. Sadoveanu,
constatămcă cu excepţia
a şasepronume(alalt,cesta,eţnşi,insumi,ncşiine
, nusul) a cărorfrecvenţăin textelevechi
este
doarde apoximativ
3%7,
celelalte
pronume
tnttlnite
in CPB,CV
CTcu frecvenţa
de aproximativ
90%8 apar
şi in
SBeu36
frecvenţa
tot
de aproximativ
90şi
%9.
6>Acestea
sint: alloarece,
ălaluit
, carcşi,iăuşi,care apar citeOdată,carcuare,
cu frecvenţa4, şi citicşicu;
cu frecvenţa15.
7 Acesteşasepronumeau frecvenţa168(3,18%)În CPB,62 (3,10%)în CV şi 306
(2,77%)in CT.
RCele31 de pronumeau frecvenţa4732(1::9,77
%) in CPB,1686(86,02
%) in CVşi
10661(96,57%)
în CT.
9 Cele:-31
de pronumedin SBcomunecu textcje.wechi
cercetatetotalizează
5519Intrebutnţări,ceeace faţă de 624\lde pronumedin SBreprezintă88,31%.

BDD-A1449 © 1977-1978 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 44.207.124.84 (2023-01-09 01:30:51 UTC)

3

MORFOLOGIA
IN CODaiCELE
POPrI'l3RiA.TUL

123
Tabel2

Felulpronumclor
(adjectivelor
pronominale)
Personale(eu,tu,el,ea,noi,Doi,ei,ele,
dînsul,insul,nusul)
Reflexive(sieşi,şic;şi,sincşi,sine,se,s)
Deîntărire(insumi,însuşiele; nrşi,iuşi,eluşi
uoişi
)
Posesiv
(meu,tăuetc.;tăuşi,săuşi)
Interogativ
şirelativ(care,ce,celta) ce,cine,
cit)
Demonstratlv
(acela,acelaşi,
acestacalatt,
ăl,
ălalait,cela,celălalt,
cesta
)
Nehotărît(aliccba.altoarece.aitul.aut
(a),careşi,
Crevare,ceva,cinesctu
cineşi,cineşicti,
cineva,
citeunii,citna,destui,
mulţi,neşchit,
neştine,
niciunul:nimeni,nimic.oarecare,
oarecii,
orice,
ori(şircine
, putni, un(ul), oarecii,
oreun(ul).

CPB

CV

CT

nI'. I proc. nr, I proc. nr.1 proc.
2162 41,01 846 43,16 5 804 52,57
731 13,86 238 12,14 87 0,78
52 0,98 21 1,07 136 1,23
421 7,98 141 7,19 852 7,71
770 14,60 302 15,40 1 472 13,33
576 10,92 199 10,15 1 623 14,70

