
CATEGORULE GHAMATICALE DE PERSOANA ŞI NUI\L\n îN UNELE 

TEXTE ŞTI 

C.DBUTRfU 

1. In încheierea studiului comparativ al verbului din Codicele popii 
Bratul (=c CF'E) , Codicele VOl'Ollcţean (c CV), TetraeuGnghelul lui Cores i 
(= CT) şi Baltagul lui M. Sadoveanu (=c SE), ne oprim asupra categoriilor 
gramaticale de persoană şi număr-. 

Lăsînd la o parte inîinitivul şi gcrunziul-, frecvenţa -- pe persoane 
şi numere --.- a tuturor celorlalte forme Ilcxionare ale verbului de la modurile 
personale se poate urmări in tabelul 1. 

Ceea ce se poate constata din .acest tabel este că ----. evident, în legătură 
cu maniera de comunicare dominant din textele avute în vedere --- per- 
soana a III-a (singular şi plural) este cel mai mult întrebuinţată, reprezentînd 
intre cea 68 % în CV şi cea 75 % în CT şi SB. Prin comparaţie cu per- 
soana a III-a, persoanele 1 şi a II-a (singular şi plural) au o frecvenţă mult 

. .  t r" d '- 1 . 1 A t () 0/ î ('Of' J 16 O! mai rmea, aceas a nn cuprinsa, ia persoana ,In re cea J /0 n \". Ş'l cea !o 
În SE, iar la persoana a II-a între cea 10 o/,) în SB şi cea 17% în ,CV. Diîeren- 
ţele --- de obicei de amănunt -- dintre textele cercetate în privinţa frecvenţei 
uneia sau alteia dintre persoanele verbului se explică prin f apt.ul că operele 
avute în vedere nu sînt unitare : intervenţia directă a personajelor în SB 
(vezi p. 514 ş.u.) motivează numărul ceva mai mare de ocurenţe ale persoane 

1 Pentru alte studii comparative in legătură cu verbul, vezi trimiterile pe care le facem 
in nota a doua din lucrarea noastră Frccvrnla timpurilor in unele 1 cxte româneşti, AUI, 
XXVII, 1981, p. 57. 

2 în ceea ce ne priveşte, considerăm că din grupa formelor verbale personale fac parte şi 
Intlnltlvul şi gerunzlul (vezi C. Dimitriu, Gramatica limbii romaneexplicată . Morţoloqia, Iaşi, 
"Junimea", 1979, p. 275-293). In tabel, Insii, nu includem infinitivul şi gerunzlul, Intrucit la 
aceste moduri persoana şi numărul sint marcate In majoritatea cazurilor prin context şi numai 
uneori prin pronumele reflexiv neaccentuat. Astfel, la Infinltlv pronumele reflexiv marchează 
persoana In 38 (12,41 %) exemple In CPB, 12 (13,18%) exemple în CV, 33 (11,07 %) exemple 
In CT şi 25 (12,50 %) exemple In SB, faţă de contextul prin care este marcată 'persoana In 269 
(87,62%) exemple in CPB, 79 (86,81%) exemple in CV, 2G5 (88,92%) exemple In CT şi 175 
(87,50 %) exemple In Sa. In acela şi sens, la gerunziu persoana este marcată prin pronumele 
reflexiv neaccentuat numai in 38 (11,87 %) exemple In CPB, 17 (12,59 %) exemple în CV, 
26 (11,81 %) exemple in CT şi 59 (15, 13 %) exemple In SE, comparativ eu contextul care marchează 
persoana In 282(88,12%) exemple In CPB, 118(87,40%) exemple In CV, 194 (88,18%) exemple 
In CT şi 331 (84,87 %) exemple în SB, 



I sg. I er-a 218 e 84 11 -- 25 - 22 
C" R is 51 7 -- la - 24 , v Cl 
cr 510 l\j H:3 92 _.- 195 101 
SE! 414 41 170 5:3 144 -- -, 

II sg. I CPE 5i 1 22 12 - 16 ,-- 62 
CV 91. 1 14 2 - 1 -- 2J 
CI' 251 10 r\.; 59 - 82 - 79 ",'li. 
SE 182 12 e_ .. 60 - 21 -, 1 ,).) ,J,';" 

III sg. I CPB 1018 315 1152 69 v 155 1 201 
CV 372 306 28 55 D8 1.28  ..  -. 

1 559 057 3261 l8g 73 753 <1 542 
llOi 7D5 969 747 155 71 -- ;567 

1 IJl. ! ePB 172 ti "':'.-1 16 --- 20 __ o 55 11 . 
CV 15 H 67 -- - 5 - 17 
CT 78 1 8 22 28 --- 
SE 154 o - 28 - 33 -- 

II pl. ! CPB 1:31 1 49 -i, -- 21 - 51 l.d 
cv 75 - 1 -- 9 - 22 
CI' 282 /' 4 46 -- 192 1 102 .1 
SE 50 - - 20 --. !J - 49 

i---- '-'- 
III pl. I CPE 2,1fi 150 574, 27 4 66 - 113 

CV 138 66 17.2 10 6 42 .. - .. 55 
C1' 380 355 1423 4:3 31 321 1 2:34 
SE 156 147 HQ 228 33 54_. -- 68 Iv 



ar nn ct 

a II-a 
întîlnite şi la persoana a 

numai la 

nozrtrv r": nu. spurca, 

1 singular în această operă; nararea unor fapte din vechime explică frecvenţa 
redusă a persoanei 1 (mai ales plural, dar şi singular) în CP ş.a.m.d. 

2. Mărcile pentru categoriile gramticale de persoană şi număr de la 
verb pot fi atît aglutinate eu verbul, cît şi neaglutinate. 

Cea mai răspîndită marcă aglut.inată pentru persoană şi număr la 
verb (apare --_. însoţită sau nu de alte rnărci->- Ia toate fimpurile simple) 
este desinenţa, Această marcă permite distincţia între toale textele vechi 
cercetate considerate global, unde desinenţele au de obicei mai multe variante 
fonetice sau grafice, şi textul modem, în care, cu foarte rare excepţii, desinen- 

nu cunosc variante fonetice sau grafice. Trecînd peste persoana 1 singular 
la prezentul indicativnlui şi al conjunctivuluis, la persoana a II-a singular 

a prezentului indicativ şi conjunctiv, la care adăugăm şi pe aceea a impera- 
tiv ului, desinenţele cunosc cîteva variante în textele vechi, Desinenţa cu cea 
mai mare frecvenţă este aici -i : ceteşti, CPB, S9/n; crezi!, CP13, 2·13/7 ; 
CV, 44/9; eşi 1, CV, 42/1 ; aduni, CT, 56'4; vezi !, CT, 1·1r 8 etc, In legătură. cu 
această desinenţă notăm unele chestiuni de grafie:. lăsînd Ia o parte corectarea, 
insuficient de clară, a lui -Ş in -n la crezi, CPB, 438j 16, tot în CPB se pune pro- 
blema interpretării grafiei etajate Ch. ••• ,!, 452/1, care poate reprezenta sau 
forma să iini, adică cu păstrarea consoanei urmate de -1", sau o greşeală. de 
".·" .. ··n·. şi anume, H în loc de li, aşadar să ţii. De asemenea în CPB găsim 

nus , care, datorită faptului eă apare alături de W!H (lloJl;r,H'jfCK;' 
un. "CE f!m, ... lliH HlHl 1 ne-al' permite să-I considerăm pe -l ca 
reprezentînd un -ii, deci HIlh. J (= !) apare şi în CT, 1, 
la imperativ. 

