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A MARIA
Nel tripudio dei cor fremon dei popolo,
ad onorarti, lê festanti squadre;
a Te lê strofc, a Tc 1'onda de cantici
alzan, divina Madre.
Di rose e gigli lê gliirlandc roride
ridon fraganti ai cândido tuo piede,
mentre da mille petti irrompon ílari
inni d'amor e fede.
Come cristallo che riflette fulgido
i biondi rai dei sol che Io riveste,
tal delPeterno Sol, a noi Tu sfolgori,
bella madre celeste,
e delia mente nelle fitte tenebre,
quasi di cielo imniacolate luci,
a' tuoi risplende e ai cor affranto e alPanima
vita e riso riduci.
Deh ! fa che di dolor bollenti lacrime
io vorsi á piedi tuoi, quando Ia será
col mestissimo suon de'bronzi aerei
ne invita alia preghiera.

Alia pròghiera, che, frá dumi e i triboli
cli questa valle di dolor fcconda,
Io spirto innalza dei verace giubilo
a Ia Pátria gioconda,
Ove, suITarpe d'oro, insiem cogli angeli,
pel vasto giro dcll'eternità,
Teco congiunti intoncrcm Ia splcndidn
canzon di liberta !
Caste! Ganciolfo, Maggio 1910.

NELSON ROMÉRO

DECLARAÇÃO
Nas citações que aqui apresento, quando são de
língua italiana, c no texto nào declaro outra coisa, norteei-me cegamente pela gramrnatica de Paria na sua edição
de 18(ií), que, comquanto velha, 6 das melhores que encontrei cm Roma c a ella principalmente devo o pouquinho
de italiano que aprendi.
Infelizmente por ser difficillimo encontrar o Paria no
Rio, íbi-rne impossível seleccionar melhor os textos.
Quanto ao latim respondo directamente por todas as
documentações, as quaes se firmam em modos de dizer dos
melhores autores. Não indiquei sempre as fontes, porque
as phrases me foram sahindo, pelo habito de ensino dessa
lingua, sem ter eu tido lazer agora de referir autor por
autor e obra por obra das que até hoje tenho lido.
M i o 28-12-20.

NELSON ROMÉRO.

VERBO
» Oporá natural c cli'nom favolla,
Jla cosi o cosi, natura lascia
Poi faro a voi. sccondo cho v'abbella.»
DANTE. I'ar. 2C,-130-i:i2.

Aristoteles definiu o verbo « rox significativa ad placitum cum
teiitjmre, cujus nu/Ia paru significai separata, finita et recta, et ext
xcmpcr rornm, quae de altero pracilicantnr, nola.-.i l IVriher. C. .'!.
Comprehende-se facilmente porque diga oPbilosopbo voz significativa
convencional.
Accrescenta cwn tempore para notar que 6 característica diferencial do verbo exprimir aquillo que signilica como coisa medida e delimitada no tempo.
Di/ ainda « cujus nulla pars significai separata, porque, como
primorosamente commenta S. Thomaz, a significação c como que a
alma da palavra, e a palavra truncada não tem significação completa,
como lêem as partes da oração.
Insiste -- finita para excluir do conceito do verbo o termo infinito
lógico, não para excluir o infinito grammatical.
Mais:—recta, para extirpar da significação lógica do verbo os
modos oblíquos que por si não nos dão oração verdadeira nem falsa,
mas entram no complexo da oração lógica essencial ou principal, como
partes secundarias.
Finalmente remata < et est xemper eorum ele. . . para mostrar
como o verbo essencialmente eslá da parle do predicado, e nunca da
parle do sujeito, como verbo, senão quando se toma com força de
nome.
J (e industria comecei o presente estudo com citar o max,'mo philosopho que a terra tem conhecido, se se encare o homem com as forcas
meramente naturaes de sua intelligencia.