553 10,49 213 10,86 1065 9,64

Dacăadăugăm
celecttevapronume
comUne
doarIndouătexte:vechişiIn SBIQ,
prec1,lm
Şiaceleacare
apar.Intr-un
singurtextvechişitn SBll- toalela un locreprezentind
15cuvintetitlu cu cea6%cuvinte-text
in CPB,cea10%in CV,cea0,50%In CTşi cea8'Yo·în
SBatuncigăsimaicio probăa mareistahllltăt
i a sistemului.
pronominal
romănesc
: aceleaşi46
de pronumeşi adjectivepronomlnalc
reprezintăaproximattv
95'Yo.
dintotalulţutre}lUinţărilor
pronume
lorşi adiecttvelorpronomlnale
attt Intextelevechicercetate,clt şi In textulmodern.
Deosebirea
dintretextulmodernşi textelevechise poatefacecu ajutorulurmătoarelor
22 de pronumeşi adjectivepronominale
cu frecvenţaHJ3(3,08'Yo)
care nu aparin textele
vechicercetate,
cinumaiîn SB:acesiălalt
(1)12,
altcineva
(2),careva(4),.ce(Cidie(5),eulare(2),
d.0mllia
sa (2),domnia
ia (1),domnianoastră(1),dumnealor
(2),dumnealui
(5):dumneata(113),
dumneavoastră
(28),fiecare(4),Isla(4.),rrăriasa (1),măriavoastră(1),n/şir(t), oricare(1),
preasîinţitul
(2),.preaslănitul
(1),sţinţia.. sa (7)şi sfinţia.la (5).Dupăconţinut,aceste22 de
pronumeşi adjective
pronominale
tnttlnttenumal
in SB segrupează
asttel:două,cufrecvenţa
10în CPB,CT şi SB apar pronumele
atitia),cinwa,cttua,ori(şi)cillC
şi putini,care
au frecvenţa8 (0,15%) in CPB, 46 (0,41%) In CT şi 48 (0,76%) In SE; iar in
CPB,CVşi SE aparacelaşişi eel(a)ce,cu frecvenţa260(4,93%) in ePE şi 20:3(10,36
%)
In CV.Precizămcă cel(a)ce apareşi în CT,dar în indiceleacestuitext cel(a)ce a fost
trecutla un loccu Cfl(a).
11InCT şi SE apareăsta,cu.frecvenţa
1 (0,009
%) 1nCT şi 190(3,04%)In SE, şi
celălalt,cu frecvenţa1 (0,009
%)In CTşi 43 (0,68%) în SB; in CVşi SB aparealtceva,cu
frecvenţa1 (0,05'Yo)
în CVşi 4 (0,06%)in SB; in sfîrşit în CPBşi SBaparecare(lnter.),
ce(inter.),cine(inter.)şi destui,eareau frecvenţa65(1,23%)în CPBşi 325.(5,20%)in SB.
Menţionăm
că interogativele
care,ceşi cineaparşi in CVşi CT, dar In indiceletextelor
resp(ctiveau fosttrecutela un loccu relitivcle.
12Cifradin parantezăindicăfrecvenţaabsolutăa pronumelui
sauadjectivului
pronominalrespectiv.
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5 (0,08%), stnt dcmonstrativc-s
; şase,cu frecvenţa14(0,22%),sîntuehotărrte
'! ; unul,cu
frecvenţa5 (0,08%),esteinterogativ"
; insfîrşit13,cufrecvenţa
16l!(2,70%),sintdereverenţă!".
Cualtecuvinte,eeease deosebeşte dinpunctuldevedereal sistemului
pronominal
- textul
moderndetextelevechicu carefacemcomparaţia
est- prezenţain SBa unelcantităţirelativ
maride pronumede reverenţă'?
şi absenţaacestorpronumedinePB, CVşi CT.
§3. Refertndu-ne
la pronumele
personale,
acesteasetntrchulntează
1ntextelecercetate
aşa cumse vedeIn tabelul3 :
Tabel3
--_._CT
CPB
CV
SB
I
I
nr,
nr.
nI'.
nr.
proc.
proc.
proc.
proc. I
I
f
I
1
I
eu
183
6,37 769
3,47 125
6,96 567
9,07
tu
127
2,40 70
3,57 485
4,24
4,39 265
el
713
12,70 2221
12,11
13,52 249
20,11 757
65
ea
1,17 307
8,56
1,23 23
2,78 535
noi
265
4,03 159
1,50
5,02 79
1,44 94
voi
340
7,60 697
6,45 149
6,31 63
1,00
ei
322
5,56 742
3,53
6,10 109
6,72 221
9
ele
29
2,25
0,55
0,45 47
0,42 141
6
dinsul
7
0,30 23
1,18
0,20 74
0,13
Insul
70
0,19
0,96 263
1,32 19
:2,38 12
8
41
11usul
0.77
0,40 91
0,82 Dintabelrezultăcăattt111
textelevechicttşiincelmodern,
pronumele
personale
propriuzisp,
(eu,
tl1,
el,
ea,
noi,
voi,
ci,
ele)
au
ponderea
cea
mai
mare,
insumind
2044
(94,54
%)
tntrebutnţărt,
iar celelaltepronumepersonale(dÎ1lSl11
, înstil, nusl1[l8)
se utilizează
sporadic
(118lntrebuînţărt,
reprezentind
5,45%).Din punctulidcvedereal folosiriipersoanelor,
se
13.Acestea
Estevorpa
accstălali
şi Lsia,
14
sint:dealtcineva,
careva,
cutare,fiecare,nişteşi oricare.Uneledintreeleapar
In secolulal XVI-leaIn alte texte decitaceleaavutein vedereaict,cumar fi Cazaniaadoua
a.JulCoresi(alt.ucineva.
67/11; cutarele435/35;.ţtecarele
267/13
; neşte1118/26)
sauFaliadela
orăştie (cl1tllfele251[16
- 17).
15Nereferimla cefel de.
16Avemlnveder 1>edomniasa, domniata, domniavoastră,dumnealor,
dumnealui,
dumneata,
dumneavoastră,
măria
sa,
măria
voastră,
preasţinţttul,
sţiniia
sa
şi
sfinţia
Menţionămcă substant
lvele din componenţa
acestorpronumede reverenţăapar şi Înta.secolul
al XVI-lea;Referindu-se,lnsă,
la pronumele
de reverenţăIn acestsecol,Al.Rosetti(Istoria
limbiiromdn«,
Bucureşti,1968,p. 497,521,541)dă exemplenumaidin textelenctraduse
,
Totuşi,şi în texteletradusedin secolulal XVI-leaaparconstructii
care pol fi considerate
pronumede reverenţă.De exemplu,
măril(i)lui, în Cazan
ia a douaa lui Corest,1/12şi In
Palia.iiela Orăştie,11/14;domniei
lui,In Cazauiaa doua.a IutCoresi1/14,domniei
meale,
111
Ctizania
a douaa Iui Coresl,1/19. .Însecolulurmător, pronumelede reverenţădevin
frecventechiarşi in literaturareligioasă.
De exemplu,
în Cazunia
.IuiYarl.aamInt.îlnlmpe
dumneata,
428/28,măriasa, 39/28,marialui, 12:3/4,
socnţiasa, 14/6etc. Interesant
este şi
faptulcă acolounde in secolulal XVI-lease foloseşte
un pronumepersonal,in secolulal
XVII-lllit
apareuneoriun-pronume
..tiereverenţă.
/C()lllpară:
Doanuie
, de eştitii, zi-misă vii
cătrălinepreo.pă,Cazaniaa douaa.lui Coresi,267/26- 27, cu Doamne,de eşti măriaia
dzi-misa vinla tinepreapă, Cazan
ia lui Varlaarn
, 199/18
- 19 (în acestrult.im
text apare,
insă,şi tu la p. 196/23).
17Cele13 pronumede reverenţăcuvinte-titlu
reprezintă
- faţă de totalulde 6.6pronumedin SB-, aproape20%, iar cele169de ocurcnteconstituie
- faţă de totalul de
1)249('Vzi
şi
nota9)
aproape
3%.
18Acestpronume,
fiindieşitdin uz, nu apareîn SE. Pentruprovenienţa
lui nusul
din lnsul,veziAl. Rosetti,op.cit., p. 541.
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observădiferenţe
dela untext la altul,acestediferente
putindfi motivateuneoridelungimea
textuluisaualteorideconţinutul
acestnla.Deexemplu,
faţ.ădetextelescurte(CV,cea10.000
cuvinte-text)
sauculungimemedie(CPB,cea :30.000
cuvinte-text;
SB,cea40.000
cuvinte-text),
in carepronnmele
el apareÎn proporţiidecea 13%,In textelecu lungimemaimare(CT,cea
60.000
cuvinte-text)pronumele
respectiv
sefoloseşte
in proporţiedepeste20%. Refcrinrtu-ne
la conţinut,constatăm
că în textelereligioase,
undepersoanele
de genfemininaparsporadic,
pronumele
ea se Întîlneştefoarteputin (întrecea 1% şi cea ,3%),in timp ce În SB,unde
personajul
prlucipaleste,Vltorla Llpan,ca apareîn proporţiede aproape9%.
Privitorla tntrcbulnţarea
cazurilor,in toate textelecercetatenorntuatfvele
eu şi tu,
precumşi nornlnattv-acuzattvele
voişi ei aparfără niciun fel de deosebirefaţă de limba
literarăactuală,La norninat.lv-acuzutlvul
celorlalte
persoane,
insă,găsimuneleformecarenu
au fostpreluatede limbaliterarămodernă.
Citevadintreacesteavorfi reprezenttnd
faptede
grafie,în sensulunorgreşelide scriere:elln, CPB,531/12,;noe,CPB,12/8; nui, CPB,
357f7; tmoi, CV,83/8 etc. Altelesînt fonetismereglonale sau ieşitedin uz: mene,
CPB, 64j7; miinre,CV, 6018- 9'; meinre, CV,67/12;me,ePB, 15/10,CV,1914;fire,
cv, 72/12;tiînre,CV,42/8;elii,CPB,93/17,CT,2r/12;du, CPB,8/6, CV,35/4,CT,3T/I;
Iă, CPB,
22/18;lu,
CPB,
12/l3,
cv, CV,61/12,
10/10;ia, CPB,
48/4,CV,
45/4,
CT,şi2';11;
nă, ev,
oii,
CT,118v/16;
tate,
CPB,
120/21,
CT,11'j23.
Notăm
aici
că proteza
lui1514;
Î- la
aeuzal.ivul
îl sauli nu apareÎn textelevechicercetate,dar estedestulde frecventăIn SB
(ilse întîlneştede66deorişi ii de21 deori)IQ.
Formeflexionare
propriu-zise
caresă aparăIn
vreunuldin textelevechişi să nu maifie Intrebuinţate
In limbaliterarămodernănu am
Intilnit.
Celespusein legăturăcunominatrv-acuzatlvul
sintvalabile- schimbind
ceeacetrebuie
schimbat
şi
la
gcntttv-dativ.
Ne
referim
la
faptul
că
şi
la
acestecazuri
apar
unelegreşelt
de
scricre20,
unelefonctisme
regionalesau ieşttedin nz21,nu se tnttlneşteprotezaIui Î- la lmi,
tţt etc.în textelevechici numaiîn celmodcrn22
şi nu se găsescformerlextonarepropriu-zfse
În textelevechicare.sănu aparăIn textulmodern.
Aşastindlucrurile,în sensulcă particularităţile
prezentate
nu permitindividualizarea
textelor,amfăcutapel,pentruaceasta,la toate"formele"
pronumelor
personale
- indiferent
de naturalormorfologică,
roneticăsauchiargrafică- pecarele-amgrupatInliterare(păstra.
te În limbaliterarămodernă)
şi tielitcrare
(abandonate
in stadinlactualal limbiiliterare)23
_C
vezi tabelul4.
Dintabelse vcdecă In textelecercetateapar46 de formepăstrateIn Iimbaliterară
iarnumărulformelor
neacceptate
de limbaliterarămodernă
estedemaimultde.xţouă
orimai
mare,şi anume,105.Cutoateacestea,importanţa
maximăreuineformelor
liicrarcJcarc
asigură
stabilitatea
limbii,lucrucarerezultăşi dinfrecvenţa
loraproximativă
(obţinutăprinraportarea
numărului
totalal întrebutnţărilur
literareşi neliterarela numărulformelor
respective).
Astfel,
in CPBoformăliterarăserepetădecea31deori,In timp ce una neliterarăde
numaicea6 orr;
tot la fel,in CVo formăliterarăarefrecvenţa
aproximativă
10;Iarunaneliterarădoaraproximativ3 ; în CTo formăliterarăaparede aproximativ
86 de ori,faţă de linaneliterarăInttlnitădenumaiaproximativ
17ori; In sfîrşit,în SBgăsimo singurăformăneliterară.
(anume,
dînsu,p. 572),pe carl;l
nicinu o mailuămîn consideraţie
dinpunctuldevcdereal repetării,in
timpce fiecareformăliterarăse repetăde aproximativ
59 de ori.
Urmărind
proporţiile
formelor
prollominale
literareşi neliterarc,
observăm
o diferenţiere
a textelor.Astfel,textulcucelmaipronunţat
caracter
arhaicşi regional
esteCV.Incareaspectele
19Pentn!aceAstă
problemă,
vei S. Puşcariu,COllsideraţiuni
asuprasistemului
fonettc
şi fonologic
al lim9iir9mânc,
DE, VII, 1931- H33, p. 14 Pe marginea
cârţilor,p. '162
463; Al. RoseUi,op. cit., p. 407,
20Deexemplu,
te, eFB,43/15,[ne,CPJ3,
296/15,[!lin,ePB,1114,lu:r,.CPB,
341/2etc.
21Aeeslea.sînt: miie,CH3'::J\:l2{3;
mil,CT,45v/2;ţ, CT,39'18;ţii, c:;PB,
64/21,CT,
38'/12;ii (la f., sg., G) CPB,430/21;lloao,CPB,,9116,CV,24/5,CT,1or{17
; noo,CPB,
351)6;nuao,CPB,352J15;.nă,
CV,1514;voao,CPB,7/9,CV,12/6,
CT,3v/;voo,CV,22111;
vii, CT, 118v/11;loră,CPB,42(17,CT,10'(9;.luril,ePB, 139117;Iuru,ePB,139/7;/Orll,
CFB,14/1,CV,5!1:3;
la CPB,3/1:3;CV,8/7, CT,3()Vj17.
22Totalulformdorde dalivcu Î- din SBeste de 99.
2:1În tabel,la rubrica"pronumele"
trecemtoalc formelepronominalc
respective,indiferentdacăaparîn t{)atetexlelesau numaiÎn uneledintreele.La CT,formeletranscrise
în illdîce·
mdşi lIâau fost considerate
literareapreciindeă.li. dinoriginalul
chirilicpoate
fi redat aiciprhl ă.
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Felul
formelor