Cea de a doua desinenţă comună persoanei a Ll-a singular de 
zentul indicativ şi si. de la este -I, aceasta întîlniudu-se 
mal nu, numai la eu n;diealii terminaţi in esau 9 această 

esau g + i trimite la (; şi, g) : bagi 
frec}, CPB, 171/fi, CV, (= fac), CV, 

arunc), CT, 84'2"1, fugi ( faf]) , , 3'22 etc. I 
desinenţa -il se poate vorbi şi numai la persoana a II-a 

imperatrvului (in opoziţie eu de ia persoana a II-a 
10S/G, lW 

a nnperat.ivulni 

In legătură eu dJfereY.llcle prlvitcare lapr'ri cct.ul sJ.lnplu intre 
folosirea sa ilJ.usJvă ne dă d.tTptulsă Cd UnlJ) va:fi ap:tqlfH!L 

tul mOdCl'Jl (unde putem vorbi <loar de simplu nara!.lv"), vezi C. llimiilr\i.l. C:Orl8ÎIl'Crt1.iii 
in legmllrâ cu CI.lI {/oriile orawaUcale de şi mun<1l' la verb, In vol. .Alexandru Philippicle. 
::;f) d. ani de la nwarict Jaşi,198:3J --D2. Vezi de D.serne.nea acest artîeol1 p. <J2··-93J unde, 
susţ;n1nd că aşa-nun1itnl a evoluat 1n hnperativ de persoana a: IIl-a şi 

forme suseeptibile de fj considerate de persoanf, 1 plnr81, am exprimat ideea 
la fel ea In alte limbi, şi în mmfmiî. se pOfl te vorbi de imperativ 18 t.oate persoanele gramaticale. 

1 De v.eeastă desinentii De-alU ocupat în articolul citat In nota anterIoară,}J. 
93-·· U6, inslstllld asupra .faptului e:'! În cercetate dl'slnenţa in dIscuţie a fost -Il 
tonic sau afonk atunci cind !'adicalnl verbului avea tel'ITlinaţja consonalllică . 

.în sprijinul acestei ipoteze se poate IlJVOCH (1 tarmii ca sd nu olac. CIOB, 144---145/21·-1. 
 Pentru caz.nI particular nll laci 1, CPB 194/8, vezi C_ Dilllltri.u, Observatii Îl! legăIu.J'â 

Cii categoriile gramaticale de dialc;;ă şi mod in unele texie romtlneştf. in AUI, XXV, 1979, J), 7(1. 
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III-a singulara prezentului indicativ), şi anume; -e, la ocolsşt«, CPB, 444/13-14, 
te ClIHlţeşfe, CV, 30/12-13, culatuţ«, CT, 15gv ]:3 ; -ă', la aruti cii , CPB, 4:3:)/12, 
arată, CV, 120/8, adună, CT, 147r 2:3; -o, la tul«, CPE, 436/5, vino, CT, 15'12. 

Şi la persoana a II-a singular găsim că de la textele vechi la textul 
modern se produce o renunţare la variantele desine nţ.elor , aici Întîlnind .-. ca 
desinento comune prezentului indicativ, prezentului co n junct.iv şi imperat.i- 
vului pe -i (socoţi, SB, 553; Srl nu le superi, SB, ;)5;3; vezi 1 SB, (34) şi pe 
··0: să strigi (= s ă slrirl), SB, 584; nu iticurcai, SB, 64:3; lW le duce ! , SB, 
610 ; nu te tndoi ! , SE, (JOI etc., iar ca desinenţ.e ale imperativului diferite 
de persoana a II-a singulara prezentului indicativ şi conjunctiv, pe -e taprirul«, 
S13, (34) şi pe -ă (coboară, S13, (34). 

Persoana a III-a singular de la prezentul indicativ, prezentul conjunctiv 
şi imperativ are în textele vechi cercetate două desincuţ.e foarte frecvente: 
-et aud«, CPB, 183/3, se prclio sşt«, CV, 151/2, să aCOapCl'Il, C1', B2v 10, fie, 
CPB, 4:38/16-17, CT, 17' 18 etc.] ; _·tI (caufii, CPB, 273jG, să aibă, CV, 110/2, 
să aducă, CT, 81' 4, ducă-se, CPB, 412/14, tacă, CV, l:i4jG etc.). Pe ling[l aces- 
tea, mai găsim: -o, numai la verbul plooo şi numai în CT, 9' 23 ; -U, numai. 
la auxiliarul au din structura perfectului compus" (betezoi-cn, ePE, (}!19, au 
[osiu, CV, 74rl" au (Juzili1, CT, 187r23 etc.) ; -o, atît la verbe ca b e-«, CPB, 
41111" tă C\T 1 "'3/r' v ·("1' 0vl" it i l <1· ",. ('I:1U •. / ... 0, S a-e , ,., .oJ· el, nu vre···Ifji, " ,;) 0, CI ŞI.4 VerlJU JIU ŞIl-0", " u, 
3;""i2/1\), CV, 12/1 etc. 

Din aceste desirienţe din epoca veche, limba română modernă a pierdut 
pc -LI de la auxiliarul perfectului compus (a cump ărai, SB, 5;)1) şi pe -o de la 
verbul a ploua (în SB nu apare forma plouă). Cît priveşte -(3, aceasta 
a fost Înlocuită cu -c la ştie, S13, 536, şi menţinută la prezentul indicativ al 
verbelor de tipul bea-o, SB, 5D9 (la prezentul conjunctiv, verbele de acest tip 
apar numai cu forma populară să bete, t5H;, să deie, SB, 5:58, Si? iete, SE, 
621, si1 sieie, SB, (52). În felul acesta, Ia persoana a ILl-a a verbelor 
predicative elin textul modern sînt frecvente doar -e (se nioarce, 
SB, 531; sâ etnie, SB, 5B ; fie, SE, (16) şi -il , ;;>18; să uadi!, 
SE, 5:')1 ; ardă-te, S13, 520). 

La persoana 1 plural, desinenţele de la prezentul in dicativului şi con junctivu- 
ului (pentru nu i ubiremu-ne şi blăm, vezi trimiterea din nota 3) au,În textele vechi 
cercetate, numai trei variante: -m, puţin utilizată numai în CPB şi CTşi numai 
cu condiţia suprascrierii finalei verbului (auzim, CPB, 15/7, se ferim, CPB, 
:358/18; avem, C1', 4V(), stI facem, CT, 3f:?8) ; -m.u, numai in ePB, unde apare 
rar (ne suimii, CPE, 421/18, se 111ămil, CPB, 215/18) şi în C1', unde este foarte 

7 Forma stă (CV, 77/7, C1', 125V8) am tnreglstrat-o In articol ui citat In nota 6, p. 71.l. 
Menţionăm aici şi grafia nded;r", CPB, 436/2, care credem că reprezintă o greşeală de scriere 
pentru Ode,Ti 1= pasă! 

8 Pentru forma a a auxiliarului de la persoana a III-a singular a, perfectului eompUB 111 
textele cercetate. vezi articolul citat în nota 1, p. 67. 

