
FRECVENTA VERBELOR PE CON.HjGĂHI îN UNELE TEXTE 
nOMANEşTI 

DE 

C. DIMITHH' 

§1. Preocupiudu-no de limba din Codicele ţiop u. Bratul în comparaţie cu alte texte rom â- 
nesl.i", ni s-a părut util să prezentăm şi frecvenţa" celor patru conjugări tradiţionale" în unele 
din Le:dele vechi şi moderne cercetate (esle vorba de CPB = Coâiccl c popii Bratul; CV = Co- 
dicdc Voronefean; CT = Tctracoanqiiclui iv; Coresi : SB = Baltagllilui M. Sadoveanu). 

ÎiI lucrarea ele faţă pornim de la faptul că, d('i limba română conservă foarte bine cele 
patru couju gărt din limba latlnă (vezi. articolul citaL în nota :3), totuşi repartizarea verbclo r 
rom âncşti în corijugărl este specifică limbii române, fiind dlterrt ă de aceea din li m hu latiriă . 
(:;1 aşa stau Iucrurtle rezultă din compararea repartlzărh pe conjugiî'i'i a tuturor vcrb olor rornâ- 
Îleş ti şi la Uneşti inserate În dictionarele uzuale ale acestor llrn hi. Penlru limba Iatină , am numărat 
toate vorbele inserate În Tiict ionarul toti n-rornăn, puhhcat În 19(J2 de un colectiv condus de Hodica 
Ochcseanu, iar pentru limba românii am apelat la datele oferite de Alf Lumnard \n Le verb roumain 
(Lund, 1954-·-195;), p. 1117)1. Cele 51-17 de verh« Iat lnest l din dictionarul eitat sI cele 5\lO5 
verbe romănesf! luale În dlscutie de AH Lornbarrl se repartizează în conjugări lnfelnl urru ător : 

1 Vezi articolele pe care le indicăm în Frccuc nţa timpurilor ii: unele iexie româneşti 
AUr, XXVIII, 198I,p. 55, nota 2. În lucrările menţionate ne-am preocupat !q specia 1 de- 
locul pe care-I ocupă Codicele popii Bratul tu-raport cu alte texle din epoca v eclje a limbii ro- 
rnâ ne. Pentru a avea UJI termen d coinparot ie din epoca modernă, ne-am oprit .l a. o operă unde 
apar, moderat, toate categoriile de elemente lexicale existente în limba 1'01(\ ână (Ileologice, 
populare, regionale etc.). Avînd În vedere această selccţ.ie a t ext.eln r, con cluzii le ce re1.Ultă 
din cercetarea întreprinsă de noi vizează prln. excelenţă textele cercetate. 

2 Problema frecvenţei coujugărflor a stat mereu In atenţia spcciallşttlor; iar recent Arthur 
Beyrcr a publicat un articol (Poziţia conjuqării a Il-a şi a III-Il În limba română, SCL, XXVI, 
1975, nr. 1, p. 13- ·26) în care, rcitlterpretind date In general cunoscute (vezi ari. cit., p. 13 sqq), 
slls"ţine - impotriva opiniei enrcntecă conjugările a II-a şi a III-a "îşi păstreazfl viabilitatea 
adualmente tot atît de hine ca şi în perioadele de dezvoltare elin trecut" (ari. cii., p. 26). Gr. 
Brâl1cuş, în Productiuitatea conjugârilor in româna actuală (SCL, XXVII, 1976, nr. 5, p. 485- 
491), cercetind totalitatea verbelor elin ultima luerare lexicografică românească completă, 
Dicţionarul explicativ aUimbi! române (Bucureşti, 1975),giiscşte că "singurul tip verbal productiv 
in româna de astăzi este cel caractetizat prin sufixul -a la infinitiv" (art. cit., p. 4(1). Pentru 
statistici pe baza unor dicţionare româneşti Illal vechi (cum ar Ii Dicţionarul limbii române literare 
contemporane, Dic{ionarlll limbii române moderne), vezi \faria Iliescu, l.a produc/ivile de la TVe 
conjLl.qaison dans les langLlcs romanes, în "Requeil d'Cludes rOI1l<llleS", Bucureşti, 1 \J5\J ; AL Graur, 
Tendinţele actuale ale limbii române, Bucureşti, 1968, p. 18\J sqq. 

3 Pentru pundul nostru de vedere in această privinţă, vezi Observa/ii În Legătură cu 
clasificarea verbelor româneşti În conjugări, LI'., XVII, 1968, Il!'. 4, p. 291-301. 

4 Pl'ecizflm că datele oferite de AU Lombard pe haza unor IU(Tări lexicografica lIlai vechi 
(II. Tiklin, RwnănisclI-deutsches rv orterbllch, Bucureşli, 1903--1\J24 ; Dicţionarul limbii române 
publicat de Academia Homi'infl cu Începere din 191:3; Dicţionarul enciclopedic ilustral "Cartea 
românească", elaborat de 1. - A. Cal1drea, Bucureşti, 1(31) diferă ele acelea oferite de Gr. Brân- 
cuş pe baza DicţionanzlllÎ explicativ al limbii române (la Gr. Brâl!cuş conjugarea 1 are 3284 de 
verhe, adică 56,75 %, conjllgarea a II-a 51 de verhe, adică 0,54 %, con.iugarea a III-a 260 de 
verbe, adică 4,47 %, iar conjugareu a IV-a 2 212 verbe, adică 38,24 %). In artieolul de faţă ne-am 
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Conjugarea 