6

-----------,----CPB
Pronumele

CV
nr.

-=l:OC.

I proc,

CT
nr.

I proc,

TabelIl
SB
nr. proc.

lite- eu,m.ine,mă,
numie,
rare imi,mi;tu, tine,te,îţi,
ţi; el,îl, 1,lui,li, 1; ca,0, 1 461 67,57 L18156,85 3996 68,841272B1",,,
el:
i;IJ;N,
ni, iz,
e?1,ni
; voi,
.\
va,li,.
VZ,
lor,
le,Iz;
ele,le; dinsul;dînşii,
dînsa,dînsele;
Insul,inşii,
însa,însele.
neli· miinre,meinre,
mene,
tera- mCll<
e>.,
me,
miamu,
me, 701 :32,42 365 43,14 1 808 31,15 1 0,03
re
miie,mii.;tire,
Wnre,.,t"ei,
tem(1.1,),
Ură,
ieu,ţ, tii.,te, tU, pu,
(eră; eta,du, eliu,lU,
lu,lue,lu/u,
lu;<i>, iau;
ia, ii; tuioi,nO,e,
nui,
no;« , Vili,nă.:», neu,
noao; nuCio,
n(1.9,.n
ii
vii,veă,ooao,vao,voo;
tur, lorii,Iurii,totu,Iuru,
IO<T>
, lă, Umu,;,
tale,
-ci» ale,l.eu;diitisii;
âitnsu,..<din> su,dim.ul,
diinsul.,
dlnsulă,dînsu,
tinşi, .dinşii,âiinşii,
deînşii,diinsa,dinse,
dinsele,diinsele
; ânsii,
Însu,ănsu,.ă<n>8u,
Însu,,1insu,ins,ul,
nsul,
âns.ulil,
însu/ii,nsulii., "
inşi,ănşi,ănşii,.inşii,
insa,ănse,inese/e'flse1e
;
nusu,nusul,
nusu/l1,husulu,
TUsul,
rosul,tusulu,tuişi,
nuşii,nusa,nusc,nusele,
regionale
sauieşitedinuz alepronumelor
personale
însumează
cea43%şi, ca urmare,formele
păstratein limbaliterarădepăşesc
doarcu puţinjumătatedin totalulintrebutnţărllnr
(cea
57%).în aceastăpi.'ivinţă,
ePE seaseamănă
foarlemultcuGl', ambele
fiindmaipuţinarhaice
şi regionale
deellGV(formele
literareale pronumelor
din CPBşi CTdepăşcsc
douătreimi__
cea68% - ceeaeefacecaformele
nelitel'are
săreprezinte
maipuţindeo treime- cea32%).
Citpriveşterealizînd
SB,aiciformele
regionale
şi arhaice
au fost
complet
elilllinate,
formeleliterare
pronumelor
aproape
100% (singura
formă
neliterară
dinsuconsiderăm
că esteale
de
facturăpopulară).
§4. Lapronumele
reflexivseconstatăo creşterea proporţiei
dela textelevechi(13,86
%
n CPBşi 12,14
% in CT24)
la textulmodern(20,21
% in SB).Aceastăcreşterese repartizează
negal
la formele
neaccentuate
şi îccentuateale pronumelui
reflexiv,
şi anume(vezitabcluI5):
1
Nu am luat în consideraţie
şi CT,intrucitin indiceleacestuitext uu se notează
şi
formele
neaccentuate
de
acuzativ
ale
reflexiv,pentruacesteafăclndu-se
trimiterela verbelela diatezarcflexivă.pronumelui
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Tabel5

cv

ePB
Cazul
Dativ
Acuzativ

neacc,
ace.
neacc.
ace.