 Vezi AU Rosetti, Istoria limbii române, Bucureşti 1978, p. 561 şi 573. Precizăm că, 
ub aspeetul folosirii acestui verb, CT reprezintă textul cu limba cea mai apropiată de stadiul 
actual Intrucit cunoaşte exclusiv forma cu desinenţa analogică -e (ştie, C1', 10'10); la polul 
opus se află CV. a cărui limbă are aspectul cel mai arhaic, deoarece conţine exclush' forma cu 
desinenta etimologică -0 (In ediţia Codicelui VOl'one!ean publicată de Mariana Costinescu In 
1981, se indică - la p. 86Y marginal şi forma analogică şlie,)dar în fotocopie această formă 
nu se observă) ; In sfîrşit, CPB reprezintă un grai de tran:âţie, pentru Cfl alei apare şi () formă 
indicată mai sus - eUmologică. dar şi şase forme analogice (de exemplu ştie, 210;9). 
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frecventă (auămu, CT, 118r 15-1G, sii băgâmii, CT, 6r 22) ; -tnu, în toate cele 
trei texte vechi cercetate, dar În CPB şi CV apare frecvent şi indiferent de veci- 
nătă ţ.i (vremII, ePB, 215/18, se (lLlzimu, CPB, 113/14; arWmu, CV, 48/10, 
se a li >'dzimu, CV, 102/10), în timp ee în CT este foarte rară. şi numai cind 
verbului îi urmează imediat: o formă pronominală co njunctă (tememu-ne, 
C1', '!3YIO). în textul modern cercetat, persoana 1 plural a prezentului indi- 
cativ şi conjunctiv are o singură realizare, anume -m (ne qrăbu», SB, 571, 
sil admitem, SB, 567). 

Dacă facem abstracţie de -tii (în chirilică -us) din prezentul indicativ 
nu careii, CPE, 285/12, şi din imperativul nzz Îllbiriţu., CPB, 333/18, atunci 
putem spune că persoana a II-a plural nu cunoaşte variante ale dcsinente- 
lor, Întrucît atît în textele vechi, cit şi în textul modern, desinerrţa prezentului 
indicativ, a prezentului conjunctiv şi a imperativ ului este -ii : vedep, CPB, 
206/21, se vestiţi, CPB, 309(:)--1, aHziţi 1, CPE, 275/11-12; aşteptaţi 
92/8, se aueti, CV, JOH/lO, ascultait 1, CV, 16/14; af1lncaţi, C1', 209"8, eă oă 
duceţi,CT, 221v 1, câdeţi t, CT, 176r 4; spuneţi, SB, 616, s(1 aduceţi, SB, 58l1, 
dai 1, SB, 642. 

La persoana a III-a plural a prezentului indicativ, desincnţele din 
textele vechi cercetate pot fi: -ă (cautăIO, CPB, 109/6, aştiaplă, CV, 20j;--4, 
.eccră, C1', 11'21); -o, în cazuri rare si numai dacă finalul verbului este supra- 
scris (rac-o, CPB, 448/20; vor-o cruţa, CV, 21/1:3-1/1, şi chiar răpous-e, CV, 
160/12; vor-o aduna, CT, 53V3) ; -11, întîlnită sporadic în CPE (proroci-uorii , 
CPB, 17/21, sinlii, CPB, lfj2/12), inexistentă în CV şi foarte frecventă in CT 
(adl1cil, CT, 222r 15) ; -u, numai la a avea (fost-au, CPB, 2/6, au, CV, 12/14. 
au dolii, CT, 110' 5) şi numai dacă desinenţa este precedată de o vocală (ştiu, 
CPB, 238/12, CV, 52/5; b e«, CT, 124v 16) sau cînd radicalul are terminaţie 
consonantică această ultimă situaţie apărînd destul de Irecvent în CP B 
(downescu, CPB, 420/11), reprezentînd unica posibilitate în CV Cql'leSCII, CV, 
GOj11) şi neîntilnindu-se în C'I' (facem abstracţie de cazurile În c;ăre verbul 
este urmat dc un pronume conjunct, de tipul neu')escuse, CT, 17Vl). 

La prezentul conjunctivului (imperativul nu se întîlneşte în textele 
vechi cercetate la această persoană), persoana a III-a plural poate avea: 
desinenţa -ă la verbele eu desinenţa -o, -ii sau -u la prezenttrl ind icativului 
(se ducă-se, CPB, 247/17, se aducil., CV, 50/11---12, să aducis, CT, Hv 19); 
desinonţa -e la verbelc cu desinenţa -ă la prezentul indicativului (se cheme, 
CPB, 2G7/U, se chiiame, CV, 108/12, să afle, CT, 125 tiV); -e la vorbele cu desi- 
nenţa -ii la prezentul indicativului (să de -6, CPB, 190jll:i ; sâ be -6, CV, 49/1:1, 
CI', 4:3" 12). 

In textul modern, la persoana a III-a plural a preze.ntului indicativ 
lClispare desinenţa -ti, iar desinenţa-u îşi restrînge Întrebuinţarea la a (lllea (an vii·· 
wt, SE, 587) şi la verbele în care poate fi precedată de o voeală (stau, SB, 5(9). 
IStfel Încît desinenţ.ele frecvente aeum sînt doar -il (arafă, SB, (37) şi 0 (triiiesc -(j). 
Desinenţa -ii apare şi la persoana a III-a plural a prezentului conjunetiv şi la im- 
perativ la verbele care la prezentul indicativ au desinel1ţ.a -{} (să ardă, SB, (:iO; 
facă, SB, 55G), numai la prezentul conjunctivului (pentru imperativ nefiind exem- 
ple în SB) fiind atestată şi desinenţa -e la verbelc care la prezentul indicativu- 
lni au desinenţa -ti (Sel umble, SE, 555). Deşi apare în limba literarrt moderni'i, 

lU In slntuă, CPB, 296J2, considerăm că avem de-a face cu'o greşeală de scriere. 
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totuşidesinenţa -{j nu este atestată în SB la verbele care la prezentul indica- 
tivului au desinenţ.a vu precedată de vocală, în textul sadovenian cercetat 
la aceste verbe utilizîndu-se forma populară eu desinenţa -(i)e, de tipul să 
dei«, SB, 609, s ă steic, SB, 634 etc. 

:1, La imperfeetul indicativ, textele vechi oferă mai puţine variante 
ale desinenţelor. Astfel, la singularul persoanei I, verhele prcdicative au exclu- 
siv desinenţa etimologică -{J : era-o, CPE, 118/9, CV, 42/5, CT, 56T 16; lăsa-o, 
CV, 42/11 ; nu mă sţiia-e, CI', 227V 1 etc. Numai dacă admitem că auxiliarul 
de la condiţ.ional-optat.iv este imperfectul lui a vrea (vezi lucrarea citată în 
nota 2, p. 192-193), atunci găsim Ia acesta unele variante, şi anume: -u 
(în chirilică -8 sau -ol(), numai în CPB (vrereşu, CPB, 406/11; seşu pune, 
CPE, 86/5-6) ; -ii (în chirilică -"), numai în CT (n-aşÎ.l (ace, C1', 209r 20) ; 
oi, numai în CV şi CT (lIrereşi, CV, 70/14; aşi spune, CI', 174r 14). 