- 11 —

E'que Âristoles, melhor que nenhum outro espirito, (em a propriedade das' definições, nada deixando do definido e elucidando
rm p i n c e l a d a s magistraos os recondilos da natureza da coiza que
define.
Ora, comquanto .seja demas : ado profunda e complexa, a definição
ahi atra/ apontada, tem a vantagem sninina de abraçar com todo o
vigor lógico o verdadeiro significado, a mais perfeita nónio, do que
seja o verbo, e tenlio necessidade de firmar-me na clarividência de tão
sábio mestre já que levo por i n t e n t o d ; /er a l g u m a coisa do verbo, não
t a n t o em sua morphologia, q u a n t o na funcção syntactíca no italiano, em
rápido confronto com o portuguez e o l a t i m .
!•] paramos de tão remoto fundamento, porque nem sempre as
conclusões mais novas e mais em voga são as mais seguras.
Sayce, por exemplo dizia, lia bem pouco tempo, já que os ciecennios, na, sciencia, são como o dia de hontem que passou: * D'après
1'a.nalyse dês langues aryennes ou a infere qu'originairemenl tontos
lês racines étaienl verbalc*. 11 en est certainement ainsí dans Ia famille indo-européenue, autant que lês faits nous permettent de
1'aflinnor. La psychologie semblo favorisor cette opinion. Lê langage
esl l'expression de Ia ponséo, mais il est ógalcmont 1'expression do Ia
volonló; et cê fut surtoul vrai tout d'abord, q u a n d il ótait omployé
au serviço dês premiers besoins de 1'liuinanilé. La volonte, róalisée
dans 1'action, est d'un caractere essentiellcmenl verbal. »
E eu até hoje não comprehendo como se possa, allirmar e provar,
a Jião se,r que .se esteja compíelaniento fora da comprehensão lógica
do verbo, que orignaiiamente as raízes das palavras são raízes verbaes.
K, não cause estranheza esta minha aflirmação, gostaria que
Sayce e os andores em que se. arrima mo mostrassem o que tem de
verbal em sua essência as raízes OT e ST! por ex, aquella com o significado f u n d a m e n t a l /x>xt dando o comparativo -tistmin, posterior e o
superlativo íixtdtox -- ultimo; esta passando á conhecida preposição
<'cs >'c e fornecendo-nos o superlativo éschatos extremo.
Prefiro mil vezes a belia opinião de Morder que em seus surtos
poéticos, enamorado pela lyra hebraica, dizia que a verdade entre os
hebreus ó que a sua vibratilidade d'alma faz vibrar todas as coisas çommunicando vida a tudo, e por isto, verbalisando todas as palavras,
para que em seus conceitos as coisas appareçam com a movimentação que a mente nellas encontra.
(!om elleito parece-me intuitivo que as palavras sendo signaes
manifestai! vos dos conceitos objectivando seres conhecidos, para dizer-se
que todas, numa dada língua ou grupo do línguas, partem de rã i/es
verbaes, fora nesessario provar que os objectos não entram n'alma, e
portanto não se dá conhecimento em nós,' senão depois de preliminarmente penetrar em nosso espirito, não a substancia ou essência universal das coisas, ou as qualidades externas de per si, mas as qualidades e substancias como predicados ou predicamentos, e, neste caso,
negar-se-ia a simples apprehensão, como acto de nossa faculdade
mental, para deixar-nos apenas com o acto do juízo-.