SB

nI'.

proc.

nr.

proc.

nr,

proc,

46
-

0,87
--

637
48

12,08
0,91

,ll
2
186
19

1,.50
0,10
9,48
0,96

2:H
1
1014
14

3,74
0,01
16,22
0,22

I

Aşadar,sporireaproporţtei
dela textelevechila textulmodernaparenumailaformele
neaccentuate
ale pronumelui
reflexiv(la celeaccentuate
putîndvorbichiarde o scădere)şi
maialesla acuzativ(înraportcu dativul, undecreştereaestede cea 3 procente
faţă deCPB
şi de cea2 procentefaţă de CV,la acuzativcreştereaestede cea4 procentefaţă de CPBşi
de cea 6 procentefaţă de CV).Întrucît.formeleneaccentuate
de acuzativale pronumelui
reflexivsefolosesc
exclusiv
ca anexealeverbeloriarformele
neaccentuate
de dativaleacestui
pronumeaparşi elein majoritatea
cazurilor
tot pe lîngăverbe,putemapreciacă de la stadiul vechila cel modernal limbiiromânea crescutnumărulşi întrebuinţarea
verhelor
»reflexive"
(însoţitedepronumele
retlexivvindllcrent
de dlatczala careseaflă).
Privitorla circulaţia
formelor,
constatămcă,în comparat.ie
cuInnbaliterarămodernă-",
în textelecercetate
nuapardoarformele
accentuate
dedativsieşişieşi.La fel ca la pronumele
personal,
şi la pronumelereflexiv
în textelevechinuesteatestatăformadedativcuÎ-procllttc
(careaparecu frecvenţă
mare- 108- in SB)iar mulţimea
formelor
acestuipronume
se explicăprin aspectele
fonetice
regionalesauieşitedinUZ26•
Raportuldintreformeleliterareşi
celenelitcrareale pronumelui
reflexivesteurmătorul
(vezitabelul6):
Tabel6
Felul
formelor
Lite-'
rare
Neliterare

CPB

Pronumele

CV

4YSB
nr.
nr.
,;nt.
f proc,
/proc.
1proe.

şi, tşi,şie,sieşi,se, s, sine,sincşi,

654 89,46 202 84,87 1.263 100%

ş, ş'"ti,şc;se,S(!U,
seră,"să,şi;
sene,sitna, sineş,sinele,sineleş,
sinelcşe
; sincşii,sinieş,sineloruş.

77 10,.5:136 15,12

Şi aicise observăcă formeleliteraresint maipuţinela,număr,dar au.,0importanţă
maimarerezultatădinfrecvenţa
lor27,
iarformele
nellterare,
deşimainumeroase,
sintmaipuţin
importante,
avindo frecvenţă
maimică28.,
În,afaraacestorlucruri,maiputemsubliniacătextul
23Pentruformelepronumelui
reflexivIn limbaliterarămodernă,veziAcademia
R.S.
România,
Gramatica
limbiiromane,Bucureşti,
1965[= Gram.Acad.],1, p. 152.
26Menţionăm
că nu am ţinut contdc valorilepe carele au diferiteforme ale pronumeluireflexiv.
27Celeopt rormcliterarese repetăde cea81 de ori in CPB,de cea de ori în CV
şi de cea157de,ori In SB.
28Formelenelltcrare- în numărde 17_. sint de mai mult de douăori mai numeroasedecttceleliteraredar se repetăde numaieca4 oriInCPBşi deceaZoriin CV.
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modernsedeosebeşte
detextelevechiprinaceeacă nu conţinentcio formăregională
sauieşită
dinuz de pronume
reflexiv,precumşi faptulcă, din punctulde vedereal acestuipronume,
CPBare in generalaceleaşi earaeleristici
cu CV,de eare se deosebeşte
doarprinfrecvenţa
cevamaimarea formelor
literare(faţăde cea90% cît reprezintă
formeleliterarein CPB,in
GVacesteaconstituienumaicea 85%).
§5. Pronumele
şi adjectivulpronominal
de tntărirenu aparetn SB.în textelevechi
cercetate,acestpronume
şi adjectivpronominal
cunoaşte,
pe lIngăformelepăstrateIn limba
literarămodernăw,
şi alteleconstituite
din diverseformealepronumelor
personale
propriu-zise
la cares-aadăugatreflcxivul
-şi (mineşi,
.iineşi,duşietc.)30.
Frecvenţa
tuturorpronumelor
şi
adjecf
ivelorpronorninale
deîntărireesteredusă,insumind
52(0,98%)ocurente
înCPB,21(1,07%)
InCVşi136(1,2:'\
%)inCT.Proporţiile
micişi asemănătoare
nupermitindividualizarea
vreunuia
dintextelevechicercetate,acestlucruputtndu-se
realizaîntr-ooarecaremăsurăcu ajutorul
ctrculaţtef
formelor
31,pe careo prezentăm
in tabelul7 :
Tabel .,
FelUl
formelor
Literare

Pronumele
(adjectivul
pronominal)
însumi,însămi,Însuţi,insăţi,
Însuşi,însăşi,înşine,inşioă,inşişi

CPB
nr.

lproc.

CV
nr.

I proc.

CT
nI'.

I proc,

26 50,00I 12 57,14 77 56,61

mineşi,tineşi'lnsuş,instişii,
inşuşu,însuşu,fnsă<,şi>
, eluşii,eluşi,
luişiiiaşîi,iaşi,eişi,ooişi,voişivă, 26 50,00 9 42,85 59 43,38
înşişi'!,
înştş,eişi'!,eişi,Ioruş,
Ioruş
ii, loruşi,ialeşi
Deaicisevedecă in această privlnţăCPB- In careformele
literareşi celeneliterare
aparIn proporţiiegale(şianume,50
%)- estemaiarhaicdecitCVşi GT,iricareformeleliterare.repreztntă
cea 57%-iarccle-ncliterare
cea 43%.
_
i§
ti.
Din
punctul
d
Vederc,al
frecvenţei
pronumelui
şi
adjectivului
pronominal
posesiv,
textul-modern
se deosebeşte
de textelevechicercetate.Astfel,faţă de SB,undepronumele
şiadjectivulpronominal
posesiv
reprez.intădoar
2,69%(168Intrebuintărl)
dintotalulpronumelor
şi
adiecttvelor
pronorninale,
inCPB,
CV
ştC'I'
proporţia
acestuia
este
de
ori
mai
mare:7,98%(421tntrebulnţărt)
in CPB,7,19%(141lntrebuinţărl)
in CVaproape
şi 7,71%trei
(852
întrebulnţărl)in GT.
Oaltădeosebire
dintretextul'modern
şitextelevechiconstăInprezenţa
numaiin textele
vechia posestvclor
cU-ş!(tăuş,CPB46/19;saleşii,CPB,27/18
... ;săişi, CV,26/2),precumşi
Inabsenţadintextul.modern
a formelor
regionale
sau.ieşitedinuz.
în privinţaformelorpronumelor
şi adjectivelor
pronominale
posesive,
constatămcă,
except1nd
pevo(a)streei
dinCPB,268/10,
:'\00/10,
337/2(la care,prinanalogie
cusubstantivel
e
feminine,
amputeavorbidefenomenularhaicde necontopire
a desinenţei
-r- cu -e-dinarticolul.ei), toatecelelalte
formesîntsaugreşelidescriere,saufonetisrne
regionale
oriieşitedin
uz, aşa cumse vedeIn tabelul832•
Dih.tabelreznltăcă,deşidiferenţele
dintretexteslIltdeshtlde mari,toluşise poate
desprinde
ideeagenerală
că formele
literare- maipuţinela număr(16)- sc repelămai des
29PentruacesteaveziGram.Acad.,1, p. 154- 155.
30Al. Rosetti,op.cit., p. 541,le trece pe acesteaalăturide însuşi,sicşi,sineşi,la
reflexive.
31Amconsiderat
literareşi ceCace In indicele
la Cl' estetranscrisînsdmi,insâţi,Îllşivâ.
32Ceeace În indicelela CT.esletranscris/du,lâi, lloasll'(i,vaaslrâ am considerat
formeliterare(veziş.nota ullterioară).
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(decea21deoriInCPB,decea(ioriin CVşi de cea 32 de oriln CT),iar formeleneliterare
mainumeroase
(25)--serepetăde maipuţineori (decea douăori in CPB,o datăInCVşi
de cea1: ori in CT).Individualizarea
textelorIuatein discuţie.sepoateface din punctul
de vedereal pronumelui
şi adjectivului
pronominal
posesiv-utilizindformele
regionalesau
ieşitedinuz: dupătextulmodern,
in carenu aparenicio .formăneliterară,textulcu celemai
puţineformeneliterareesteCPB(cca17%),urmatde CV (cea24%) şi de CT (cea38%).
FaptulcăCTsesituează,
Inaceastăprivinţă,peutimullocse explicăprin frecvenţamarea
poseslvului
depersoana1, la caretoateformele.
(innumărde 326)sintnetiterare(tnieu,miu,
miei,mi!,mia, mele).
§7. Pronumele
şi adjectivele
prouominale
demonstrative
întîlnitein textelecercetate
sint celedin tabelul9.