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

CORNELIU DIM1:TRIU 

Tabelul 1 

Verbe latineşti 

2438 (47,34%) 
452 ( 8,77 %) 

1 837 (35,68 %) 
420 ( 8,16%) 

Verbe româneşti 

2568 (43,48 %) 
41'1 ( 0,18%) 

291 ( 4,92%) 
2998 (50,77 %) 

2 

Din acest labeI se vede că numai conjugarea 1 îşi păstrează în general aceeaşi situaţie din 
punctul de vedere al bogăţiei de la latină la româna modernă, In am bcle stadii această conjugare 
insumind cea 45 de procente din totalul verbelor luate in discuţie (cea 47 % In limba latină şi 
cea 'la % in limba română). La celelalte conjugăr! deosebirile dintre latină şi română sint sensibile 
In ceea ce priveşte bogăţia, diferenţele dintre latină şi română fiind de cea 8 procente la conju- 
garea a II-a (aproape 9 % In limba latină şi mai puţin de 1 % în li 111 ba română), de cea ao de pro- 
cente la conjugarea a III a (peste :35 % în limba latină şi sub 5 % in limba romană) şi de peste 40 
tie procente la conjugare» a IV-a (cea 8 % în limba latină şi mai mult de 50 % în limba română). 
Asadar, conjugărtle a II-a sta III-a au sărăcit sensibil de la latină la română, iar conjugarea 
a IV-a s-a Imbogătit foarte mult de la latină la r0I1H111ă. 

Căutînd explicaţia acestui fapt, am luat (după dicţionarul citat mai sus) cîte 100 de verbe 
active latineşti din fiecare conjugare primele In ordine alfahetidi· - şi am urmărit soarta 
lor în ceea ce priveşte continuarea În limba romană modernă. In procente, situaţia acestor verbe 
este urrnătoarea : 

Tabelul 2 

Conjugaren 
I Neologisme 

Moştenite In română (eventual şi la lIICŞti /Pierdute de la latină romanice) la română 

Conjugarea 
Conjugarea a II-a 
Conjugarea a III-a 
Conjugarea a 1 V-a 

2()' /0 
3% 
4{) 
3% 

73% 
95% 
94% 
94% 

Datele de mai sus arată că limba română, care a moştenit cele patru conjugărl din 
limba latină, nu a păstrat 'decît foarte puţine verbe latineşti, şi anume - din cite o sută - 
două care in latină aparţineau conjugării 1 (aâiuiare ;» a ajuta , aîlare > a afia), trei care in 
latină aparţineau conjugărtt a II-a (adauge re > a adăiuţa ; ardere> a arde; aiiitiere > a afine), 
patru care in latină aparţineau coujugării a III-a (abscondere > a ascunde; aââucere > a aduce; 
aster nere ;» a aşterne; alleqere :» a alege) şi trei care in latină aparţineau ccnjugărit a IV-a 
(adormire> a adormi; auâire > a allti; dormire > a dormi). Aşa cum se vede, Insă, din tabelul 
1, numărul verbelor din limba română este mat mare decît numărul verbelor din ltrnba latină. 
Dacă avem in vedere acest lucru şi dacă numărul verb elor latineşti moşlenite in romană este 
foarte mic, al.uncl înseamnă că limba română şi-a tmbogăttt sistemul său verbal pe alte căi 
decît moştenirea. Acest lucru poate fi probat prin cercetarea provcnlentet a cite o sută de verbe 

oprit la datele oferite de AU Lornbard pentru că aici au fost luate în consideraţie şi cuvintele ieşite 
din uz, populare şi regionale, fapt care ni s-a părut mai potrivit cu o cercetare a trei texte din 
secolul al X VI-lea şi a unui text cu bogată Influenţă populară din secolul al XX-lea. 

5 La conjugarea 1 ultimul verb este agito, -are, la a II·a deţleo, -ere, la a III-a a/lubcscn, 
-ere şi la a IV -a eo, ire. 

6 Dacă laverhul a despărţi admitem etimologia propusă de JJEX (despărţi < * lat. dispar- 
Urc < lat. dispertire), atunci din cele 100 de verbe de cOlljugarea a IV-a româna a moştenit 
din latină patru, de la latină la română pierzîndu-se 93 %). 



3 FREICVENŢA OONJUGARU,OR ROMANEŞTI 151 

rOlllillleşti din conjugărlle 1, a III-a şi a IV-a (primele In ordine alf'abetică"), precum şi a tuturor 
'Celor 2(\ de verbe din conjugarea a II-a, aşa cum se vede din tabelul de Ului jos. 

