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La sfîrşitul anului 1892 şi Ia începutul celui următor, apăreau la Iaşi,
În Editura Librăriei Kupperrnann, două volume de Gramatică română.
Primul trata [onettcaşi morţoloqia,cel de al doilea, ..sintoxa. Apariţia lor a
creat chiar de la început mari nedumeriri în rindu1 cititor-ilorşi al specialiştilor. Foaia de titlu, la ambele volume, era eu totul neobişnuită : în partea
ei superioarăJi,'.;uraautorul, A. Lambrior, urma numele lucrării, după care,
menţiunea: "de Gh. Ghibănescu, profesor". Se punea Întrebarea firească:
cine era a litorul acestor cărţ.i?
Un prim răspuns il dădea chiar Gh. Ghibănescu, care, în Preîaîa
primului volum explicaprezenţa lui Lambriorca autor. La propunerea Editurii
amintite, de a Întocmi LInmanual conform programei şcolare pl1tru licee
şi gimflHzii,care să aibă la bază articolele şi manuscrisele lui A}Lambrior,
Gh. Ghihănescuacceptă acest lucru "mai ales rJentru a reîmprospătaîn ochii
tîneriruei şcolare numele.ilustrului profesor de limba romană" folosind de
aici "pe dc--a-ntreguiFoneiica, partea lui originală". Deci, simplul fapt că s-a
Iolosit de unele idei ale lingvist.uluiîl determină să-I treacă drept autor, ceea
ee nu făcuseră anterior alţ.i gramatici, care luaseră din opera lui Lambriormult mai multe lucruri. OriginaHiidee, dacă ne gîndim că o gramatică şcolară
se naşte adesea din alta şi, de cele mai multe ori, autorul ei nici nu citează
sursa de inspiraţie. Evident, Ghibănescua exagerat procedind aşa, dar faptul
acesta este demn de apreciat, pentru că el reprezintă recunoaşterea meritelor marelui lingvist şi poate fi fi pildă pentru aeei care cred că în scrisul lor
toiul le apartine.
Lucrurile par a fj clarificate definitiv în 1914, dud Rornulus Ionaşcu
făcea precizarea că Lambrior "Il-a publicat nici o gramatică", iar Gh. Ghihănescu, autorul celor două lucrări, "a adunat şi sistematizat tot ce a scris.
I..ambrior asupra Ioneticii şi mofologieiromâne" 1.
Afirmaţiile acestea nu au fost luate în eonsideratte şi astfel problema
paternităţii reapare, mai ales după anul 1951:i,cînd Iorgu Iordan publică un
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studiu în care, analizind volumul din 1892, este categoric: Lamhrior "are o
gramatică postumă a limbii române, publicată de Gh. Ghibănescu"=.
Şi de aici, totul merge cu sau inspre această constatare.
De obicei. Gh, Gliibănescueste etichetat, in cele mai dese ocazii, drept
editorul lucrărilor",iar alteori, coautor chiar-. Intr-un volum apărut în 1975.
coordonat de Iorgu Iordan, în capitolul redactat de Luiza şi Mircea Seche,se
afirmă că Lambrior "n-a publicat nici o gramatică", materialul său a fost
"adunat şi sistematizat" de Ghibănescuin lucrarea din 1892, dar, pe aceeaşî
pagină, se rezumă unele idei din "gramatiea sa" [a lui A. Lambrior]. Dicţionarul de lingviştişi filologi insistă asupra faptului că, după moartea lui
J..ambrior,Ghibănescupublică.,,0 altă lucrare a acestuia, Gramaticaromână",
după ee publicase ("în colaborare cu Al. -Lambrior) Carle de citire..." ., idee
complet eronată şi inexplicahilă într-o astfel de lucrare.
Trebuie precizat de la bun început, in ceea ce ne priveşte, că socotim ca
autor al celor două volume de Gramaticăromână, din ]892 şi 1893, pe Gh.
Ghibănescu, şi acest lucru în urma comparării textului cărţilor respective
cu tot ce a scris A. Lambrior (studiile publicate în diverse reviste şi articolele
sau însemnările apărute postum .sau rămase în manuscris).
Volumuldin 1892', după o Prefaţă în care se dau sumare lămuriri privind
materialul care stă la baza lucrării, cuprinde trei părţi.
Prima parte (p. 1--61) prezintă cîteva noţiuni preliminare (p. 1-32)
legate de originea limbii române, limba literară, dialecte şi graiuri, clasificarea
sunetelor, scriere şi pronunţie, silabă şi accent, fonologialatină. Ultimelecapitole (p. 32 -61) sînt dedicate în exclusivitate unei analize amănunţite a
evoluţiilor vocalelor, consoanelor şi grupurilor consonantice de la latină la
română, urmărindu-seaceste schimbări pînă la faza lor din graiurile populare.