Felul
formelor

CPE

CT

CV

Tabel8
------SE

nI'. ' 1'0.
nr, ,1 proc, nr. I proc, nr, I proc...
prompl:C)tiVUl ---,'-p-c-

LiterareImei,tău, tăi, tociale,
348 82,66
său,săi, sa, sale,
. 107 75,881525,.., 61,61 168 100%
nostru,'noştri,iioasiiă,
noastre,nostru,
voastra,
voastre.
Nelitera,micu,mle<ll>, miu,
re
miei,miii,mf,mia,
34 24,09 327 313,38
ml:le'lTIeţe,
tui,iaa.Iău», 73
săişi,săiş,q!eşu,saleş,
aleşur
tiustru,
no«:s>
iru, ooştru,
voştri, ooştre,nostră,
»oostrcei,
uostreei.
Tabel9
CPB
Pronumele
acesta
cesta
ăsta
Ista
acela
cela
ăl
acestălalt
celălalt
alalt
ăla1alt
acelaşi
Tota.l

nr.

CV

I proc.

nr,

I

CT

proc.

267
9

5,06
0,17

9:2
2

4,69
0,10

208
56

3,94
1,06

t;3
20
2

3,21
1,02
0,10

25
1
10
576

0,47 13
0,01
7
0,18
10,88 199

SB

nr. I proc,
558 5,06
31 0,28
1
0,009
730 t;,61
269 2,43

1
33
0,66
0,35
10,15 1623

nr, I proc,
95
1,52
190
3,04
4
0,0t;
136
2,t7
ilO
1,76
1
0,01
0,009 43
0,68
0,29
1.6 0,25
14,70 595
9,52

9_ Anuarulde Iingvistfcă
şi istorieliterară 211
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Utilizarea
dernonstrattvelor
Inproporţii
decea10%atit in CPEşi CV33
citşiîn SEpoate
constituiun argumentIn favoareaunltătlilimbiiromâne\ cehi.şi a sta ilităţiisfste: uluiei
pronominal'".
Pronumele
şi adjectivele
pronominale
demonstrative
oferă,însă,şi posthil.tătt
de individualizare
a textelor.Deexemplu,
Îl1SEnu se Intrebuinţează
delocarhaiculcesta, intilnitsporadic
în CPB,CVşiCT, dar se foloseşte
foarte ult popularul
ăsta,utilizato singură
datăin CT3>,
şi decîtevaorichiarregionalul
isia, carenu aparein textelevechicercetate;in
SE găsimformaţiamairecentăacesiălalt
, netnttlnltă
Intextelevechi,iar In acesteadinurmă
aparearhaiculalalt.,nelnttlnitIn textulmodernş.a.m.d,
Mulţimea
formelordemonstrativelor,
constituilădin 44 de formeliteral'e36
şi din 121
de formeneliterares",
se explicăpringrafiiImproprli(acestu-c
ia» , CPE,89{4,acaasta,
CPB.
84/2,cesioro
; C'PE,449/15etc.)saumaialesprinfonetisme
regionale
oriieşitedinuz (acestu,
CPB,54/7,CV,51/13;aceşti!,
CPE,12/11,CT,32r/13,acelaş,CPE,319/8,CV,157{5etc.)şi
numairareor!prinformeflexlonare
regionale
sauieşitedinuz (aceiia,CPE,155/9-10; aceei,
CV,40/3)38.
Frecvenţatuturorformelordemonstrativelor
este ceadin tabelul10.
Tabel10
Felul
formelor
Literare
Neliterare

CPE
nr,
225
351

I

proc

CV
nr.

39,06 75
60,9:3 124

I

proc.

SE

CT
nr.

I

37,68 655
62,31 969

proe,

nr.