Provenienţa 

Latină (moşt.) 
La tlno-rorna nică 
Homilnească 
Necunoscută 
Germanii 
Ncogreacă 
Xlaghiar{\ 
Slavii 

Tabelul :1 

Conjuga ren 1 !coujugarea au-al 

14 (14 %) 12 (46,1 f> %) 
72 (72 %) 
10 (10 %) 14 (5:3,84 %) 
2 (2 'X,) 
2 (2 '}(,) 

Con] uga rea 
a 11[-a 

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

Conjugarea 
a IV-a 

12 (12%) 
e (6%) 

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

Considerînd eli vorbele moştenite din latină, cele latlno-romnnlce şi formaţiile româneşti8 
reprezintă fondul verbal romanle al limbii române, iar vorbele cu provenienţa necunoscuta si 
cele imprumutate din germană, neogreacă, maghiară sau slavă -" fondul ncrornantc, observăm 
<:ă la toate conjugările fondul romanle este evident dominant: 96 % la conju garea 1, 100 % la 
conjugările a II-a şi a III-a şi 76 % la conjugarea a IV -u. Ceea ce deosebeşte conjugările din acest 
punct de vedere este doar faptul că, fată de conjugărlle a II-a şi a III-a, care sint exclusiv ro- 
manice, la conjugărlle 1 şi a IV-a apar intr-o măsură mai mică sau mal mare şi verbe aparţt- 
nlnd fondului neromunic. Asemănarea dintre conjugărlle 1 şi a IV-::l", pe de o parte, şi a II-a şi 
a II I-a, pe iie altă parte, poate fi susţinută şi cu ajutorul unuia din cele trei componente 
ale fondului verbal romante. Ne referim la faptul că verbele moştenite din latină reprezintă 
proceritaj e mici la conjugările 1 şi a IV-a (între 12% şi 14%) şi procsntaje de aproximativ 
trei ori mai mari la conjugările a II-a şi a III-a (între :38 % şi 35 %), ceea ee arată caracterul mai 
deschls spre Inovat.li al conjugărllor 1 şi a IV-a şi caracterul mai conservator al conjugărflor 
a II-a şi a III-a. O probă in acest sens constă în aceea că proporţia cea mai mare de neologisme 
latino-romanlce apare la conjugarea 1 (72 %)9, la polul opus alltndu-se conjugarea a II-a, care 
nu conţine nici lin neologism latlno-romauic!''. " 

Cel de-al treilea component al fondului verbal romanle, anume Iormaţllle pe terenul 
limbii române, evidenţiază caracterul productiv şi viabil al conjugărtlor: Datele pe/are ne bazăm 
a ici relevă că din punctul de tiedere al îormuţftlor româneştt-! cea mai productivă şi deci, ma i " 

7 La conjugarea 1 ultimul verb este a alăpta, la a III-a a inninqe şi la a IV-a a bihli . 
Precizăm că lista acestor verbe, precum şi etimologiilc lor au fost stabilite ,eu ajutorul Dicţio- 
narului explicativ al limbii române. I 

8 Ideea e{l !orma!iile lexicale româneşti (prin derivare, compunere, conversiune etc.) 
trebuie îneaelraie la fondul romanie al limbii române am susţinut-o în mod special in Vocabu- 
lanll din ilposlolul popii Bratul, AUI, XXI, 1975, IlIai ales notele 21,24 şi :34, precum si In 
Le caracl<'re roman du lexiquc roumain, Annales de l'Universite Jean Moulin, Lyon, Fra'nce; 
Langucs, Tom 1,1\)78, p. 177187. 

9 Numărul foarte mare de verbe romilncşti de conjugarea r de provenienţă latino-roma- 
nică trelmie pus in legătură şi cu bogăţia eonjugării I dilllirnba latină (vezi tabelul 1), fapt ce 
permite limbii române "să preia" cu mare nşurinţ.ă verbe din această sursă. De exemplu, lat. 
abdicare> rom. a abdica, lal. abncgarc > rom. a abnega, lat. abrogare> rom. a abroga etc. 

10 Vezi şi tabelul al II-lea, unde am ilnltat că elin cele 100 de verbe aparţinind eelol' 
patru conjugi\ri latineşti, procentul cel mai ridicat (25 %) de verbe pătrunse pe calea culturii 
ln limba română se găseşte la eonjugare3 1, la celelalte conjngări acest proeent fiind de aproxi- 
maliv zece ol'imai mic (2 %- 3 (J/u) " Subliniem cu această ocazie cii de la latina savantă la română 
pot exista-- dalorilâ etimologici IJlulliple - deosebiri ele îneadrare il verheloI', cum se Intîmpl{l 
eu cele două verbe latineşti de conjugarea a Il-a, care În limba rOlTlână au ajuns să aparţ.inlt 
conjugă!'i! 1 (lat. adhaerere :> rom. a adera şi din cauza fl'ilncezului adherer) şi respectiv, coujugăl'ii 
<l IV-a (lat. aba/cre> rom. a aboli din cauza I'raneezului aholir). 

11 Din plInelul de vedere al tuturor neolo!llsrnelol'- aşa cum a arătat Gr. Br{\I1cuş, ari. cii .. 
p. 467 -- cea Jllai productivă eonjllgare este prima, unde s-au Incadrat 246(; ele neologisme, adică 
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Tabelul 4 

CPB 

Con]. 1 {SUfiXUl infinit.lvului -(1 
Fără slIfix·flexionar·-ct 

• Sufixul pertcct.ulut simplu -a 

{ S\lfi.XUI in. fiIliL.iVU]Ui -a sau -c« Cu SLl Hxul flexionar ··et 
Sufixul perf'ccl ulut simplu -a sau -ea 

{Sufixul p.erfeetului s.illlP.JU -a Fără sufixul Ilexionar -cz Sufixul perf'cct u lu i simplu -li 