La pluralnl persoanei 1 a imperfect ului, toate verbele din textele vechi 
cercetate au desinenţa sau -tnii (în chirilică -1\\1i), care apare doar în CT (proro- 
ciiaIDu, CT, 13r 14), sau -rnzr (in chirilică -,vIS sau -rMr), întîlnită doar în CPB 
şi CV (osenliannx, CPE, 421/3--4; eramu, CV, 87/5). 

Nici una din desincriţcle persoanei 1 singular şi plural ale imperfectului 
din textele vechi cercetate .nu mai apare şi în textul modern, unde la auxi- 
liarul din structura persoanei 1 de la condiţional-opta tiv apare desinenţa ,·,3 
(n-aş-o zice, SB, 577), iar la singularul şi pluralul imperfect de la verbele pre- 
dicative desinenţa este vm (aşteptam, SB, 534; eram, SE, 568). 

La polul opus persoanei 1 se află persoana a II-a a imperfect ului care, 
atit la singular, cît şi la plural, are cîte o singură desinenţă·-··· aceeaşi din epoca 
veche pînă în cea modernă-e-şi anume: -i la singular (mergeai, CPB, 97/7--8; 
iubii ai, CT, 209Y 21; credeai, SB, 5,1;); -i; la plural (eraţi, CPE. ;310(18; (ăceaţi, 
CT, 57r 23). 

La persoana a III-a singular şi plural a impcrfcctului din textele vechi 
cercetate apar din nou diferente între verbul auxiliar din structura condi- 
ţ.ional-optativului, la care desinenţa este -li (vr{;rară, CPB, 238/14; ară urc, 
ev, 52/7; ară, c/ire, CT, 12Y 56), şi verbele pred ical.ive, care au desinenţa -(1 • 
(el) cinstiio-e, CPB, 250/3; (el) puurea-e , CV, 96/3; (el) siiia-«, CT, 184Y 4; 
(ei) aştepta-o, CPB, 257/1C); (ei) adăsta-e, CV, 15Gj4; (ei) ţinea-li, CT, 17,1r 3. 
Din aceste desinerrţe, in textul modern se mai Intilueso doar -o de la singu- 
larul persoanei a III-·a a imperfectului verbelor predicative (Înţelegea-o, SB, 
534), care Se generalizează şi la singularul şi pluralul auxiliarului din struc- 
tura condit ional-optativului (ar-ra fi, SE, 577; n-ot-e ieşi, SB, 569), iar la 
pluralul persoanei a III··a a fmperîectului verbeloI' predicative desinenţa este 
"·11 (ascultau, SB, 582). 

1;, La perfectul simplu şi. mai mult ca perfect (nltimul avînd forme nu," 
mai' pentru persoana a Il I-a singular şi plural în textele eereetate), găsim 
de asemenea variante ale desinentelor in limba română veche. Astfel, la per- 
soana I singular a perfectului sinplu, la cîteva verbe din CPB şi el' apare 
desinenţ.a -1 (văzul, CPB, 20/12; mâ năswi, CT, 228v 8). In mod obişnuit, 
Însă, singularul persoanei 1 a perfectului simplu este marcat prin desinenţa 
-1/111 (CÎntaiu, CPB, 118/1B; a{laiu, CV, 55/1; dobîndiiu, CT, 5Y 21). La 

11 Ceea ee În indicele aldituH ele LG, Sbiera la CV (p. 250) este considerat ca o grafie 
particulară a lui vmiu (54/12) reprezint:1 dll!Xl cum se vede în fotocopia paginii 27 din edipa 
pUblicată de Mariana Costinescu. -- () formă de imperfect, şi .anume, vrE. 



7 PERSOANĂ ŞI NUMĂR LA VERB 315 

ceea ce numim convenţional perfectul etimologic, sporadic apare desinenţa-e 
in CPB dacă finalul verbului este suprascris (tremeş-e, CPB, 109/11) sau desi- 
nenţa -i (aleşi, CT, 221? 24). De cele mai multe ori, însă, la aceste forme 
verbale de persoana 1 se utilizează desinenţa _u12 (în chirilică -s sau -l() In 
CPB şi CV (desti I1ŞU, CPB, 74/2 ; cunoscuta, CPB, 333/1; aâuşu, CV, 54/14-14 
etc.) şi desinenţa -li (în chirilică - h.) în CT (scoşu, CT, 22914). 

La pluralul persoanei 1, desinenţa este -m in cîteva exemple din CPB 
şi CV la care finala verbului este suprascrisă ideştinsetu, CPB, 246/1 ; lăCIlID, 
CV, 28/6). Dacă facem abstracţie de cele cîteva apariţii ale desineuţei -mii 
(in chirilică -:'\h.) din CPB, atunci putem spune că această persoană este mar- 
cată prin -znn (în chirilică -MS sau -MOI{) În CPB şi CV (eăZllmll, CPB, 239/7; 
aflămu, CV, 24/10) şi prin -mii (în chir ilică -Mh.) În CT (plltllmii, CT, 37r 3). 

Persoana a II-a singular a perfectului simplu este marcată în toate 
textele vechi cercetate prin desinenţai-si, care este puţin folosită În CPB13 
(fuseşi, CPB, 424/14), dar frecventă în CV (audzişi, CV, 41/7) şi CT (bIăstemaşi, 
CT, 95r 7). Această desinenţă cunoaşte frecvent varianta -şii in CPB şi CT 
(lJl<ago>sl<o>vişu, CPB, 450/21; imbătrinişu, CT, 234" 24) şi uneori 
--- cind eensoana finală e suprascrisă - varianta -ş în CPB şi CV ({eceş. 
CPB, 113/10; uădzuş, CV, 41/7). 

La pluralul persoanei a II-a, se Intrebuinţeazăexclusiv forma arhaică de 
perfect, care în textele cercetate vechi nu cunoaşte o deslnenţ.ă comună, ci : 
in CPB şi C V se întrebuinţează cel mai adesea desinenţ.a -11 (în chirilică - sau 
0V), În exemple ca băgatu, CPB,,53/1O, aduseiu, CV,12/8--·9; în CT apare 

numai desinenţ.a -ti (în chirîlică -h), în exemple de tipul adăpaHl, CT, 50" 
15, care se întîlneşte sporadic şi in CPB ({eeetii, CPB, 37/3) ; cîte o singură 
dată mai găsim desinenţa -o în CV (lispătato-uâ, CV, 132/;-») şi desinenţa -fi --- 
dud finala este suprascrisă -- în CPB (cerşul-e, CPB, 31/14). 