40,33 400
59,66 195

I

proc.
67,22
32,77

Aşadarşi dinacestpunctde vedereputemvorbide Unitatea.
textelorvechi,In sensul
că Intoateacesteaformele
neliterare- mainumeroase
decitceleliterare- aparIn proporţii
asemănătoare
(cea60%).Prinaceasta,
toatetextelevechicercetatese deosebesc
detextuln,osaProporţiaceamaimarea dernonstratlvelor
din CTeste.datădefolosireamaifrecventă a demonstrativelor
dedepărtare(vezitabelul),ceeace poateconstituiun mijlocde
individualizare
a acestuitext.
34La demonstrativele
careau existatIn românavecheşi care au fost abandonate
ulteriorputemnotaalăturide alaltşi pe acestaşi,Intilnitde 8 ori In Cazan
ia a douaa lui
Core
si (192[18
- 19,213/34,284/8,313/1,316/37,317/1- 2,334/2)şi dedouăoriIn Cazania
lui Varlaatn(318/26:-:27,329/19).
3, în textereligioase
din secolulal XVI-leapopularul
ăsta,In formaasta, mai apare
o dalăşi in Cazaniaa douaa lui Coresi,285[19.
Pentrualteformepopulareşi regionaleale
dernonstrativelor
la sfîrşitulsecolului
al XVI-leaşi Inceputulsecoluluial XVII-lea,vezi
Al. Hosctti,op,cii.;p.541-- 542.
36Acesteastnt: acest,acesta,acestui,acestuia,
aceşti,aceştia,
acestor,acestora,această
(aicilncadrăm
şi pe aceslddinCT),aceasta,acestei,acesteia,
aceste,acestea,acel,acela,acelui,
aceluia,acei,aceia,acelor,acelora,aceea,acea,acelei,
aceleia,acele,acelea,
cel,cela,ceiut.:celuia,cei,ceia;celor, celora;cea,ceea,cele,acestălali
, celălalicacelaşi,
aceeaşi.
37Ne referimla aceslil,acesiu,acestu«:
ia>. aceşie,aceşte,aceste(rn., pl., N-'- A),
aăasiă,
acest.ă,
acesta,
acasta,
aăaasta,
dceşiii,
aceşti,
aceştia,
accştiia,
aceşiea,
acesti(a
(ultimeleşapteformesint de f., sg., G- D), acasle,
aceste,
aCiaste,
aceste,acesteia,
acestea,aciiastl!,
aciaştia,acaste,aceste,acestea,
acestia,aceştia,acasta(ultimele
treiformesintdef.,pl.,N-A).
acestoru,
ces/il,cesia,cesta,cestui,
cestuia
,ceşti,ceşic,
C(Ş/e,ci!siâ,
cesta,casta,ccste,
cestoril,
cestoru,
ceslero,asl-,astă,asta,isfa,isiuta,acelil,acelu,acelua,acaia,acia,aceloru,ace,aca, aceţl.
ac/a,acaă,ataia, aceia,aceia,iacaia,dccee,
aceiia,aceei, aceiia,acele,decele,acalii,.acelC,
acele,dece/il,
acelia,aCiali!,
actalia,acel<:e> a, celil,ceiia,eelora,ca, ceia,caia,ceia,ce<l>e,
cale,ciale,cele,ciali!,cale,
cele,calia, ace/elalte,
alalli1,alalt,alaltu, alaaltu,alaliita,aalaltu,
al/altii,alăltui,alaltuia,ala/ţi,alâllora,alaltâ,alalte,alăltoru,alâltora,alalatu,acelaş,acaiaşe,
acaiaş,acCiaşi,
acezaş,
aeali!ş.
38Pentruformade genitiv-dativ
refăcutăşi, deci,maitîrzieacelei(a),
veziAl.'Rosetti,
op.cit.,p. 541.
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dern,in ultimuldominante
fiindformeleliterareale pronumelor
şi adjectivelor
pronornlnale
..demonstrative
(aproape70%).
§8. Prezentăm
pronumele
şi adjectivele
pronominale
rclattveşi pronumele
şiadjectivele
pronorninale
interogative
intr-unsmgurparagraf,datorităIaptuhrică in uneledintreindicele
utilizate
acestea
stntidentică.
trecute1:;
loc,iar
flexiunea
şi tnterogativclor
- şi
atunci
cind
sîntcomune
- este
Inun
textele
cercetate
serclativclor
inttlncsc
următoarele
pronume
adjective
proncminale
relativeşi interogative
(vezitabelul11):
Tabel11
CPB
CV
el'
SB
---Pronumele
nr.
proc. nr.
proc. nr.
proc. nr.
proc,
I
I
1
1
care
78
40
0,81
0,36 296
1,47 16
4,73
ce
299
59
1068 9,67 297
5,67
3,01
4,75lr
ce fel de
5
0,08
11
250
4,74 196
10,00
eel(a)ce
cine
109
303 2,74 56
0,96
2,06 19
0,89"
0,17{
61
elt
34
0,64 12
0,61
0,55 19
0,30
770
total
14,60 302
15,40 1472 13,33 684
10,91
X.abelIZ
Felul
(adjectivul
forme- Pronumele
pronominal)
lor

ePB

CV

nI'. 1proc. -----------l
nr. Iproc.

L1te- care,căruia,căreia,cărora;
rartj ce; cefel de; celce,celace,
652 84,67 198 65,,.11430
celula,
ce,celce,ceiace,
eelorace,ceeace,celece;
cine,cui; eli, clţi,
cită,cîte.
Nell- ca-cre», care,caare,earia, 118 15,32 104 34,43 42
tera- carele,carile,cărcle,carele,
rc
cari,carii; ciie,cea,. ca;
celcliră,celaca, celaci,
c<c>la ce,celuiacei,
ce-c.t»ce,eeece,ceace,
Cece,eia ce,eia ceei,
cadce,ceiace(f.,sg.,N-A),
esiace,ceece,ăaiace,
ciaiace,
ce,eze
ce,stale
ăaţiace,cale
ceU
ce,ciale
ee, ce,
calCce,celace,celiace;
eene,ciinre,cineu,citii,
căiu,ciiti,căţi,cătu,căţi,
căie.