Cuvlnt c-l lt lu 
172 (:-\1,05 

241 

621 

286 ( 
Cu vintc-Lex l 
1 48D (23,86 

50 (\ 

\)11 ( 

1:37 ( 

Cuvintc-t ltlu 
71 (lA,05%) 21 (L 

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

{Sufixul Infinltivulut -(1 
Fără sufix flexionar -er 
Sufixul pertcctului simplu -(1 

i .::filiLtGfWl:;:l .; 
lsUfiXUI perfectului simplu -a sau -ca 

{ Sufi'x.ul infinitivului -(1 
Fără suf'Ix nl flexionar -e: 
Sufixul perf'ectul ui simplu -ii ----- 

Couj. II {SUfiXUl infinitivului -ca F,lriî. S.\lfi. XU.I .flcxiolJar -ez . Su0xul perfectului simplu -u 

{ Surtxul Innnttl vului -ea 
Fără sufixul Ilcxlonar -cz 
Sufixul perfectului simplu -Il ------------------- 

Conj, In. Sufixul Inf lnitivului -(' 

\ 'Făra sufix tlcxionar • Sufixul perfectului simplu "e 

I SllfiXU. 1. infinH.ivulni -c Fără sufix Ilexlcnar 
lSUfixul perfectului simplu-n 

4 (O, 

2 (O 

56 (1 

400 (6 

904 (J 

186 (3 

Cuvinte-text 
1 :lO4 (20.95 %) 

Cuvlnt e-tit lu 
248 (49,10 %) 

-î 

{Sufixul tnrtrutivulul -f 
Fără sufix flexlonar 
Sufixul perfectului simplu -c 

{Sufixul inf inltivului -e 
Fără sufix Ilextunâr 
Sufixul perfectului simplu -tz --._ .. - ------- ----- 

Con]. IV {SUfiXUl inflnf tivului -i 
Fără sufix tlexionar -esc 
Sufixul perfectului slrnplu -i 

{Sufixul tnf'tnttlvului -i 
Cu sufixul Ilexionar -esc 
Sufixul perfectului simplu -i 

{SUfiXllI infinitivLllui -1 F[\ră sufixul flexionar -iise Sufixul perfectului simplu -Î 
Sufixul infinitivuJlli -Î 

sufixul flexionar "ăse 
Sufixul perfectului 

{Sufixul infinitivului -i Fări"i Sllf.iXll 1 flexionar -csc SuIixul perfectului simplu -i 
1 457 (2 
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-------- ---- 

CV CT :::iB 

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

109 (29,5:1 %) 

21 (5,U9 0/0) 

:2 (0,51 %) 

140 (29,22 ';1:,) 198 (29,68 ')0 
Cuvinte-ti Un Cuvinte-Uliu 

172 (:15,90 %) 25G ('38,38 
29 «(1,05 %) se (8,:39 'X') 

:1 (O,U2 %) 2 (0,20 %,) 
----_ .. _ .. _----------_._ •. _---- 

463 (18,52 %) 
C uvinte-text 

545 (21,80 %) 
:38 (1,52 'X,) 

4'1 (1,76%) 

:2 520 (J 7,80 ';1,,) 1 41iO (l 9,32 %) 
Cuvlnte-tcxt Cuvinte-lext 
:1 175 (22,5·1 %,) 1 874 (24,80 %) 

241 (1,71 %) 142:3 (1,89%) 

414 (2,9:F;{,) 271(3,58 %) 

Cuvi ntc-t.it lu 
12 (:\,25 ')C;) 12 (:1,25 

Cuvinte-titlu 
1 (i 'X,) Hi (3,34 

Cu vi nl.e-Li l.lu 
2() (:1; D9 (:'J) 20 (2,90o;,) 

Cu vlnt e-text 
J78 (7,12 %) 398:1 (28,27 %) 1 011 (7,17 %) 

Cuvin le-text 
:;50 (H,OO %) 350 (14,00 

4:3 (l1,()Ş%) 
C u vi nte-Ll LIn 

U4 (17.:34 (10) 

:189 (15,5U %) 
C uvi n te- text 

567 (22,{j8 '!:,) 

--_._---- 

21 (5,69 %) 

187 (37,12'1'0) 

C uvin le-text 
1 :371 (9,n %) 1:01 (9,73 %) 

f>2 (10,85 %) 
Cuvinte-titlu 

72 (1 s.os %) 
20 (4,1/ %) 

2 on (21,08 %) 

25 (5,25%) 

Cuvinte-text 
925 (12,21 %) 

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

Cuvin le-ttcxt 
1 975(26,14 %) 

:J25 (12,2%) 

65 (9,74%) 

24 (:3,59 %) 

1376(18.21%) 

599 (7,92 %) 

63 (9,14 %) 

227 (:34,03 %) 

Cuvinte-titlu 
1 ()1 (43,63 %) J (0,27 %) 

2 (0,54%) 

Cuvinte-titlu 
219 (4f>,72 %) 

C uvin Le-titlu 
2 (0,41 %) :302 (45,27 (j{» 

5 (1,04 %) 

U (0,89%) 

6 (0,89%) 
---- --_._-_ ... - .. _.-------_ .. -- .. -._------------------- 

511 (20,48 %) 8 ()6:3 (21,7'1%) 1 600 (21,25 %) 
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Sufixul Inf inlt.lvulul ·i 
Cu sufixul flexionar -csc 
Sufixul perfectului simplu -i 
Sufixul infinitivului -1 
Fără sufixul flexionar -ăsc 
Sufixul perfectului slmptu -Î 
Sufixul infinitivului -Î 
CL! sufixul flexionar -ăsc 
Sufixul perfectului simplu -1 