Como se vê a questão c seria demais e implica o mais á r d u o problema de toda a sciencia h u m a n a , o problema do conhecimento, que
tanto lógica, quanto psychologicamente, parece assentado, parte em
nos de um acto simples de apprehensão, concepção, visão ou ideiarào
como queiram.
(Juero dizer com tudo o que ahi liça que tem razão A u g u s t o
Conli na sua Storia delia Filosofia, q u a n d o estabelece o conhecimento
perfeito da l i n g u i s t i c a como o ultimo estádio do desenvolvimento intelectual do homem, porquanto as palavras, c o n n o t a n d o os conceitos,
n i n l t i p l i c a i n - s e e se aperfeiçoam, á medida que estes se vão clarificando e progredindo, pelo que não é licito, num dado período, querer
inferir a /triori, o que se tem alcançado ou SC ha de a l c a n ç a r no que
diz respeito ás leis intimas do evoluir do pensamento atravez da l i n guagem, mas só nos devemos ater ao exame do facto no em q u e de
positivo se encontra já estabelecido, de accordo com a natureza, do
conhecimento e os modos nunca, desmentidos de expressão de um
dado povo ou núcleo histórico.
Assim, passando a examinar o verbo no que tem sido cllc como
meio de expressão num determinado grupo de línguas, c insensatez generalizar uma lei só pelo fortuito encontro de um que outro facto de
emprego não bem definido.
Entretanto, não ha negar que, pela analysc do que tem sido o
verbo nesse grupo dado de línguas, forçosamente se hão de encontrar
umas (antas leis mais ou menos estáveis e fixas que regulam seu emprego c delimitam o âmbito de seu desenvolvimento, influindo considcravelmentc para a caracterisação c determinação da Índole geral das
línguas ou da língua que se tem diante dos olhos para estudar.
Ora nós, limitando nosso campo de observação á lingua italiana,
queremos nella ver o verbo em confronto com o verbo no portoguez e
no latim, mas não é mesmo nosso intuito perlustrar as formas e
transições morphologicas, phoneticas, taxinomicas ou léxicas do verbo,
somente queremos apreciai-o em sua significação e fnnccão synlactica
como sendo a parlo essencial da oração, expressão nítida da vida do
período o das communicações cspirituacs entre os homens, condição
yinc quii non [tara se conhecer cm sua expansão a alma do um povo
atravez de sua lingua, c a lógica dessa alma na concatenação de suas
idéas.
Antes porem de entrarmos na apreciação do verbo em italiano, certamente será indispensável determinarmos e definirmos
bem o verbo em sua real e verdadeira significação, em seu cuncnt»
claro.
O que diz Arisloteles e ahi atraz lembramos indigita o valor lógico
do verbo na sua indispensável funcçSo no juizo e na proposição, mas
não se vê tão claramente ahi o verbo em sua flexibilidade c mobilidade
revestindo-se de toda essa elasticidade que nos nossos verbos notamos
de plurilbrmisar-sc em discriminação de voz, numero, pessoa, tempo,
modo e atavios outros que nos dão modificação de significação pelo
pequeno alterar-se de suas partes.
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Creio que bem claramente se pôde delinir o verbo dizendo-» palavra que predjca a actualidade dos seres num dado tempo, sob a
modalidade debaixo da qual a mente os considera.
Vamos penetrar na comprehcnsão do que na definição se encerra
c será fácil deduzir-se, ou melhor, deprehendcr-sc a verdadeira significação do verbo e o seu real valor.
Tudo o qnc nos cahe sob a vista e sob os sentidos chega ao nosso
intimo de modo arcano, segregado e dividido do ser real que tem,
mais propriamente notificado, sob a qualidade ou modalidade por q u e
nos atlingiu os centros sensoriaes.
Quer dizer que não temos a intuição do ser em seu intimo constitutivo, em sua essência completa, pelo simples contacto a que sejamos
postos com esse ser, mas só o vamos conhecendo gradativamcnle e a
pouco c pouco, de accórdo com a noticia que de si ellc nos vão
transmitlindo por intermédio dos sentidos.
E a mente, a nossa faculdade interna que trasccnde o espaço c o
tempo, c pôde esquecer-se de si mesma ernquanto conhece, para só
ver o que conhece, tem a propriedade sua característica de, sobre os
dados recebidos j á , abstrahir de uns e indu/ir outros, reconhecendo c
deixando de lado a imagem particular fornecida pelos sentidos, para
elevar-se, ou melhor para firmar-se na visão objectiva do ser que
considera ora sob este, ora sob aquelle aspecto na indefinível variedade
de pontos de observação em que se pôde collocar.
Trabalho foi dos philosophos andarem reduzindo a categorias as
espécies dessas modalidades do conhecimento, e porque não vem ao
caso discutir aqui sobre quem melhor se pronunciou na matéria,,
contento-me com as dez categorias dos escolásticos, sequazes de
ArisuVeles, também neste pon(o, alumiando que, na consideração de
um ser, a intelligencia descobre e considera:
1) a substancia