Laxlngularul şi pluralul persoanei a l l l-a a perfectului simplu şi mai 
mult ca perfectului (forma sintetică), în textele cercetate (atit cele vechi, 
cît şi cel modern), desinenţa este -o, indiferent. de sufixul căruia îi urmează-». 
Astfel, la singularul persoanei a III-a a perfectnluÎsimplu 'desineriţa -11 ur- 
mează intotdeauna suîixului gramatical al perfectului simplu: b ăiu-e, CPB, 
1();)/16---·17; aduse-of}, CV, 45/14;, acoperi-e, CT, 28'24; priui-«; SB, :52i); 

CF'B, 1O/1'?, CV, 31(13, cr. 3v 1 ; dede-«, CPB, 14/10, CV, 1:.\5/10, 
.16" 20; oenre-e, CV, 27/3; i ntelequ-e, CT, 174v 18. La singularul persoanei 11 
III-a a mai mult ea perfectului, desinenţa -e apare după sufixul gramatical al 
mai mult ea perfectului: chemase-o,CPB, 110/19; adurmise .. (J, CT, lY 19 ; 
auzise-e, SB, 51:5. La pluralul persoanei. a IIl-,u a perfectului simplu, desi- 
neula -o urmează obligatoriu sufixului flexionar -rii : căutară-o, CPB, 63/18; 
arlauseră-o. CV, 37{3; stătură-fl, CT, 175' ;3---4; poposiră-o. SB. 547, Cît 

12 In CT accast:'j desillenţ:,\ apare numai dnd verbul este urmat de o formă Pl'OnomlUlll::\ 
,olljunctă (duşa-mă, CT, 50" 5). CI, 

El La 47/2 din CPB găsim româneseul pusâşe -,- In ch!rllica n8Wf - l:8re traduce 
slavul I"'''O;'KB, unde credem efI avem de-a [ace cu o greşeală de scriere. 

14 tn CPB găsim unele grafii. particulare, şi anume: singularuJ jJcrsoanel a III-a a pef!ec- 
tultji simplU In forma nu eTni, CPB, 841/18, e:xplicabil prin suprascrierca consoanel finale la sfîrşit 
de rInd; gre şeală de scriere la singularul persoi'nei a III,a a perfeetulul sImplu (CE CE IfmOHlIt.Cf, 
(;PB, .2E17/U --:t2 - în slavă T,v..l\ldTHC(), .precp!ll şi la posădit-s€, ePB, ,19:1/8. cu ser_sul verbului 
a se aşC1(/ (c:lruia. în sIa v[i îi corespunde 1l0Cdil\AdUmE !), 
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priveşte persoana a III-a plural a mai mult ca perfectului, cu excepţia lui 
mutaseră-e, CPB, 61/14, unde -1) apare după sufixul Ilexionar -riî-, in tex- 
tele vechi desinerrţa -e îi urmează sufixului gramatical ai mai mult ea per- 
fectului (crezuse-o, CPB, 26/9 ; se adur ase-«, CV, G6/4-:) ; fusese-o, CT, 17Sv 2) 
şi numai în textul modern sufixului flcxionar -r ă- (impidriserd"9, S1-3, n:32) .. 

5. Ca mărci neaglut.inate pentru persoană şi număr, trebuie notate 
'in primul rînd verhele auxiliare, pe care le considerăm, convenţional, Iără 
structură morfologică (vezi lucrarea citată in nota 2, p. 338). La fel ca desi- 
nenţele, şi verbele auxiliare permit de obicei deosebirea textelor vechi, consi- 
derate global unde verhele auxiliare au destul de multe variante fonel.ice 
de textul modern, În care ver.hele auxiliare nu cunosc in principiu variante 
fonetice. 

Verbul auxiliar a fi este de puţine ori marcă a categoriilor gramaticale 
de persoană şi număr, datorită faptului că, pe de o parte, modurile ţ;i timpurile 
în care apare in textele cercetate (viitorul anterior indicativ; perfectul e011- 
junct.ivului şi al condiţional-optativului ; prezentul şi pertectul prezumtivului) 
sint foarte puţin întrebuinţate, iar pe de aită parte --- cu excepţia perfectului 
conjunctiv şi al prezumtivului format pe haz a conjunctivului (din textele 
vechi) ---În structura acestor moduri şi timpuri apare in principiu" forma 
invariahilă de prezent infinitiv fără prepoziţia modem a, adică 1'/1": fi-va 
[optu , CP13, 294/7; veţi fi inirotii, CT, 94r 1 ; se nu lire îi uienuidu, CPB, 2·14/ 
1;--14; mi va fi aştept1ndu, CT, 5L1V 10 etc. Numai in epoca veche şi numai 
in cele citeva oeurenţe ale perfectului conjunctiv şi ale prezumtivului format 
pe baza conjunctivului, auxiliarul a fi, cu forma de prezent conjunctiv variabil, 
constituie marca pentru persoană şi număr: să fiu Lu oii); CT, 5fY 13 ; si1 ni 
irecutii, CT, 15Y 24; să îie{lLlzitll, CT, 84r 16; se fie [iiudu, CPB, 195(11. In 
textul modern, însă, auxiliarul a fi, întotdeauna invarâabil, nu constituie 
niciodată marca persoanei şi anumărului : să îi căzut, SB, ;):32. să ii ucis 
SB, 6:37 etc. 

Verbul auxiliar a avea marchează categoriile gramatieale de persoană 
şi număr în ambele structuri din care face parte, adică perfectul compus şi 
viitorul. 

In structura perfectului compus, auxiliarul a aoea la prezentul indi- 
cativului prezintă aspecte fonetice diferite În textele cercetate. Astfel, în două 
texte vechi, anume, CPB şi CV, la persoana 1 singular şi plural, auxiliarul 
apare cel mai frecvent cu -Ll , scris - sau -oI( ijost-euxa, CPB, 3:)9{2; amu 
qustaiu, CV, 145/4), sau fără"-u cînd consoana finală este suprasorisă (auzit-am, 
CPB, 62/13-14; n-am şiiutu, CV, 47/2) şi ---ca o excepţie in CPB -cu 
-LI scris -II. (uăzlli-amiî,CP 13, 325/1\)--20). In al treilea text vechi cercetat, 
adică CT,însă, apare un singur aspect fonetic al auxiliarului a avea prin care 
se marchează persoana 1 singular şi plural, şi anume, acela eu -ti scris-j, (lHlmii 
1 ucraiă , CT, 203' IJ), şi tot un singur aspect fonetic, dar cel Iără -il, se găseşte 
şi in S13 (am înţeles, SB, 536). 

J5 Abateri apar Humat 1n textele vechi la pertectul condlt ional-nptatlvulut, alcătuit din 
prezentul condittonal.optattv sintetic al auxlllarulul a fi şi parlieipi.ţll verbului de bază (se furc 
fap/il, C\;;, 1:H/14). 

!(; Uneori apare a.5a-numitul infinitiv lung: lire.:; ascullindl1. CV. 1/2-:3 (in chil'ilică. după 
luui există un semn asemănător unui punct mai mare- vezi fotocopia din ediţia pUblicată 

de MUl'iatla CostinesclI); fir-ară tiilldiî, CT. 22' \)-10. 
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Dacă da torită inexist.euţei diferen ţe lor de la singular la plura 1 _ .. 
Ia persoana 1 auxiliarul a avea marchează numai persoana (pentru număr 
utilizjndu-se alte moderne), la persoana a II-a, auxiliarul a avea, dispunînd 
de forme Ilexionare dileritc la singular şi plural --- aceleaşi în epoca veche şi 
în cea modernă-" ._- este marcă atît pentru persoană, cît şi pentru număr: 
dai-ai, C1'B, 21/6; arlal-ai, CT, 111/24; ai adus, SB, 53:; alzzit-aţi, CPB,. 
GrI; ehi/mit-aţi, CV, lJi4/G---7 ; aţl adusii, cr, 270' 22; ali călătorit, SB, Ml etc. 