1 0,14

Dupăcumse vede,pronumele
şi adjectivele
pronorninale
relativeşi interogative
permit
distingerea
textuluimodern,Incarerelatrvele
şi interogattvele
se folosesc
maipuţin(cea10%
dintotalulpronumelor
şi adjectivelor
pronomlnale),
de fiecaredintre..textelevechicercetate,
underelative
le şi interogativele
stntmaifrecvente
(cea14% dintotalulpronumelor
şi adjecti-
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velorpronorninale).
Aceastădistincţie.
poatefi susţinutăşi cu llltrcbuinţarea
unoradintre.reIativcşiinterogative,
InsensulcăIn epocavechecares:.foloseşte
Ulaipuţin(Injurde10/0)
decitIn
epocamodernă
'1proape
.5%),
textulmodern
cunoaşte
l mterogativlli
cefcldeinexistent
tntextele
vechi,in .SBpronumele
relativcomplscel(:x ce.aprc multmaipuţindecîtînePB şi CV39
etc.
Dm punctulde.vedereal cjrculaţiei, totalltateaformelor
pronumelor
şi adjcctivelor
pronorninalc
r Iativeşi interogativese grupeazăaşa cumse vedeIn tabelul12.
Tabel13
CV
CPB
cr
SB
PronUmele
I
(adjectivulpro- nr.
proc. Ur.
proc. nr.
nr.
nominal)
proc.
I
I
1-::I
-'
1
altceva
0,05 4
0,06
altcineva
2
0,03
1
altoarece
0,01 -14
59
0,71
146
1,11 alttul)
115
1,84
1,32
2
7 0,06
0,03 at1t(a)
8
0,12
.....,
1
0,01
careşi
careva
4
0,06
4
carevare
0,07
8
12
ceva
0,40
12
0,22
55
0,88
0,10
4
cinescn
0,20
1
11 0,09
0,01 -cineşl
15
0.28 cineşicu
1
eihevâ
22
0,01 15
0.24
0,19
1
citeunii
0,01 1
cttva
0,01 13
0,20
0,009
.cutare
2
0,03
3
destui
.O,OP
8
0,12
fiecare
4
0,06
8
18
0,40
139 1,25
0,34
mulţi
32
0,51
1
0,05
2 0,.01
neşchit
2
18
44
5
0,91
0,83
neştine
0,22
2"
26
o
0,49 15
0,76
nieluntul)
35
0,56
79 0,22
5
nimen!
12
0,25
0,22
35
0,56
0,71
..
6'
31
0,86
3 0,57
nimic
0,58 17
41
0,65
.nişte
1
0,01
6 0,05
0,76
36
oarecare
0,68 15
4
0,06
2
2
oarectt
0,03
0,01
-.
-oricare
1
0,01
2 0,01
0,15
5
orice
0,09 -3
8
0,12
12 0,10
3
0,05
ori(şi)cinc
3
0,04
4 0,03
1
0,01 +r
9
puţini
0,14
339 3,07 111
3,46
204
3,87 68
toţi
1,77
1,63 166 1,50 102
65
1,23 32
1,63
untul)
.1
1
0,01
varectt
0,009
·i
1 0,009 29
4
0,20
0,07
vreuntul)
0,46
553
10,86 1065 9,\14 641
total
10,49 213
10,25
I
39Aşacumam arătatşi In nota 10, in CTa[j.receÎ(a)ce, dar In indiceelementele
componente
ale acestuipronume
relativ.compus
au fosttrecuu,sub ce'l(a)şi, respectiv,sub
ce.Acestlucru.motivează
.tntr-oanumitămăsură.
proporlaSP.ol'ită
(aproape10%)a lui ce
JneT. Pentrurel,ăţiadintreunelepronume
relatrv, vezrl'r!Ul'lQ
Iliescu,Concurenţa
din/re
pronumele
rdativecareşi ce,. SG,I, p. 25- 33; IdeeaeXIstenţei
unui prol1umereJativ
compusamsuslinuf-o
tn Observaţii
in legăturăcu folosirea
CUVfIllului
CEL(A)in Cazaniaa
douaa lui CornlÎ,AUI.XV.1969,p.41- 54.
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Dintabelsevedecă formele
ncliterarealerelativelor
şi interogative
lorsint- ctteva"greşelide scriere(ca<re>, CV,HOj12,
che,CPE,411/1!),
eră,CPE,6/10etc.),celemaimulte,
fonetismc
regionale
sau ieşitedin uz (ceiace,ePE, 912,CV,'12/4;am, ePE, 14/4,ciinrc;
CV,34/11ctc.)şi o part.e
, faptede morfologie
(cari,m., pl., N--A, CPE,301/H)
sau mai
alesde sintaxă(aude CPE,62/10,CV,28/11-12,SE,588;cad, CPE,123/4,CV,107/10;
carii,CPE,229/5,CV,41/6etc.),Întrebuinţarea
diferităa tuturorformelorpronumclor
şi
adjective
lor pronornlnale
relativeşi interogative
arată că textulcel maiarhaicşi regional
esteCV,undeformeleneliterare constituie
cea 35%, la polulopussitulndu-seSE,unde
apareo singurăformăneltterară(0,14%),anumecarele(vezimai sus).Dincelelaltedouă
textevechi, celmaiapropiatde limbaliterarămodernăesteCT,undeformeleneliterar.reprezintă maipuţinde :3%, CPE- undeformeleneliterareinsumeazăcca.15% ---plastndu-sein aceastăprivinţăintre CVşi CT.
§ 9. Pronumele
şi adjectivul
pronomlnalnehotărtr'veste
reprezentat
Intextelecercetate
prinformeleindicateîn tabelul13.
Tabelularatăcăşi pronurnele
celmaibogatIncuvinte-titlu,
tncadrulcăruiaintimps-au
produscelemalmultefluctuaţii,ilustreazăideea stabilităţiisistemuluipronominalromânesc,In sensulcă in decursde patrusecoleşi in texteattt de variatedinpunctuldevedere
al conţinutului
pronumele
şi adjectivulpronominal
nehotărîtse-foloseşte
in proporţtitoarte
apropiate(cea 10%).Fluctuaţ
iilela carene-am.referit,.eu ajutorulcăroraputem.deosebt
textulmodernde textelevechi,vizează11unit.'\ţi41
utilizateinCPE,CVşi C'I'şi netnttlnite
In SE,caresînt de circulaţie
'populară
(cite.unii,oarecU)
sau mai ales regionale
..ori ieşite
dirruz(altoarece,
careşi,carcoare,
cinescu,
cineşi,cineşicu,neşchit
, nesttne,nareciiţ,Pentru
tndtvrdualtzareatextelor
vechi,putemapelala pronumele"rare", cumestecinescu
din CV
şicineşicudinCPE,precumşi la circulaţia
formelor.In iaceastăultimă.prtvmtă;constatăm
că şi la pronumele
şi adjectivulpronormnalnehotărtt
formeleneliterarese explicăprin.§rc"
şelide scriere(al<t>iiiCPE,399/21,
nrce u<n>, CT,.85v/ll...,.12."cineI=
nÎcc]...unul,
CPB,
44/11etc)sau cel maiadeseaprinfonetismc
regionaleori.ieşitedin uz (a.tlţ.c,<CPE,
28111,
CT,l!)4r/5 - 6; ciniş, CPE,316/14,CT,1IV/23; neştene,
CPE,373/17etc.)şt.numai
rareori
ceeace nu s-a impusIn limbaliterarăde maLttrziureprezin1.ă.fapi(,
de morrologte
(oarecari- m.,pl.,N- A, CPE, 200/8)sau..dc"sintaxă.(cite
unita,CPB,227/14,niminilE,
CP,
194/10,oarecarel«
CPE,254/12,CV,68/11,CT,128"/2etc.),1n textelecercetateapar65 de
formepăstratede limbaIitcrară modcrnă42
.şi117careastăzinus:cmaifOlos(:sc13.,
a eitr.or
frecvenţăeste aşa eumse vedeIn tahelul14.
"
Prinurmare,pronumele
şi adji!Ctivele
pronominalel}e.hotâr1teconfirmăidee'â.cdintre
tex:televechicereetaJecelmaiîndepărtatde Jimbaliterarăodernăste CV,uncte'formele
regionale
san ieşitedin uz lljungla cea 60%,irr celmaillroiat destUditJlactUţllul
limbii
literareesteCT,undeformeleneliterare
constituie
doarcca35%.I)incesf'ptJnctdevedere.
I
40Aieilncadrămşi ceeace Gram.Acad.,I, p. 178-.-17.9numeştepron(mie
negativ.
41Faţă de totalulde35dc pronumeşi adjectiveprollominale
rtehotărlte,aceste11
unităţifolositenumaiin textelevechireprezintă·
aproapeo treime.'
4lIAcesteasint: altceva,alicinelJa,
alt. altul,altui,(lUnia,alti,âltIi,altorq,ăUd,Mia,
alteia,alte,altele,altor,atfla,atiţia,atîtea,careva,ceva,cineva;
cUiva,;cUăva/
c1ic/{a,
cutare.
destuI,âestule,
fiecăruia,!i(cărui.·1ilcare,
mulţi,multe,niCi
un,.·niciunul"llici'0, nimeni,
nimenea,
nimănui,
nimic,
nimica,
nişte,oarecare,oarccărui,
oricare,QriCe,
oricine,
orişiCl.li,
puţini,
puţine,
toţi,
tuturor,
tulurOI·a,·
toale,
unul,unui,umlia,unii,.
unor,.l.lnora.",
Una,
UTlei,
unele,
!)rCun,
vreunul,IJrro.
4Este vorbade: altuceva,altuoarece,
a/tu, a/iu,altulă•. a/luln, alilţii,a/<t> iii,
<:a> [tii, altoril,deltă,
aate, careşii,carcuart,carevarele,ciînrf'scu,
cifnf{SCllş,
eincşi,.cinrşil,
cincş,ctneşicu,
cincşi1cu,
ceneşucu,
cineşC!l,
cUcllIliia,neşr;hiti1,
neşchil{',:JICşIiI\,neşlel1c,ncşti!nrp,
nes
cui,neştinii,
neceUIl,neceu<n > ,nece uÎn,necuÎn,necţUllU,.ncce
unnu,neceUfl.l,llicc.l.l];J:lll",ni;C
unul,necctmul,neceuruI,neceuruli1,cine[=niceJ.unul,nice.ulluia,mce
unuia,neceurllia.
neceuTlia,nece
urii, Ilie0, neCo,nece.0, neceuO,neceură,nece.ura,.ncce
..Întru .!.lra,nice
una,neeuna,necuml,nimeni!,
nimene,
Ilime.,
nime,nimia,nimim:,nim<'Înrc;
niminri/c,nim!ni(e,
lliminilii,
nemdnui,
ncmdnuia,
nemllllue,
nemul1uia,
nimămÎ,nelll;ică,
Tlimică,
lli!mica,
oafie(lfCle, olnrecarelc,
orccarde,
oaf{cari,oarcco.rii,
oar((:arl'Î,o.ancarc,
.. o(!rt((lill,eorccă{i,(ar<cÎtc,
oance,uarede ce,oarecin',Iuti, futuronl,IlllurOfll,luluru,tooate,
.,·toU,unu,unz,ll.<n>,
unol,
urui"
ullulil,.
uwzlu,
onii,
urii,
ura,
vancăltI,
lJarecită,
lJrun,
UTIl<
11>, lJfllÎll,
vT1mii,
vriurii,uruo,lJrllIW,
vracu.
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134
CV