2) a quantidade
3) a qualidade
4) a relação
5) a actividade
G) a passividade
7) o tempo
8) o logar
9) o sitio, collocação ou posição
10) o habito, ou complementos externos do corpo considerado.
Ora toda gente vê que sob qualquer das considerações acima,
exsurgindo na mente uma espécie de conhecimento, deve a cada uma
delias corresponder uma palavra que especialmente caracterise ou
indique a modalidade sob que se observa o ser.
Não vem a propósito notar que se pode talvez, como pensam
bons auctores, reduzir esse numero dos predicamentos. Melhis cst
abitndare quam deficcre c para o fim que levo em mente em nada

ficamos prejudicados admittindo esse numero dez, mesmo concedendose que possa ser accrescido ou simplificado.
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O que vem a pello affirmar, e é de summa importância não esquecer, é que, emquanto se externam os conceitos que objectivam
separadamente uma ou outra modalidade, das acima notadas, de um
objecto, se produzem e pronunciam termos, conceitos, apprehensões de
um objecto, mas não st; affirma nem se nega, não se significa com
verdade ou falsidade, o que, fora da mente, é tal objecto sob o ponto
de vista debaixo do qual foi observado.
E a razão 6 que nossos conceitos síio sempre precisos, isto é,
parciaes o não exhaustivos, intuitivos, completos.
Ora, os objectos fora da mente, no que são, abraçam a sua entidade que é tanta, e 6 tal, e tem taes relações e determinações no
tempo e no espaço que tudo limitam e mensuram do que cahe sob os
sentidos c debaixo do sol se contem.
Sc nos devêssemos coarctar na expressão do que conhecemos ou
cogitamos, á enumeração de conceitos isolados isto é de conceitos não
ligados ao seu objecto seriamos incomprohensiveis e logicamente
incomprohendidos.
Eis a necessidade lógica da palavra que signifique, a real visão
reconhecida e affirmada pela mente, visão do ser, como é, sob este ou
aquelle respeito considerado.
Essa palavra é o verbo que notifica em sua noção o ser conhecido
sob uma dada apreciação, porque emquanto verbo, é palavra de relação
predicativa isto é palavra que põe ante os olhos da intelligencia a
actualidade do sor que se considera sob o aspecto pelo qual se encara,
unindo essa actualidade a esse ser no tempo da observação.
.lá do que acabamos de affirmar se, deprehendo como os verbos se
podem diflerenciar em unitivos, copulativos, (predicativos como os
chamam), ou de ligação, e verbos de predicação própria que pode sor
completa ou incompleta, lendo os phenomenos de transitividade, intransitividade, neutralidade, passividade etc.
Mas vê-se também segundo esse modo de analyse, que todo e
qualquer verbo, em sua significação absoluta, é de predicação completa
na modalidade que exprime, e ha então possibilidade de dillerençar-se
o verbo substantivo dos outros verbos, que se dizem adjectivos, porque
noo indicam a substancia, mas os accidentes dos seres.
Também se comprehende perfeitamente porque razão é da essência do verbo indicar tudo (a não ser quando exprime a relação de
estado ou natureza num determinado tempo) sob forma de acção ou
movimento. Com elleito os seres no tempo mensuram-se pelas mudanças successivas por que passsam, sendo o tempo justamente esse
numerus motus secundum prius et posterius, e por isto, incluindo-se
na essência do verbo conuotar o tempo, ou manifestar as coisas mensuradas pelo tempo, é obvio que o verbo as indica com movimentação
ou com o transmutar-sc a que tudo aqui na terra anda sujeito.
límfim resumindo minhas observações ao que é essencial, lemos
o verbo palavra que predica a actualidade dos seres, no tempo ; temos
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mais que esses seres com relação á pessoa, que enuncia seu pensamento, são susceptíveis logicamente de flexão pessoal e numérica;
mais que a actualidade manifestada como predicado, ou o'é pelo verbo
mesmo, e temos o verbo predicado completo; ou o é pelo verbo emq u a n t o aponta uma relação do sujeito (ser) com os seres (objectos) que o
circumdam, dando-se a possibilidade, da transitividade nos verbos de
acção, da passividade nos mesmos, conforme se considere o termo e o
agente dessa acção ; f i n a l m e n t e temos a relação ingenita do ser com o