CPB 

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

Continuare 

1039 (16,69%) 

2 (O,O:l %) 

22 (0,35%) 

vie esl.e conjugarea li IV-a, in cadrul căreia vorbele create pe terenul limbii române ajung 
la aproape 60 % (vezi şi ari. cii, al Mariei Ilicscu, unde se arată că mai mult de jumătate din 
vorbele conjugărli a IV-a sînt formaţii romaneştl). Ceea ce ni se pare, însă, deosebit de intere- 
sant este faptul că în această privlnţ.ă pc locul imediat următor se situoază conjugarea a Il-a, 
unde procentul creaţiilor româneşti depăşeşte 50 %. Cu alte cuvinte, dacă admitem că creaţiile 
de verbe constituie un indice al caracterului viu al unei conjugărl, trebuie să admitem şi că 
conjugarea a Il-a românească nu are deloc tendinţa de dispariţie, ei elin contra-a. 

Un procentaj destul de mare de creaţii româneşti apare şi la cnnjugarea a III-a (aproape 
25 (;',), In această privinţă pe ultimul 10(: alljndu-se una din conjugăriIe bogate ale limbii române, 
şi anume, conjugaroa 1, în cadrul căreia Iormatllle româneşli reprezintă abia 10 %. Trebuie 
sem nalat., Insă, raportul direcL proporţional ce se creează Intre formaţiile româneşti, pe de o 
parte, şi celelalte două componente ale fondului verbal romanle, pe de altă parte: cu elt pro- 
centajul verbelor moştenite din latină şi al neologismelor latino-romanice este mai scăzut, 
eu atît procentajul formaţiilor româneşti este mai ridicat (de exemplu, la conjugarea a IV-a 
verhele moştenite din latină şi neologismele laHno-romanice insumează doar 18 %, faţă de 
care formaţiile româneşti ajung la aproape 60°/,,) ; cînd, lnsă, verbele moştenite elin latină şi 
-cele de provenienţă latlno-romanică sint numeroase, verhele create pe terenul limbii romane 
apar in cantitate mai mică (de exemplu, la conjugarea 1 verbcle moştenite din lalină şi neologis- 
mele latino-romanice totalizează 86 %, in timp ce formaţiile pe terenulltmhll române reprezintă 
doar 10%). 

Fondul verbal neroma nic este inexistent la conjugărlle a II-a şi a III-a, foarte slab repre- 
zentat la conjuga rea 1 (4 %), ajungînd la 24 '/'0 la conjugarea a IV-a. In Iunctle de acest lucru, 
am putea considera omogene conjugările a II-a şi a 1 Il-a şi mai puţin omogene conjugărtte 1 
şi a IV-a. Caracterul mai puţin omogen al conjugăru a IV-a poate motiva, in parte, deosebirea 
dintre la l.i nă şi română in privinţa bogăţ.iei acestei conjugări. Spunind aceasta, avem În vedere 
'că din cele peste 40 de procente pe care cunjugarea a IV-a românească le are în plus faţă de 
conjugarea a IV-a latlnească (vezi tabelul 1), cea 20 de procente se pot explica prin lmprumu- 
tarea de verbe din limbi neromanlce, şi anume, din germană, neogreaeă, maghiară şi slavă (vezi 
tahelu! al III-lea). 

§2. Dacă în comentariile de pînă aici am avut în vedere numai cuvintele-titlu, In cele 
-ce urmează vom lua in cnnslderaţ.ie, pe lîngă cuvintele-titlu, şi cuvintele text din ePB, CV, C'T 
şi SB. Totalitatea verbe lor din aceste texte (505 cuvinte-titlu cu (;22H cuvinte-text în CPB ; 
a69 cuvinte-Uliu cu 2 500 cuvinte-text In CV ; 479 cuvinte-Uliu eu 14085 cuvinte-text In CT 

42,tl! %, iar conjugarea a IV-a este f<Ku·te puţin productivă, aici lncaelrindu-se doar 219 neolo- 
gisme, adică :l,79 %. Acesle deosebiri relevă faptul că în mecanism \lI de fimcţionare a sistemnlu i 
verbal rorn[llIesc l'ondllf /Jcrbal romanic nu poate fi considerat global, ci trebuie făcută disLincţ.ie 
între elementele lui componente (în eazulllostl'll, intre fornwţiilc româneşti şi neologismele preluate 
elin diverse limbi romanice). 

12 Avem în vedere ciî din totalul de 26 de verbe Încadrate In coujugarea a II-a, numai 
12 s!nt moştenite din latin:"! (1'( (luca, a bea, a râdea, CI dllrea, a minea, a peirea, a pWcea, a sctldea, 
.a şedi'a, a lelcea, a vedea, a zâcea), numărul formaţiilor romilneşti - de multe ori după model 
romanle ,-." fiind de 14 (a ((plirea, Il compârca, a complăcca, a dccâdea, a dispârca, a displâl'l'a, CI 
,inlrwcc/ea, a neplâeca, (1 11elll'd((l, a prc1Jcdca, a reapârca, a recădea, a slrâ1Jcdca, a Iranspărca). 
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tabelul, 4 

155 

cv 

[)21 (20,84 %) 
Cuvinte-text 
1038 (41,52 %) 

1 (O,fH%) 

5 (0,20%,) 

CT 

2 156 (17,13 %) 
Cuvinte-text 
5 556 (iI9,H %) 

[) (0,03 %) 