La persoana a III-a a perfectului compus, auxiliarul a avea prezintă 
anumite deosebiri Între epoca veche şi cea modernă, ceea ce face ca in prin- 
cipiu el să marcheze în textele vechi numai persoana, numărul rezultînd din 
alte morfeme. Ne referim la faptul că, Iată de textul modern, unde auxiliarul 
are la singularul persoanei a III-a exclusiv forma a (a priueqheat, SE, 549), 
în textele vechi cercetate la singularul persoanei a III-a . în afară de cinei 
contexte în care auxiliarul apare eu forma a (zisu-i-a, CPB, 201/5; a cunoscuiu , 
CV, 142/:) etc. vezi articolul citat în nota 1, P- (7) -- auxiliarul apare cu 
forma au'", identică deci, cu cea de la plural: botezat-un, CPB, fi!19; au 
chiemotu, CV, 164/4--5 ; au adurmitu, C'I', 210r 17. La pluralul persoanei a III-a, 
însă, pefectul compus este neschimbat de la textele vechi la cel modern În 
privinta auxiliarului: rost-nUL CPB, 2/G; Il-au [apiu, CV, 119/7; an datî), 
C'I', llOI3; au apucat, SB, 58G etc, . 

Frecvenţa redusă a viitorului cu a avea (mai ales in textele vechi - vezi 
art.icolul citat in nota 1, p. (9) explică paradigma vincompletă a n nx il iar-u lu i 
a avea din această structură. Indiferent de faptul că verbul de bază este la 
infinitiv (ea în textele vechi) sau la conjunctiv (ea în textul modern), auxi- 
liarul Ci aoea de la această formă de viitor -- eu Ilexiune identică eu a predi- 
eativului ---marchează în textele cercetate categoriile gramaticale de persoană 
ŞJÎ număr: amil a grili, CT, 202V 4---5, am să mă aşez, SE, 5Gl ; ai sti arăţi, SB, 
635; arc a-ncape, CPB, /105/12--13, arc a chinui, CT, :3Gv 8, arc să-ntirzie, 
SB, G22; nu aveţi a vedea, CPB, 2(4)6, aveţi să spuneţi, SB, tau; n-au a fi, 
CT, 351' 22-23, un să se lumineze, SE, 633. l 

Dacă admitem eli în structura viitorului indicativ şi a prezentului si 
perfectului eonditional-optativ, precum şi a prezumtivului f6rmat pe buz'a 
acestora, auxiliarul este (J vrea (vezi lucrarea citată În nota 2, p. HH----193), 
atunci găsim că şi auxiliarul a vrea  avînd, cu o singurii excepţie (vezi mai 
departe), forme Ilexionare distincte pentru fiecare persoană şi ambele nume- 
re marchează categoriile gramatieaJe de persoană şi număr la timpurile şi 
modurile în structura cărora apare. 

Prczcntn l auxiliarului a vrea din structura viitorului indicativ şi a prc- 
zumtivuluiJorrnat pe baza acestuia nu cunoaşte nici o omonimie în flexiune 
pentru persoană şi număr şirle aceea marcheaza. întotdeauna aceste categorii 

[7 Diferenţele de la epoca veche Ia cea modernă sint numai de natură grafică, uneori 
auxiliarul upărtnd "contopit" cu un alt cuvînt, datorită slovelor chirilice prin care se marchează 
dHtongii ca ('k) şi ia(la): dezlega/u-tei (IlI'kH), CPB, 405/4-5, splIslI-miiai (AHIilIl), CPB, 21/9, 
lei (A'I<II), CT, 228' 23, ulIdeţi pusiî, CT, 108v 2::3 ete. 

18 Notăm şi aici unele gratii mai deosebite, atît la singular cit şi la plural (vezi şI 110111 
antedoaru) ; deiungalll-seu, CPB, lG8j5, cela ceu lucra/Il CPB 455/16, seu illilu, CV, .143/4, 
al) apleca/a, CT, 1,g' 13, adunatll-sţU, ePB, 11/21, sela se u Jinulu, CPB, 4b7j9, tiin pur/ahi, CT 
lH' 12 ete. 



gramaticale. Reamintim (vezi articolul citat in nota 1, p. 68-- 70) că, pe Ungă for- 
me comune tuturor textelor cercetate (voi din voi da, CPE, 28/19,spure-voi, CV, 
ti2!lif, nu voi grăi, CT, 22W 18--19, l"oi trece, SB, 616; va din auzi-va, CPB, 
370/4, acoperi-va, CV, 136/3, va aduna, CT, 21r 20, SI'! va tnintui, SB, 622; 
vom din merge-vom -cu consoana finală suprascrisă -CT, 233v 21, vom 
ruga,SB, 663; veţi din veţi afla, CT, 3' 4, veţi ajuta, SB, 644; vor din avea-vor, 
CPB 211/7, nu vor cruţa, CV, 21/13--14, vor aduna, CT, 53v 3 --:in ultimele 
trei exemple, consoana finală este suprascrisă-·, vor fi, SB, 640), există şi varian- 
te fonetice prin care textele vechi se deosebesc de cel modern: uoiu (din yoiu 
arăta, ePB, 64/21, voin afla, CV, 38/7, asemăna-voiu, CT, 22r 8), faţă de oi (din 
oi spune, SB, 616) ; ver(i) (din fi-veri, ePB, 136/11, CV, 119/2; veri fi chemată, 
CT, 152v 2; ver fi, CT, 123T 13), faţă de vei (din vei bea, SB, 655), li (din li 
spune, S13, (')35) sau i (din le-i fi ducînd, SB, 582) ; vre (din fi-vre, CPB, 252/19, 
numai dacă aici avem de-a face cu viitorul indicativ şi nu cu prezentul condi- 
ţ ional-optativ, faţă de a (din a cunoaşte, SB, (22); vrem -cu finala suprascri- 
să-(din care-vrem, CPB, 358/15--16; vrem aştepta, CT, 12!)V 4----5), vrăm--de 
asemenea cu finala suprascrisă--(din vrăm mînca, CPB, 430/10-11), uremii 
(din fi-li-rcmu, CPB, 353}5-6; vremă bea, CT, 11" 15), oămii (din nu vărnii 
afla, CT, 199V17) sau uremu (dJ:n lua-vnmn, ePB, 358/16; vremu face, CV, 
130J7-8), faţă de om (din om face, SB, 663); vreţi (din fi-vreţi, CPB, 7/14; 
vreţi căuta, CB, 116/13), faţă de care in textul modern nu apare nici o formă 
neliterară; noră din vorii fi, CPB, 211/20 ; voru afla, CT, 12V 24-"-13r 1) sau 
vara (din fi-vom, (CPB, 397/1 ; intra -voru, CV, 21/12), faţă de ar (din 
Of face, SB, 634). 