ambiente que flúe no tempo de modo que suas modalidades, mensurando-se nesse mesmo tempo, mesmo quando não são a actividn.de, são
a actualidade em movimento isto é com a característica da mudança
entre o que foi antes e o-que, e depois.
Tudo fundamento da ilexão, de pessoa, de numero, de voz, de
tempo, dando-nos idéa clara da variabilidade do verbo, do sua mobilidade, de sua comprehensão e complexidade <i dos modos possíveis de
sua predicação de accôrdo com as circumstancias do ser conhecido e do
sujeito que conhece e expõe seus juizos.
E se todas essas circumstancias são importantíssimas, 6 por demais manifesto que a superioridade, acuidade, sagacidade c perspicácia do observador i n f l u e m muitíssimo para o aperfeiçoamento do
verbo como instrumento da manifestação de. todos os matises e modalidades debaixo das quaes podem sor considerados os objectos passando por uma, alma que sente, e os torna seus, para extravasar-se cila
mesma depois e communicar-so, alravez das palavras, na objectivação
tios conceitos que adquire das coisas.
Desde menino, acostumado nos bancos escolares ás mais communs
definições do verbo, todas convergentes para aflirmal-o a palavra que
exprime a acção, citado, ou qualidade rfo.v .svm, eu me admirava da
enorme fecuiidida.de dessa palavra e do inexcedivel préstimo dos verbos
bem como da imprescindível necessidade dos mesmos no discurso,
tanto mais que m'o diziam e eu via praticamente não podia haver
oração onde n fio houvesse verbo claro ou occulto.
Ficava-me porém sempre uma deficiência de clareza na eomprehensão do que o verbo cm si fosse, porque, nem as definições que
vi nas melhores grammaticas nossas, nem as explicações, que me fornecíamos mestres, me, p u n h a m em contacto com a luz clara da verdade. — O que nelles encontrei não era errado, mas era deficiente
Nem fora diflic.il demonstrar as falhas explicações e definições que
ahi andam sobre o verbo, e o faríamos a q u i se outro fosse o intento
do presente escriplo que não o que levamos, e ó não, por si, mostrai'
o erro de outros, e sim aflirmar o que temo-; por verdade.
Em todo caso hão de convir os que me lerem q u e não são muito
superiores as três seguintes as definições que nossos grammaticos dão
do verbo.
Concari, Marche.ú e Ferrari: Verbo é Ia parola che indica u n a
azione o uno stato ;
Pariu: parte dei discurso che allerma l'azione, Ia passione e Ia
qualilá di una persona o di una cosa i n un tempo ;
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Petrocehi : il verbo alferma il soggetto nella sua qualitá c nel
tempo.
Parece-me que tudo o que viemos expondo elucida perfeitamente
o conceito que se deve ter.do verbo principalmente no que respeita ,í
representação da acção, de modo que não se erra dizendo que os nomes
nos põem diante da mente os objectos sem vida, immoveis, em(|iianto
os verbos nos dão o objecto vivo, em acção.
Foi-mo necessário correr a vista pelo que ahi deixo esboçado, a l i m
d u que se comprehenda a f u n r ç ã o syntaclica do verbo.
Com elTeito tracta a synlaxc da coordenação, concatenarão, ligação, regência e disposição entre as palavras, para q u e se tenha o discurso significando coherentcmenle o conhecimento que se possuo dos
objectos e de nós mesmos, e pelo q u e liça dicto já se vê a ra/ào lógica
de ser o verbo a p a l a v r a que m a x i m a m e n t e concorre para tal (ilícito
s 'lido, como uoia com toda a verdade o citado Petrocehi : verbo siyiu/ica Parola.
H cerbo é Ia parola per cccellenza ; è f anima </eldi*cor*o.
Daqui resalta a importância que se deve dar á comprehensão do
verbo em si, com suas exigências de modos, tempos, pessoas, vo/es,
números etc. para desempenhar o seu papel na. syntaxe de uma l;ngua.
Na língua italiana ha semelhança enorme, com o portugue/, quasi
perfeita identidade até, na significação dessas modalidades do verbo, e as
poucas variantes que existem são reflexos do modo diverso, que, segundo a índole dos dois povos, tem os indivíduos de um e de outro
grupo, na observação dos phenomenos ou dos objectos.
Com elleito sendo o portuguez e o italiano irmãos germanos, seu
moJo de exprimir o pensamento ó'quasi que o mesmo, derivando a
olhos vistos do latim, de tal forma que a dilíerenca principal entre as