Partea a II-a este consacrată morţoloqiei.
Substantivele sînt comune("acele ce au înţăles general şi prin care ne
referim la specie, clasă; familie, gen"; ele reprezintă nume materiale colective
şi compuse; p. 66) şi proprii (care au "înţăles particular, individual, care se
referă la persoane, la individ, la anumită fiinţă din natură"; p. 66); genul
poate fi cunoscut după "terminaţiune şi înţeles" (p. 74), iar dintre neuirui
logicşi cel gramaticallimba română l-a păstrat pe ultimul, "deşi l-a apropiat
in formă de masculine şi Ieminine"(p, 73) ; în limbă există două forme cazuale
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(una pentru nominativ-acuzativ, "cazul drept", şi alta pentru genitiv-dativ,
"cazuloblic",la care se adaugă şi oocotioul,deşi, din punct de vedere funcţional,
este recunoscutăexistenţa celor cinci cazuri; substantivele în acuzativ precedate de prepoziţii sint numite locuiiuni cazuale; âeclintîriţ«se caracterizează
după genuri şi sînt reduse la două tipuri: tipul 1, format din substantive
masculine şi neutre, şi tipul al. II-lea, care cuprinde substantivele feminine.
De aici şi teoria decllnării cu două cazuri: a cazului subiect (provenită din
nominativ)şi a cazuluiregimsau obiect(provenită din acuzativ),
Articolul poate fi substantiual(le, 1, a), pronominal(a11ai, a, ale), adjectival (cel, cei, cea, cele),numeral (un, o, unii, unele)şi portitio (nişte).
Pronumele, care "ne duce spre numele adevărat al lucrului" (p. 120).
este personal,reflexiv,de politete,de tntărire, posesiv,demonsiratiu,conjunctiv
sau relatio, interogativşi nehotărît.
Verbele sînt lranzltioeşi neiranzitioeşi ele arată in propoziţie un raport
activ. pasiv, reflexiv, şi reciproc; prezentul poate fi şi istoric, iar acţiunile
exprimate de el sint momentaneşi continue; trecutul are cinci forme: imperîectul, perţectul simplu (oorisiulj, perfeclul compus şi perţeciul anterior (mai
mult ca perîectul), care este simplu (zisesem) şi compus (am fost zis). (Referitor la perţect trebuie remarcat. faptul că autorul Gramaticii precizează că
cel compusare o întrehuinţare mai mare In special în graiul moldovenesc,iar
cel simplu,aoristul,este specificgraiului muntean şi apare frecvent în povestiri;
P: 144); viitorul este absolutşi anterior, dar "limba ne dă şi alte forme cari
exprimă starea acţiunii din viitor" (p. 145): viitorul apropiat şi posibil şi
viitorul de necesitate; modurile verbului sint: indicatioul, subjunctiuul,imperaii Imi,şi optatioul(infinitivul, participiul şi gerunziul "sint derivate verbale,
iar nu forme de conjugare"; p. 148),iar cele cinci eonjuqări(verbeleterminate
in -a, -ea, -e, -i, -i) pot fi "vii", adică productive (1 şi a IV-a) şi' "moarte"
sau neproductive (a II-a, şi a III-a).
,
Cuvinteleueflexibile sînt: aduerbul (de timp, de loc, de JanWate, de
calitate,de mod), "prepozi!iunea"(simpliişi compusă,prin care "Plrlttămraporturi circumstanţiale de loc, timp şi mod etc." ; p. 218), "conjun'cţillllca"(conjuncţiile sint simple, compuse, "coordiuatoare", subordonăteare şi pot fi :
copulaliue, dlsjunciiue, aduersaiioe, cauzale, temporale, locale, comparative,
concesiile,finale, expozitiile,relatioeşi conclllziliale)
şi "inferjecţiunea".
Ultima parte a primului volum tratează formarea cuvintelor: schimbarea funcţiei gramaticale, schimbarea "de înţeles", împrumutul direct, derivarea cu sufixe [mupnentatuie,diminutioe, nominale, verbale şi adoerbiole),
compunerea şi familia de cuvinte,
Din partea 1 a primului volum, Foneiica, paginile de la 32 la 41 au la
bază studiile lui A. Larnbriorpublicate in perioada 1877-18818• De asemenea,
au fost folositeaici idei din Introducerela Cartede citire' (capitolulal III-lea, p.