,12 (0,22% 

SB 

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

1 104 (11,61 %,) 

52 (O ,(;9%) 

Hl{O,25 %) 

H67 cuvinte-titlu cu 7555 cuvinte-text In SI:!) se repartlzează pe conjugăr! (clase) şi suhclase!" 
aşa cum se vede In tabelul 414, 

O constatare uşor de făcut este aceea că din numărul de aproape 6000 de verbe existente 
în limba română (vezi tabelul 1), allt In literatura religioasă din secolul al XVI-lea, cit şi In 
literatura artistică clasică din secolul al XX-lea, se tntrebulnţează mai putin de 700 de verbe 
cuvinte-titlu (vezi tabelul 4). Hepnrtizute pe conjugărl, vorbele din textele cereetate v- attt In 
calitate de cuvinte-titlu, clt şi In calitate de cuvinte-text - relevă stabilitatea conjugărllor 
verbelor româneşti In cursul ultimilor patru secole. Ne referim la faptul că de la transcrierea 
Codicelui. popii Bratul în 155\)--1560 şi pmă la publicarea Baltaqului iui M. Sadoveanu în 1 \)30 
proporţiile vorbelor pe conjugări sînt foarte apropiate, şi anume: 

Tabelul 5 

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

Cuvinte-titlu 

inlre 34 - 38 'i;, 
între 2 - 3% 
Între 13 (/0- 17 % 
intre '13 % -- ,i\) % 

Cuvinte-text 

intre 21 % --:,jÎJ 'Ic, 
intre 9% .14% 
intre 20°;;, f- 28 % 
Intre ae 'X, '--- 41 % 

i 

13 în cadrul conjugărll a II-a llU am mai creat subclasc, intrucit singurul verb ce s-ar 
eonstitui într-o subclasă aparte, pentru că are sufixul gramatlcal al perfectului slmplu -e- (fată 
de -[Z- de la toate celelalte verbe de conjugarea a II-a) este regionalul a minca care, insii, un 
apare în nici unul din textele cercetate. Menţionăm şi că In cadrul conjugării a IV-a ar fi trebuit 
să mai creăm o subclasă care să cuprindă verbul a şti (acest verb are sufixul gramatical al 
perfectului simplu -!l-, faţă de toate celelalte verbe de conjugarea a IV-a, la care sufixul grama- 
tical al perf'ectului simplu este -Î- sau -Î-). în sfîrşit, adăugăm că In funcţie de perf'ectul simplu 
ar mai fi trebuit creată o subclasă şi în cadrul conjugării 1. Este vorba de vorbele cu sufixul 
gramatical al infinitivului -ea şi cu sufixul flexionar -ez, de tipul a veghea, la care perf'ectul 
simplu are sufixul gramatical -w şi nu -a cum apare la toate celelalte verbe aparttntnd acestei 
eonjugări. în sprijinul ideii că la astfel de verbcsuîlxul pertectulut simplu (precum şi al infini- 
ttvului şi al lmperfectulul) este -ea se poate invoca şi alternanţa fonetică -ea I -c elin -eaz I -cz 
(veghează I vegllez), care trimite la un raclical terminat în consoana palatală ce nu mai conţine 
şi un -e- vocalic sau semivocalic (veg'-). 

14 Menţ.iunea fără sufi.nll flexionar -e: de la conjugarea a II-a se expIieă prin aceea că 
verbele cu sufixul inflnitivuJui -ea pot aparţine nu numai conjugării a II-a, unde nu exist{1 
sufixul flexionar -I:z, ei şi conjugării 1, unde poate exista sufixul f1exionar -ez. Pentru unitatea 
criteriului de clasificare, referirea la sufixul flexiollal' am făcut-o şi la .conjugarea a III-a, Cl! 
toate că aici nu apare niciodaEl acest sufix. 
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Int ructt proporţiile sint apropiate la toate conjngările, atîl la cele bogate (I şi a IV-a),. 
cit şi la cele sărace (a II-a sia III-a), putem aprecia că, dacă În '100 de ani repartizarea verbelor: 
pe conjugări s-a menţinut in general aceeaşi, este puţin probabil ca această repartizare să se 
modltlce !n viitorul apI'()pillt .. Cu alty euvint., cele sp11se aici pot constitui un argument hnpptrivll, 
ideii. dispariţiei din limba roml1nă a conjugărilor a 1 l-a şi a III-a (vezi şi concluzia lui Arthur 
Beyrer, pe care am citat-o in nnt.a 2). 

Stabilitatea .. din punctul de vedere al frecvenţei --. a eonjugărilor ca elase de verbe 
nu trebuie Inţcleasă, ins{l, ca o menţinere şi a inveuturn tut de verbe. Aceasta pentru că In cadru] 
conjugărltor, care al! In general aceeaşi pondere şi in secolul al X'vI-Iea, şi in secolul al XX-lea, 
vorbele se pot nu nurnat rnentim-, ci pot şi S{l dispară unele·- sau să apară-altele. Pentru 
ilustrarea acestei idei am luat clle zece verbe din fiecare text cercetat (primele in ordine aIJabetică 
din conjugarea 1) şi am urmărit soarta lor tn cele patru texte, aşa cnm se. vede imediat mai jos. 