Irnperfectul= auxiliarului a vrea din structura condiţ.ional-optat.ivului 
şi a prezumtivului format pe baza acestuia are - indiferent de grafic" şi 
de faptul că precede sau urmează verbul de bază -forme '/liferite pentru per- 
soană şi -în afara persoanei a III-a -- şi pentru număr. Aceasta înseamnă 
că, exceptînd numărul de la persoana a III-a (care rezultă din context), sin- 
gularul şi pluralul persoanelor I şi a II-a sint marcate, în toate textele cercetate 
(cu unele diferenţe de la epoca veche la cea modernă) prin formele de imperfect 
ale auxiliarului a vrea: seşu pune, CPB, 86/5-6, rugar€şi, CV, 81/10, aşi 
intreba, CŢ, 174' 15, n-aşu fi venitii, CT,22F 19-20, THI.Ş crede, SE, 542; 
putea-m-ai, CT, 80' 24, dei fi ţosta, CT, 21F 16, ai cunoaşte, SB, 623: fir-ară, 
CPB, 350/20, nil vre fi menindu, CPB, 244/13---14, ară fi, CV, 130;12, 
teră da, C'I', 288' 23, ară fi [ostu, CT, 304v 12, al' cununa, SE, 573; se tmblarsmu, 
ePE, 327/19, vrereIDll, CT, 213v 21, ama zice, CT, 45" 9, am dari, SE, 514 ; 
sc,ţi aue, CPB, 393/5-6, grăireţi, CT, 158v 17, aţi aui, CT, 45r 23, fi-vreţi, 
CT, 193V 4: /'ir-ară, CPB, 284/21, seră atinge, CT, 82" 25, li-ară fi aoinâu, 
CT, 22JV21 etc. 

'C. DlM1T!tIU 10 

lU Dacă In structura condlttonal-optatlvulul şi a preznmttvului format pe baza acestuia 
intră pertectul compus al auxfllarulul a vrea (n-!Hl vrutu Bp.regiCf:, CV, 82/12. au vrutu fi [iin- 
dît, CT, 22' 24, amiI vrnth fi [iiudn, CT. 51' 11-'12 etc.), atunci persoana şi numărul slut mar- 
eate prin auxiliarul f1 avea din structura pcrtectulul compus (eventual asocllndu-se şi alte mărci), 

20 Nc referim. de exemplu, la faptul eă slova ehirillcă '-k(pc care o rediHn convcnţjona 1, 
prin 1'), marcInd diftongul ea, obli!ii la serierea într-lUI singur cuvint a auxilhlfulul a vre a a 
verbului de .baz,l sau a vreunui "It cuvînt ce însoţeşte verhul de bazil. 
401{21). Vezi şi nota 17_ 
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6. Celelalte mărci ale categoriilor gramaticale de persoană şi număr 
se intîlnesc in toate textele cercetate= mult mai rar decît desinenţele şi ver- 
bele auxiliare şi sînt de obicei secundare, Întrucît în principiu dublează desi- 
nenţele sau verbele auxiliare. Astfel, formele neaccentuate de acuzativ ale 
pronumelor reflexive - atît cele propriu-zise, cît şi cele imprumutate - repre- 
zintă de obicei mărci redundante pentru persoană şi (exceptind persoana a 
III-a, unde de obicei numărul rezultă din context) şi pentru număr în toale 
textele cercetate (şi din epoca veche, şi din cea modernă) : ruqaiu-tue, CPB, 
112/11, apropiiaiu-uxe, CV, 54/9, tnioarce-me-ooi, CT, 144r 3, să mă alătur, 
SE, 568; insuraşi-i«, CPB, 405/7-8, dr ăceşti-te, CV, 80/8, incinqei-i«, CT, 
224'" 22---23, te duceai, SB, 625; cuvine-se, CPB, 33/11, apropie-se, CV, 133/2, 
se omistuiaşte, CT, 32" 11, se îndreptase, SB, 622; ne suimii, CPB, 424/18, 
/Jlâsleml1mu·-nă, CV, 50/7, tememlI-nc, CT, 4:)v 10, ne-czn oprit, SB, 614; ciu- 
diţi-vă, CPB, 30/15, lăuda{i-·vă, CV, 130/14, nu vă atingeţi, CT, 145v 3, vă 
duceţi, SB, f196; se bucură, CPB, 40G(2, izeclenii a-se, CV, 3/9, ehi mă-se, CT, 
126r 2, se alină, SB, 526. 

Redundante, la persoană şi număr, pot fi şi alternanţele fonetice (com- 
pară facu, CPB, 381/21, cu facem, CPB, ;)()!20; credrz , CV, 120j13, cu cred zi , 
CV, 120/11 ; merq«, CT, 218'" 5, cu mernemil, C1', 92' 10 ; duc, SE, 557, cu 
ducem, SB, (11), accentul în context (compară imperativele crezi. l, CPB, 
243/7, auziti !, CV, 117/7, căutaţi 1, CT, 11' 19, da!L!, SB, 642, cu formele 
de indicativ corespunzătoare crezi, CPB, 243/9, auziti, CV, 8/10, ciiulaii , 
CT, 25v 2, daţi, SB, )23) şi contextul, înţeles ca orice clement exterior prin care 
se identifică persoana şi numărul verbului respectiv (de exemplu, numele- 
subiect dublează desinenţa , auxiliarul sau pronumele reflexiv: tu bine [eceş-e, 
CPB, 113/9----10 ; tu qoucşii, CV, :30jG; eu .m-ami] bofezalll, CT, 9:3" 8; să 
arăţi şi dumneata, SB, G:3f). Notăm, însă, efi în cazuri mai rare, dar comune 
tuturor textelor cercetate, mărcile pentru persoană şi n um ăr mai puţin frec- 
vente trebuie considerate principalc=, dacă desinenţa şi auxiliar-uIt, mărci prin- 
cipale prin excelenţă, DU au capacitatea de a indica persoana şi (isau) numărul 
'verbului respectiv. Astfel, desincnţa -e de la singularul şi pluralul persoanei 
a l l I-a a perfectului simplu face ca sufixul Ilexionar -rl1- să distingă singularul 
de plural la acest timp (compară riMe'!':!, CPB, 13!(), cu de de-e, CPB, HJW; 
aâusesă, CV, 17/1, eu aduse-o, CV, 45/14; btlfl1!'ă, CT, (-j3'" 12, cu bătu-«, CT, 
228v 21 ; aduseră, SB, 661, eu aduse-o, SB, 524) ; desinenţa sau auxiliarul cu 
formă identică la persoane şi numere diferite permite pronumelui reflexiv 
din structura verbului să discearnă în cazul omonimiei respective (compară 
nddliescu-me, ePB, 377/17--18, eu chinuesce-se, CPB, 282(1; me drăcescu , 
CV, 80/11, cu se Înglodzescu, CV, 1.30/13--11 ; m-amu botezoiii, CT, 93" 8, eu 

ai Exceptte !n acest sens const.ltuie dOH\" alternanţele f'onctlue care, uneori, dlrerenttază 
texte-it vechi de textul modern. Ne referim la faptul că în textul modern dcoxchlrca dintre per- 
soana I şi a 11-·3 sinuular n prezentului indieaUv şi d: la uncL vcrb'c se realizează nu- 
mal In serlr. prin opozitia desinentelor '0"-- -i (duc--0. 557 _ dllc.j, SB, 550), Intrucit In 
vorbIre desinenta este '0 la ambele persoane (rlUC.k) - duc-O). în limba română veche, Insii. 
pel'sOltrtele 1 şi a Il-a de la prezent1l1 indieativ şI conjunctiv Ll toate verbel, se deosebesc şi 

HU.lbH. scris:l; şI in lhnba:. vorbiti), prin {ip0l.tthl -a(il) ,"V "o (eornpară se inerau, 
CPB, t8)j5, cu se Incl'.fJit (:PB .. IîA.:/3 ;facLr. C\l. 20;TJ, eu C,\T, 120/:t2 ; lnergiî, CT, 21F)5 cu 
mergi, CT, l·HV:l). 