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XLVI -·LXXIV, în speeial fenomenele fonetice legate de "monumentele"
vechi şi ,,foasta limbă românească"), din însemnările Iăcute pe marginea
DictiOlwruluilui Cihac si a volumului lui B. P. Hasdeu,Cuviniedin bălrîni1o,
cît şi unele date oferite 'de manuscriselerămase», în care se discută probleme
de Ionetică istorică: Ce au devenitconsoonele laluie in română (f. 79r-94'),
Fotidica străinii (L 126r--158V),un studiu extrem de valoros În limba franceză
despre voeolismulromânesc (L 159r-177V) şi un altul Despre consoane
(f. 178r-237r).
Materialul-acesta a fost selectat, sistematizat şi grupat în secţiuni
judicios stabilite, cum tot aşa procedase, cu cîţiva ani mai înainte, şi
1. Nădejde în Gramaticasa. Deci, G11.Ghihănescu a utilizat din studiile lui
A. Lambrior numai chestiunile legate de Ionetica istorică, insistînd asupra
evoluţiilor vocalelor, consoanelor şi grupurilor consonantice de la latină
la română. Celelaltenoţiuni preliminare care se Întîlnesc In această parte a
lucrării (originea limbii române, limba literară, dialect, grai, fonologie,cantitatea voealelor, diftongii, clasificarea consoaneloretc., p. 1-:32) îi aparţin
lui Gh, Ghibănescu.
In capitolul dedicat Morfologiei,au fost folosite din opera lui A. Lambrior idei din părţile 1 şi a TI-a ale Introducerii la Carte de citire (noţiunile
despre verb,substantiv,articolşi sporadic despre pronume; p. 1-XLVI), unele
fapte din articolul consacrat conjunctivului», cornpletărilefăcute la Carle de
citire'» şi diversele notaţii despre verb şi substantivconsemnate în cele două
.Jecţiuni" ţinute la Universitatea din IaşiH•Se readuc astfel în discuţieproblemele declinării eu două cazuri (cazul subiectşi cazul regim),a declinăriicaracterizate prin gcnuri, a căderii articolului -1 de la substantivele masculine sau
a unor forme verbale specifice vechii limbi româneşti. Majoritatea faptelor
analizate aici nu apar în nici o lucrare a lui Lambrior şi ele aparţin în totalitate lui Ghibănescu,A. Lambrior nu a scris nicăieri despre p ărţtleneflexibile
de vorbire, despre toate timpurile şi modurile verbale şi nu a abordat decît
tangenţial problema formării cuvintelor, care în Gramaticadiscutată constituie un ultim capitol.
Volumul dedicat sintaxei!-, devenit astăzi o raritate, uitat sau neglijat
a proape total de către specialişti,aparţine în exclusivitatelui Gh. Ghibănescu.
Lucrarea este structurată în două mari secţiuni, în care tratează probleme generale şi unele aspecte specificesintaxei româneşti.
Prima parte analizează, destul de amănunţit, aspectele de bază ale sintaxei şi cuprinde cinei capitole.
1. Teoria propoziţiei: vorbirea ea obiect, cuvînt - frază, cuvîntidee, propoziţie - judecată, cuvintele logice ale propoziţiei, propoziţia ca
înţeles şi ca formă.
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2. Termenii dinpropozi/ie: propoziţia ca obiect (subiectul, "verbul
propoziţiei" sau predicatul, obiectul drept, care poate fi intern şi extern,
obiectul indirect şi un obiect dublu, unul al persoanei şi un altul al calităţii),
propoziţia ca atribut şi complinirile {atributine,care se pun "pe lîngă subiecj,
obiect sau atribut", şi circumstanţialele, puse "pe lîngă verb").
:3. Propoziţii eliptice (eliptice şi multiple)
4. Propozitii independente: independente,coordonate(copulative, disjunctive şi adversative), subordonate(cauzale, condiţionale, temporale, cornpletive, concesive, comparative, finale şi concluzive), incidente şi iticise.
(Trebuie făcută remarca că în cadrul subordonatei cornpletive se face distincţie între complctiva "cu raport de norninativ, numită subordonată
subiectivă", p. 47, şi cea "cu raport de acuzativ, numită subordonată obiectivă", p. 48, care la rîndul ei poate fi obiectivă directă şi indirectă.j
5. Determinarea numărului de propoziţii în [rază: prop oziţii sinonime,
prescurtarea şi transformarea propoziţiilor, transformarea dinactiv în pasiv.