CPB
Eelulformelor
-I

roc.

nr,

\

proc.

Tabel14
SB

CT
nr,

I

proc,

nr,

I

prcc,

694 65,16 I 633 98,75
8
371 34,83
1,24
I
CPB""-Incareformele:
neliterareînsumează
cea41% se.situeazăIntreceledouăextreme,
aproplindu-se
maimultde crM.
§ 10;Din cercetareacantttattvăa pronumelor
şi adiectlvelor
pronominale
dinCPB.
CV,CT,şiSB putem'desprinde
următoareleconcluzii
:
a).Textelevechl-cercetate.stnt
nnitarc
" unitatealor.rezultinddin faptulcăi pronumeleşi•adjectivele
pronominalc.
comune
in, cel.puţin două texte reprezintămai mult de
98%di,rrtotalulîntrebuinţărilor
pronumelor
(vezi§ 2); fdurilepronumelorse
In
proporţii:asemănătoare,şi
anume,cea
42'%'personale,cca.13
%reflexive,
.cea1% folosesc
deîntărire,
cea8%'posesive,eca15
%re1ative'Şiinterogativc,
cea 11%.demonstrative
şi cea 11% nehotărîte(vezi,§ 2);nu apareprotezalui.Î- (imi,îţi .etc.)la dativulşi acuzativulpronumelor
personaleştreflexive(vezi'§·3·şi § 4);'pronumele
.de tntărire.cunoaşte.işt
..alte unltăţidecit
celepăstratejn-ItmbaHterară
demai tirziu,anumemineşi;tineşi, eluş/elc... (vezi§ 5).
c('.<taşi
sttuaţterntthitndu-sc
şiIa.poseslve,
undegăsimşi formeca iăuşi,săişietc.(vezi § 6);
fl'eCvenţafarte
marecaTe
(cea60%)
a dcmonstratrvelor
in forme
neliterare
§.7)iniarraport
la relativeşi interogative
se· foloseşte
mai puţin'şi
ce!(a)
ce mai(vezi
mult
eu textulmodern(vezi§8).
b}:Stabilitatea
slstemulutpronominalial
limbiiromânepoatefi prohatăprin aceeacă :
46
de
pronume-şf.adjecttve
prcnomtnale.jnsumeazăcca
95%
totalul
tntrcbuinţărllor
prouumelortattt-arr
textelecercetatedin secolulal XVI-lea,
cît din
şi Incel
dinsecolul
al XX.,lea
(vczr.ş2),; in.cadrulpronumelor
personale,
pondereacea-rnal
mare-Intoate textelecercetate o au personalele
propriu-zise
(cea95%),celelaltepronume
,.personale.tditisul
ş Lnsul,
nusul)l'e:;Uzi):)dabi(l.,cca.q%,{vezi
§ 3).;formeleliterareale pronumelor
personale
şi rene·
xiveşqrepetămulţ.l1'laidţs.dectţcele
nelHerare
(Vezi.§3 şi.§.4)... •...
"
q)lJpolllHll9.eilasecp\l\ll:l
XYHeala secolul.
al X"lea s;a realizat.prin: apariţia
tn SI}a13prOnme dC(Icverenţli,.cu
() frecvellţă.de
lq9(2,70%),ceace reprezin.tă..fp.arte
multin raportcu CPB,CVşi 'e'r, undese poatespunecă nil există astfel de pronume
(vezi§ 2); sporireaproporţiei
formelorneaccentuate
de acuzativşi dativ ale pronumelor
reflexNedirvSB.
ln<raportcuCPB,CVşi CT,ceeace.arată,că in cpoca,modernăverbele
"refl()xive"'pelhrgă!
cate'aparacesteforme'- sint mai frecventedecitlţl .epoca veche
(vezi§ 4); in SB,formeleneliterare
ale primumelor
se Intrehuinţ.ează
extrem de rar şi
h1.ullaiînscopuriartistice,illtimp
cehI CPB,CVşi CTacesteformcreprezintăfapte de
limbăşi aparfoarte.des(vezi§3'- ..§ 9).
d) Urmărin.d.caracterizareaCodicelui
popiiBratul,pbservăm
că.nu toate pronrn.ele
conduc.spre
aceeaşi·'
Îdeein..priVinţaloculuiocupat.de acesttext in. raport cu celelalte.
Astfel,CPBestemaiarhaicşLregional
decitcelelaltedouătextevechidatorităfaptuluică :
al'{şasepronumeşi adjectivepronominale
regionale
sau ieşitedin uz neintllnitein
celelalte
textevechi(aUoarece,
ălalalt,cdreşi,
carcvare,
cineşiCll;
tăuşi),faţă de CVcarearenumaidouă
(Cinescu,
âl)şi deCTcarearedeasemenea
două(mineşi,
tineşi)- vezi § 2 ;.formeleneliterare
ale pronumelui:'
şi "djectivului
pronominal
de întărire.se.folosesc
In proportiemai.maretn
CPB'(eea50%) declttn"CVşiCT (cca43%) vezi §5. Priu alte fapte,lnsă,.şianume,
pl'inproporţiamaimicăde formeneliterarede pronumereflexive(vezi§ 4) şi de pronume
şi adjectivepronottrinale
posesive
(vezi·§ 6), CPBse apropiemai mult decitCVşi .CTde
stadil11
Illodernallimbiiliterare.În sflrşit,conţinind
formeueliterarede pronumepersonal,
relativ,interogativ
şi nehotă'rîtmaipuţinedecitCVşi mai multedecitCT,CPBsesituează
intre CV,cal.'e
estecC1lIlâi
arhaicdintretextelevechicercetate,şi CT,care este cel mai
apropia.t
de limbaliterarămodernă(vezi§ 3, 5, 8, 9).
44Menţionăm
că formeleneliteraredin SBsînt nimene(514,552,579,589.591,617,
(24)şi unu (581).
Literare
Neltterare

324 58,59
229 41,41

86 40,37
127 59,62
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