--_._----- ._----------_._----_._-_._------._----- ... 
CPBCV CT 813 

a atluna a aci ăsf.a a adăpa a adăuga a afla a "dun:. a aduna a adia a ajuna a afla a afla a admira ti ajuta a ajllla a ar unda a adora il alergn a a păro a ajula a adresa a a pâr« a apropia a apăra a adulmeca a apropia a anlta il apleca a aduna a apuca a arunca a apropia a afla a arăta a asculta a ara a agita a arunca a asemăna a a răta li aJuta 

Cu ajutorul acestor verbe putem grupa textele cercetate In două ealegorii. In prima ca- 
tegorie se îneadreazăCPB, CV şi CT, adică textele din secolul al XVI-lea, la care majoritatea 
vorbelor sînt comune (a aduna, a aţta, a ajuta, II apăra, a apropia, arăta, a arunca) şi unde apar 
sporadic verbe regionale sau puţin ul.i liza l.« (a tulăeto, a ajuna). Cea de a doua categorie este 
reprezentată numai prin texul secolului al XX-ka, adică SB, unele pe lîngă verbe comune 
cu textele cercetate din secolul al XVI-lea (a aduna, a aria, il ajuta) şi verbe aparţinînd tuturor 
vorbitorilor de limbă românii. dar neînt1lnite în textele cercetate din secolul al XVI-lea (a adăuga, 
11 adia, aodulmeca ) - intilnim şi patru verbe ncologice care, date mile! condiţiile în care s-a 
dezvoltat limba română, nu puteau ulei intr-un caz să apară în textele secolului al XVI-lea (a 
admira, il adora, a adresa, a agita). Cu alte cuvinte, în decurs de aproximativ 40() de ani inventa- 
rul vorbelor româneşti a suferit modificări ee constau, pe de o parte, In tcndinta de trecere li 
unor verbe În vocabularul periferic limbii literare şi, mai ales, pe de allă parte, În tmbogăţirea 
inveutarulut ele verbe cu numeroase elemente neologice. 

* 

Heferindu-ne la subclascle existente în cadrul conjugărilor, observăm că ultimele două 
subclass ale coniugărlt a IV-a, Tarc au apărut pe terenul limbii romăno (latina nu cunoştea 
fonemul -1), sint foarte slab reprezenta le: în toate textele cercetate luate la un loc apar doar- 
şase verbe din subclasa c (a coborî, a doborî, a omori, a pogori, a scobori, a uiti ) şi zece verbe din 
subclasn li (a amâri, a llOlârî, a izvorî, a Oi'ări, Il aţări, a pîrî, a posoll1ori., a scociorÎ, a urî, a tâvorî). 
Dacil avem in vedere faptul că şi În sceolul al XVI-lea, şi în secolul al XX-lea numărul acestor 
verbe este extrem de redus iar frecvenţa lor rămllle mult sub 1 (Io, precum şi faptul că .unele 
dintre ele (a pogori, a scobori., Il oţâr1 etc.) aparţ.in mai ales vorbirii populare şi familiare, atunci 
putem apreeia că două subclase ee nu au exista t în limba latină sini periferiee In limba român{l. 

Din alt punct de vedere, putem facc eonshi1:arca că îmhogăţirea subslanţ.ială a conjugării 
a IV-a de la latină la r0ll111nă (vezi §l) nu se explică prin apariţ.ia pe terenul limbii rom[llle 
a verbelor cu sufixul -1 la infinitiv (subcJasele c şi d), ei prin sporirea masivă a llLUUăxuluî 
de verbe cu sufixul illIiniLivului -1. (subclasele a şi b). 11l1bqgă!Jrea subclaselor (1 şi b (el! sufixul 
infinitivllllli -i) din cadrul conjugării II IV-a, Insă, este 3nterioarăseeollllui al XVI-lea, întrucît 
de la C1'B la SE se observă nu o ereştere, ci Olll'Ceare diminuare a proporţiei ulilizării verbelol' 
ClI sufixul infinitivului -i (vezi tabelul 4). 
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Stabilitate de la secolul al XVI-lea Ia secolul al XX-lea in ceea ce priveşte frecvenţa 
întîlnim şi la cele două subclase ale conjugărit a III-a. Astf'el, la această conjugare cuvintele- 
ti tlu reprezintă în textele cercetate între 9 %---11 % la subclasa a şi Între 3 'X,- 6 'X, la subclasa 
il, iar cuvintele-text între 14 %-:21 la subclasa a şi Între 6 %-7 % la subclasa b, Cum se 
vede din tabelul al IV-lea, o situaţie mal deosebită În această privinţă are doar CT, la care 
apare o proporţre ceva mai mare de cuvlnl.e-Iext la subclasa a. Acest lucru se explică prin aceea 
că In CT citeva verbe se repetă foarte des (este vorba de a zice, eu frecvenţa 10:)2, a meroe, 
ni frecventa 29;), a dUCI', eu frecvenţa 25:3 şi alte cttevu}. 

j'n sfîrşit, lăsînd la o parte conjuga-ea a Il-a pentru că in cadrul ei nu există subclase 
(vezi nota 1:3), şi subclasele conjugărll I îşi păstrează in principiu aceeaşi pondere la textele apar- 
ţlnlnd secolelor al XVI-lea şi al XX-lea: cuvintele-titlu reprezintă 28 %- 29 o/,) in suhclasa a, 
4%-8% in subclasa b şi mult sub 1 % în subclasa c, iar cuvintele-text constituie 17';;,-20 
la subclasa a, cea J 'X, la subclasa b şi Intre 1 % şi il % la suhclasa c. AnI putea meut.ionu aici 
doar că la s ubclasa b dezvoltată pe terenul Iimhll române din elemente moştenite elin latină -- 
Ee. observă o oarecare sporire şi a cantităţii de verbe (1n CPB slnt 24 ele verbe cu sufixul fle- 
xlnnar -1'7., iur In SB :36), şi a frecvenţei acestora (în calitate de cuvinte-text, verbcle de acest 
tip reprezintă 0,99% in CPB şi 1,89':<, în SB). 