In următoarele cinci capitole, care formează secţiunea a doua a acestei
Gromaiici, sînt studiate problemele legate de sintaxa românească: "şirul
cuvintelor" (locul termenilor din propozitie), acordul termenilor din propoziţie, corespondenţatimpurilor şi sintaxa propoziţiilor.
O ultimă parte cuprindeconsideraţiigeneraleprivind ortografia,punctuaţia, alfabetul "greco··slav,cit-ilie" (unde se întîlnesc unele dintre ideile lui
A. Lambrior), iar Într-un scurt capitol sînt discutate sistemele ortografice,
Dacă v olumu1 care analizează.Ionetica şi morfologia cuprinde unele
fapte expuse anterior de Larnhrior în lucrările de care am amintit, în cel
consacrat.sintaxei ele lipsesc cu totul, pentru simplul motiv că Lamhrinr
nu s-a ocupat niciodată de această problemă. Aici, planul şi gcneralităţil«
privind sin/axa, cît şi unele probleme de morfologieau fost luate de Ghihănescu, după cum Însuşi mărl.urlseşteacest. lucru, din gramatieile,lui Charles
Belon şi F. Brunot. In această situaţie, o afirmaţie ea aceea că la consolidarea
termenului sintaxă o contribuţle importantă a avut şi Larnhrigr16,nu mai
prezintă nici o Valoare.
.
Concluziacare se impune, după trecerea sumară în revistă il corrţinutului celor două volume, este aceea că A. Lambrior nu a publicat niciodată o
gramatic6.a limbii române 5i nici nu a avut astfel de preocupări. Studiile
sale, în special cele referitoare la Ionetica şi morfologiaistorică, cît şi manuscrisele rămase, au fost folosite de o serie de autori (1. Nădejde, Radu Radov eanu, N. Pană), printre care şi Gh. Ghihănescu,Acestadin urmă, pe de o parte,
a sintetizat, amplificat şi interpretat. materialul extras din articolele lui
Lambrior, dar, pe de altă parte, a adus nenumărate contrfbuţ.iioriginale, a
căutat exemplele cele mai adecvate, a introdus, la morfologie şi sintaxă,
fragment.edin limba cultă şi populară ca aplicaţri la reguli (numite de Ghihăuescur.deprinderi") şi modele de analize gramat.i.cale.
Autorul celor două volume de Gramaticătomâtiă nu poate îi altcineva
decît Gh Ghibănescu,eu toate cii majoritatea celor care au luat În discuţie
această problemă, fără a avea nici un
îi neagă această calitate, iar
Iorgu Iordan, de exemplu, In legăturii cu acest
îl consideră,pe adevăratul autor, un ,,(lIn
pregiitit", chiar şi în c:azulnn atît de complicat.in
16,\lor[osinlaxu
limbiiromân!',p. LXXVI!
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a duce la indeplinire,în bune condiţii. sarcina prezentării pentru tipar a materialului rămas de la Lambrior-", Să nu uităm însă că Gh. Ghibănescua avut
şi o temeinică pregătire lingvistică şi filologică şi nu a fost numai istoric,
paleograf şi editor de documentevechi. El este autorul unui studiu privind
Grafia chirilică la români (1889),a publicat Glosarul Psaliirei Scheiene(1902)
şi un Glosarslano-român(1911),iar, in ceea ce ne interesează,ca profesorsecundar la Birlad şi Iaşi, a intocmit o serie de manuale de gramatică pentru cursul
primar, mediu şi superior-", unele dintre ele in colaborare>, şi două "povăţuitoare" 20,lin fel de indreptare meiodicepentru cei care predau această
disciplină.
Lucrările de gramatică ale lui Gh. Ghibănescu, şi în special volumele
din 1892 şi 1893, scot in evidenţă calităţile unui specialist total neglijat,
care a avut un rol important în evoluţia gramaticii româneşti. In ele Ghibănescu a sintetizat idei noi, interesante, originale, explicate riguros, ştiinţific,
folosind În multe situaţii o terminologie apropiată de cea modernă. L.egat
de prima lucrare însă, nu trebuie uitat numele lui A. Lambrior, Iingvistul
care, prin opera sa, a pus bazele studiului ştiinţific al limbii române şi a creat
o adevărată şcoală în fonetiea românească. Larnbrior nu a avut răgazul
să scrie o gramatică a limbii române, dar datele oferite de studiile sale au
stat la baza unor lucrări viitoare şi au fost preluate, total sau parţial, de foştii
săi elevi. Unul dintre aceştia, tocmai cel mai puţin influenţat de model,
în semn de recunoştinţă l-a desemnatchiar autorul unor cărţi, pe care ar trebui
să figureze totuşi numai numele său: Gh. Ghihănescu,
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