duas línguas reside antes na Forma e estructura das palavras, que no
modo de ligal-as, porque o nexo do pensamento c o modo de pensar
nosso ('; maravilhosamente correspondente.
U inlluxo diverso dos climas e as outras causas accidentaes que
conconem multiíbrmemente para a desfiguração das palavras agiram
muito e diferenciaram bastante os vocábulos n u m e noutro léxico,
mas o pensamento, a índole interna das almas o modo próprio de percepção, de comprehensão e de manifestação da raça se alllrmam irmãos
perfeitamente com dillerenças accessorias e quasi que só extrínsecas,
sendo facillimo ao espirito reflexivo e conhecedor da língua mãe notar
a enorme homogeneidade de pensar num e noutro povo.
Se cuidássemos agora de mostrar as variações e dillerenças morphologicas, muito fácil trabalho teríamos, nada sendo preciso mais que
abrir os vocabulários de ambos os idiomas para, á luz dos communs
princípios de philologia comparada e de glottologia, dizer porque se
deram taes dillerenças. Aliás o campo nesse sentido tem sido muito
trilhado.
.De maior interesse, de melhor sabor intimo para as almas que se
deleitam com o saber e deprehender as similhanças, o fundo idêntico
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do pensar com a verdadeira distincção lógica, que vem a ser em ultima
analyse a fundamental característica própria de cada uma das duas
línguas cm sua vida real.
Se quizessemos percorrer todas as partes do discurso, com o fito
que levamos, não nos bastavam grossos volumes só para a documentação, e, por tal motivo, não queremos sahir do verbo, o qual, de
per si só, é suficiente para a demonstração que intentamos.
Mesmo coarctando assim e restringindo o âmbito da analyse, não
poderemos nos deter, em minúcias de confronto de exemplo a exemplo
(que afinal, aos que sabem, hão de logo mostrar o a que vêm) mas só
nos ateremos a considerações geraes, deixando a prova eloquente do
facto falar por si. ,
Veremos o verbo em sua índole no latim, no italiano e no portuguez, com modos de uizer colhidos nos melhores auctores.
Concordam as três línguas nas linhas geraes perfeitamente; ha
porém algumas diflerenças no valor significativo dos modos de exprimir-se a idéa pelo verbo. Em latim os modos são: indicativo, suhjunctivo, imperativo, infinitivo e participial, sendo que os três primeiros
abraçam as formas verbaes em funcção própria e os dois últimos
abraçam formas nominacs do verbo, emquanto a mente substantiva
ou adjectiva as modalidades signilicadas pelo verbo e consideradas no
objecto como que addicionadas a elle sob o respeito debaixo do qual a
intelligencia o observa.
Essas formas nominaes do verbo em latim, além do infinito propriamente dito eram o participio, o gerúndio e o supino.
Em italiano, como em portuguez os modos ditos finitos são quatro:
indicativo, snbjimclivo, imperativo, condicional. (Juanto aos modos
infinitos ou indeterminados, o portuguez se limita ao infinito e ao
participio, tendo desaparecido o supino e compenetrando-se o gerúndio
com o participio, quando não foi substituído pelo infinito regido por
preposição: a forma do gerúndio empolgou a do participio presente de
forma que asubstituio. Em italiano subsiste a lado do participio presente o gerúndio verdadeiro, mas o supino desapparcceu, e como cm
portuguez, ao contrario do latim, são frequentíssimos os exemplos de
infinitos regidos por preposição substituindo o gerúndio ou o subiunctivo, no caso únicos modos possíveis de emprego no latim, maiores
recursos nossos e dos ítalos.
Sobre a significação, valor, funcção dos modos pouco temos que
accresccntar ao que transparece de nossa definição: o modo é o sainete
pessoal de quem expõe o pensamento, é a maneira pela qual a alma
conhece o objecto e o manifesta, é a expressão da relação em que se
poz o objecto para com o espirito que o conheceu, ou pelo menos é a
modalidade de seu ser, tornado vivo na expressão de quem o manifesta,
no dado momento cm que o communica á alma dos outros procurando
dar-lhe a vida que sente ter elle adquirido em seu espirito.
Por isto, pelo muito de subjectivo que vae nos modos é que se
nota essa dillerença em seu emprego que os graminaticos tentam
classificar de varia guisa, sem nunca conseguirem f i r m a r regras lixas.