a2. Vezi lucraTf2a citată În nota 2 p. _:H)····-34J < 
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ne-ama muncită, CT, 122' 2021; m-am gindit, SB, 556, cu ne-am înţeles, SB, 
Gl,ei) ; omonimia desinenţ.ială posibilă la persoana a II-a singular a impera- 
tivului pozitiv şi la persoana a 1 II-a singular a indicat.ivului prezent are ca ur 
mare diferenţ.ierea.acest.or persoane şi numere cu ajutorul accen tuluiîn context 
(compară arată l , CPB, 12/19, CV, 120/8, cu arată, CPB, 319/21, CV, 1G7/12; 
adună l , CT, 1471' 23, cu adună, C'I', 51" 12 ; a{Ui!, SB, 5:14, eu aţiă, SB, 6;16) ; 
în sfîrşit, datorită faptului că singularul şi pluralul persoanei a I II-a dela 
prezentul conjunctiv are structură identică, recunoaşterea numărului se 
face aici cu ajutorul contextului (verbe ca se nu bot.Lze-se, CPB, 117jti--7, 
se se dezlege, CV, B/5-6, să se cheme, C'T, 44Y, 10, să se alălure, SB, 652, sint 
Ia singular graţie contextului mai exact, subiectelor ueşiuie, ceva, casa 
respectiv, munieancoş. 

7. Ideile generale ee se pot desprinde din cercetarea de faţă sînt urmă- 
toarele : 

a) Conţinutul operei impune selectarea unei anumite persoane grama- 
ticale (aflată la un număr oarecare), în textele dominant epice -- cum sîni 
cele av utc aici în vedere '- frecvenţa cea mai mare avînd-o persoana a I Il-a 
(vezi 1). In afara ideii că la imperativul din limba română veche se poate 
vorbi de toate persoanele gramaticale şi că - de asemenea În epoca veche 
perfectul simplu va fi aparţinut normei (vezi 1), materialul avut În vedere 
arată că prima atestare a a uxilia rului a la persoana a III-a singular a perfec- 
(ului compus este cea din CPB (vezi 5). 

b) Mărcile cele mai frecvente şi -- În majoritatea cazurilor - principale 
pentru persoană şi număr sînt desinenţele şi verhele auxiliare, faţ.ă de care 
pronumele reflexive, alternanţele fonetice, accentul În context, sufixele Ile- 
xionare şi contextul --- mai rar Întrebuinţate pot fi considerate în principiu 
secundare. Din punctul de vedere al mărcilor principale, se observă În gel1ern i 
o evoluţie de la textele vechi cercetate considerate global, unde desinentcle 
şi verbcle auxiliare au de obicei destul de multe variante fonetice (uneori 
şi grafice), la epoca modernă, unde variantele desinenţelor şi verbe lor auxiliare 
apar foarte rar. De exemplu, faţă de limbă literară modernă, unde persoana I 
singular a perfectului simplu are, potrivit normelor, exclusiv desinenţa -i, în 
textele vechi desincnţa perfectului sintetic apare - în afară de varianta -1 
(vând) ---, i În variantele -iu (ânlain), -o (tremeş-o), -LI (destinş!!) sau -ii (scoşii) ; 
la persoana I plural a viitorului eu a vrea, în textele vechi auxiliarul cunoaşte 
formele vrem, vJ'(IIn, vremii, oătnă, oremu, în timp ce în textul modern auxiliarul 
apare doar eu formele vom sau om ş.a.m.d. (vezi 2--6). 

c) Toatalitatea mărcilor pentru persoană şi număr permite o anumită 
grupare a textelor vechi în funcţie de graiurile pe care acestea le reprezintă. 
Astfel, desineriţa -u (de la persoana 1 singular şi a Lll-a plural a prezentului 
indicativ), dcsinen ţa -ITlU (de Ia persoana 1 plural a prezentului şi impcrîect.nlui 
indicativ şi a prezentului conjunctiv), auxiliarul atnu (de la persoana 1 singu- 
lar şi plural a perfectului compus indicativ) etc. se întîlnesc în mod obişnuit 
În C V, care reprezintă un grai de tip nordic; pentru aceleaşi timpuri şi moduri, 
însă, în C1', care reprezintă un grai de tip sudic, găsim desinenţele -îi, -mii şi 
auxiliarul amii ; prezenţa ambelor forme ale acestor mărci (adică atît -lI, 
-mu, amu, cît şi -11 -mii, amu) În CPB arată că acest text-- care constituie 
obiectul principal al atenţ.iei studiului de fajă --- va fi reprezentînd un grai de 
tranziţie (vezi 2-6). 
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Les ca L{:gor.ics grrunmuticales de persounc et de nornhre - it lInt.erinur des Iormes ver- 
bales ._. sont analysees it parti]' (j'lll1 COl'PUS lingllistiquc forme de truis tcxt.cs anclens (Cod icel e 
popii Htatul , Codiccle Voroneţean, Tetraeuunolielul de Coresi) el. dun texte moderne (Baltagul 
de Sadoveanu) ; les conclusions qui s'eu detachent sont susceptt bles d'Interesser les speciahstcs. 

Il s'a<-i1t tout u'abcrd de I'Intcret qlle peut prosenter !'Hude de la Iaugue de Cod/cele poţri i 
Bratul, texte OI) apparaissent les premlăres attestations de I'au xillalre (l it In II [' persoane du 
stngulicr du passo compuse. 

Une place li part doit etre ralte :'t I'evolution des desinences el des verbes uu xlllalres qui 
comportent dans I'ensemhle des textes anciens d6pOlliUell -_. un nornbre de varlant.es sensi- 
hlernent supcrtcur fi celui enrcgistre pour le texte moderne (pal" exemple, pom: la l' pcrsonne du 
plurlel du tutur construit avec a vrea les textcs anclens counaissen i pour I'auxlltalre les Iormes 
vrem, orăm, VJ"e1I111, năniii, oremu, tandîs que le texte moderne comporte seulemeut les Inrmes 
vom ou om). 

LH totalite des marques de personne et de lJombre penuet, finalcIpent, un groupement des 
lextes allciens snivallL les parlers r,\,-!ionaux qu'iJ rcprescntent. Les deslnenees -Ll (pOlll' la I' per- 
wnue du singulier et la III' du pluriel de l'indlealif present) et -InLl (pour Îa l' pcrsounc du 
pIn riei du present et de l'imparfait de j'indicatif el pom le prescnt dn sUbjOllCtif), l'auxil!nire 
am 11 (1' persollllc du singnHer el. du pluriel pOllr le pa.sse composc de l'llldicatU), etc. sont propl'es 
a 11 Codicele VOFonejean qui mustre un parIeI de type !lordiquc ; les memes siLuations linguisti- 
ques compol'lent les d6sincnccs -Ii, ··nul et l'auxiliail'c amu dans le Telmevanghelul de Coresi, 
repr(sentent un rJarler sp(,cifiqucs ali Sud du Jlays ; la presenee sill1uItanee des dellx fonnes de ecs 
lTJurques grHlTJmuticalcs (--II, -mll, amn et -il, -mll, amrl) dans le Coclicele pOJiii Bralul prouve que 
ee texte ohjet ccntr::ll de la pri:sente unnlysc -- pcut ctre considere comme i1Iustrent un parler 
de transi tiOI1. 
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