§3. Ideile generale ce se desprind din cercetarea pe care am întreprins-o aici sînt urmă- 
toarele : 

a) Limba română a conservat foarte bine cele patru ccnjugărl lal.iuest i, dar repartizarea 
verbetor româneşti în wnjllgări este specifică limbii române, fiind dlf'orf tă de aceea din limba 
latină. Aceasta rezultă din faptul că exceptînd conjngarua I, care are aceeaşi pondere şi În 
latină, şi în română (cea '16';\J din totalul verbelor), cOlijugările a II-a şi a 1 l T-a au săn'îcit sensibil 
(co njugaroa a II-a scade de la aproape 9 în latlna la mai puţin <.le 1 'X, În română şi conju- 
garon a III-a de la cea ,l5 % în latină la cea % in română), iar conjugarcn a IV -a s-a îmbogăţit 
su hs tanţial de la latină (cea 8 %) la română. (cea 50 %). 

b) Cu toate că limba română a moştenit puţ.ino verbe din limba latină (între cea 2 şi cea 
4 '! vezi tabelul al II-lea), totuşi, fondul verbal romanle al Ilmbii române -- .. alcâtutt elin 
verbele moştenite din latină, cele formate pc terenul limbii române şi neologismele lul iuo-ro- 
manicc - este evident dominant: cea \)(i % la con] llgarea I, 100 % la conjugărlle a II-a şi a 
III-a şi cea 7fî 'X, la eonjug21'ca a IV-a (vezi tchelul al III-lea). Aşadar, din pUDctul de vedere 
al piitnmderii elementelor verbale neromanice 1n limba română, conjugăl'ile a II-a şi li III-a 
pot fi considerate lJlai conservatoare, faţă de conjugările r şi a IV-a, care sîut !Ilai deschise spre 
inovatii. 

. c) Urmărind cil'l,ulaţia verbelor in cele citeva texte din secolele al XVI-IeaşWal XX-lea, 
,observăm e,'i, deşi inventarul verbelor suferă anumiLe lllodiflc3ri (trecerea uno/' veJ'be în voca- 
bularul periferic, apariţia de verbe neologice et.c.), totuşi ponderea conjugărilol',: se menţine în 
.general aceeaşi in decurs de aproximativ 400 de ani (vezi tabelul.al V-lea). Acbst lllcru poate 
constitui un argument împotriva ideU dispariţiei din limba româuă li conjllgi\rilol' a J 1-a şi 
a III-a. ; 

d) Stabili.tatea sistemului verbal românesc de la secolul al X V I-lca la sccoIuJ al XX-lea 
rezultiî şi prin luarea in considempe a ponderii sllbclaselor din cadrul conjug{ll'ilor (vezi tabelul 
al IV-lea). în aceastij privin!:ă se poate observa şi că in dreulaţie, nu în dlcţional'c15, sllbclaseJe 
,dezvolta le pc tCl'euullill1bii române (subelase!e cu sufixul infinitivului -1, indiferent dacă au sau 
nu sufixul flexionar -rIsc; snhclasa vcrbelol' cu sufixul J'lexionar -ez, indiferent dacă sufixul 
infinitivului cste -a sau -ea) sî.nt fourte săraee în comparaţ.ic cu suhelasele moştenite elin 
bUnă, a dror bogăţie este evidentă (vezi tabelul al IV-lea). 

15 lnsistenţ.a asupra acestui fapt este motivată prin aceea că Intre situaţia din texte şi 
·cea din dicţionare apar diferenţe foarle mari. De exemplu, Gl'. Brâncuş, art. cit., p. 486, găseşte 
că în DEX verbele de eonjugarea I, subclasa cu sufixul flexionar -ez, reprezint<l 41,72 % din 
totalul verbelor; în texlele cercetate de noi, însă, aceleaşi verhe constituie doar cea 8 % În calitate 
de cuvinte-l:itlu şi cea 1 'X, în calitat.e de cuvinte-text. Aceste deosebiri trimit la ideea unei 
e()mparaii - binelnţ.eles, schimbînd ceea ce trehuie schimbat - Între statisticile privitoare 
la verhe pe baza dicţionarelor şi cele pe haza textelor, pe de o parte, iar pe de altă parte, 
între statistica lui A. de Cihae pe baza dicţjonarulili (Diclionnairc d'tignlOlogie daco-roumaille_ 
Elhncnts slam:s, mag{!ars, Illrcs, grecs-moc/crne el alballais, Frankfurt, 187fl, p. 7 sqq) şi statistica 
lui B.P. Hasdeu pc baza textelol'(Cll/Jwle den brllrÎni, tom III, partea I, Bucu1'e.şti, 1881, p. 91 sqq). 
Unele comentarii in legătură CL! statisticile elabol'nte ele A. de Cihac şi B. P. Hasdeu am făcut 
ân Romani/alea vocabularului unor texle vechi româneşti, Iaşi, 1973, p. \) sqq). 