l
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E' que as regras especialissimas no caso não sSo possíveis, sendo
só possível a demarcação do vasto campo de expansão dos modos em
linhas geraes, e isto tanto no italiano, quanto no portuguez e no latim.
Imprescindível porém em toda a extensão do verbo é a noção do
tempo que é delle inseparável, por tal forma, que, verbo, sem tempo,
não se concebe, como verbo, deixando de ser verbo, para passar a ser
substantivo ou adjectivo.
Grande difficuldade entretanto têm encontrado os homens na
comprehensão do que seja o tempo, para Kant forma^ a priori como
condição necessária de nosso conhecimento, para os que melhor
pensam, ens rationis cum fundamento in ré, como accidente das
coisas mutáveis e medida das mutações das coisas.
Como quer que seja, não sendo licito demorar-nos neste ponto
meramente philosophico, é intuitiva a distincção do tempo nos três
momentos lógicos da duração : momento presente, instante actual;
momento passado, anterior, o que foi o ser; e momento futuro,
eventual o que o ser será.
E' fácil reconhecer nesse continuo lógico a indivisibilidade do
instante presente, que, á semelhança do ponto mathematico, como
ultimo limite da ultima dimensão não se divide. O passado porém e
o futuro, abraçando aquelle o que na direcção do antes vae ao infinito, este o que indefinidamente se prolonga ao que ha de ser, o
que virá depois, dão azo á possibilidade de infinitos pontos de consideração, momentos lógicos, correspondentes ás infinitas secções que
se podem comprehcnder nesse continuo.
Sendo, porém, o verbo em sua essência uma palavra de relação
entre dois seres, um que se considera predicado, outro o de que se
predica, não pôde abraçar o indefinido absoluto e, portanto, quando
logicamente deixa de enunciar o que foi, é ou será a relação entre esses
dois seres, para considerar, em precisão mental, o que possa ter sido
ou o que poderá ser de accôrdo com o ambiente de circumstancias em
que a mente se espraia, sempre haverá necessidade de dois pontos de
referencia, no mesmo succeder do tempo, deixando de ser o presente o
eixo, por assim dizer, do pensamento, para passar a sel-o um outro
momento lógico qualquer.
Dahi surgirem além do presente, passado e futuro propriamente:

I

o mais pasmado (antes de outro passado) com dois momentos;
o passado durando;
o contemporâneo no passado ;
(o successivo ao passado é o presente).

o futuro do futuro;
com diversas successões curiosas porque na mente ura futuro
No futuro..
então passa a ser no seenario em que se considera a acção ou
futuro com relação a outro futuro mental, ou passado com
relação ao mesmo.

Das três línguas que consideramos a mais lógica no emprego
desses tempos é innegavelmente o latim: o italiano e o portuguez
quasi que se equivalem, na falta de precisão lógica no uso vulgar da
13
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palavra, devcndo-se comtudo reconhecer que o italiano assim mesmo
leva vantagem ao portuguez na recta discriminação dos diversos
momentos da acção verbal.
Tudo isso, estou certo, ha de apparecer pela simples enumeração
de exemplos que daqui a pouco addu/iremos das três línguas depois de
penetrarmos melhor no conceito e uso mais geral dos modos c tempos
nas mesmas línguas.
Sobre os modos em especial é fácil verificar que para as três
línguas:
1) o indicativo é o modo da affirmação simples, categórica,
absoluta, real, precisa;
2) o subjunctivo os nossos chamam o modo da eventualidade,
mas o a que não attendem sempre é que é modo da eventualidade ou falta de precisão na affirmação. Para o emprego do conjunctivo, portanto, não é tão importante cogitar-se da positividade ou eventualidade do facto quanto ver-se a força subjectiva
da expressão, de conformidade com o modo por que se encara a
coisa que se quer manifestar.
Assim, quando diz Ruy Barbosa: « Tão correctamente dizemos : posto que somos homens, como: posto que sejamo*
homens, posto que somos mortaes, como : posto que sejamos
mortaes...» não ha duvida que as afíirmações nos dois casos
não são idênticas.
Quem se exprime posto que somos homens, afíirma : dou
como facto indiscutivel que somos homens e posto isto. ..
Ao contrario, affirmando posto que sejamos homens, quem
fala não dá por si o facto, mas o acceita para dahi concluir alguma
coisa,
Isto se verifica melhor num exemplo em que não ha necessidade de referencia do predicado ao sujeito.
Com effeito, não digo o mesmo affirmando : Posto que somos
bons e posto que sejamos bons... No primeiro caso, dou por conhecido por mim que nós somos bons; no segundo, prescindo de
afíirmar que o somos, para dizer 'que posto o sejamos devemos
fazer isto c mais aquillo. Resulta a verdade do que dizem os
auctorcs italianos e os nossos bons auctores que o subjunctivo é o
modo das idóas dependentes, por isso se diz subjunctivo porque
vem sub jitncto ao verbo principal; conjuncto porque nunca é o
verbo único.
iNo latim esta noção é fundamental;
3) O imperativo é o modo do império, ordem, exhortaçao,
conselho, desejo com vontade decisiva;
1) Ó condicional (falta no latim, na qual língua é principalmente substituído pelo conjunclivo dada a dependência dascondicionaes) como indica o seu nome, exprimo aquillo, que é
significado pelo verbo condicionalmente, em dependência, ou
subordinadamente a alguma condição ;
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5) O infinito exprime de modo indeterminado o que o
verbo significa, como que separando do ser a sua modalidade e
concretizando-a em nome, como outro ser, com propriedade de
verbo ;
6) O participio significa a separação dessa mesma modalidade não como ser por si, mas como qualidade, adjectivo,
concretizando-a antes de a referir ao sujeito;
7) O gerúndio, que ainda se entrevê no portuguez e
perdura no italiano, é o modo pelo qual se. concretiza e se
predica como adjectivo toda uma circuinstancia em que o sujeito
se considera.
Essa concretização como substantivo dá ainda aos latinos o supino
que nós e os italianos não temos e como estes significamos por meio do
infinito regido de preposição, sendo o infinito, como dissemos supra,
também uma concretização substantiva do conceito verbal. Mas, dadas
as noções que ahi ficam de modo e tempo, é já possível passarmos a
examinar o ^que de mais notável se encontra, no curso das idéas que
vamos expondo, com relação ao latim, portuguez e italiano. Destacaremos lingua por língua, exemplificando o que parece mais importante
como uso commum ou como particularidade a notar-se.
Antes, porém, é indispensável não esquecer, o que já declaramos,
que o verbo ou predica completamente o significado; ou é de predicação incompleta como forma ou meio de relação entre o sujeito e o
mundo ambiente, os objectos externos, ou outros, que não o sujeito
como sujeito.
Além disto, dada a comprehensão da fluidez do verbo já fica
patente a movimentação dos mesmos e a actividade sua própria, sendo
fácil verificar que quando o verbo for de significação incompleta é
possível ora considerar a acção delle como exercida pelo sujeito, ora
como pelo sujeito soflrida, dando-se o phenomeno das vozes activa,
passiva e média ou reflexiva, na expressão das quaes o portuguez, o
italiano e o latim só se diversificam por maior ou menor analyse do
pensamento e forma de significar o mesmo mais analytica ou mais
syntheticamente. Tudo se verá na exemplificação, sendo-nos já
necessário passar aos casos concretos. Cemccemos pelo latim em suas
formas nominaes do verbo.
O participio e o gerundivo são declináveis como adjectivos e como
taes concordam com o nome.
O gerúndio e o supino se podem considerar, o primeiro como substantivo verbal da 2a declinação nos casos genitivo,
dativo, accusativo e ablativo, o segundo, como substantivo da 4a nos casos accusativo e abla-ivo.
Gs verbos activos teem dois participios presente e futuro, não
teem participio passado.
Os passivos propriamente só teem part. passado, mas substituem
o part. futuro pelo gerundivo.
Os verbos depoentes teem os três participios além do gerundivo.
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O participio presente, o participio passado dos depoentes c o participio futuro dos activos teem significação activa conservando a regência de seu verbo.
O participio presente porém, quando usado mais propriamente
como adjectivo para indicar a qualidade do sujeito de modo a receber
comparativo e superlativo, rege o genitivo.
Assim: Maiores nostri semper appetentes gloria; fuerunt;
Virtus efficiens est voluptatis (produz);
Metuens legum (observante);
Patiens laboris (soflrido, tolerante),
Quando patiens laborem — é o que soflre ;
Alieni appetens — sui.profusus ;
Nihil appetentius similium sui quam natura ;
Sumus natura appetentissimi honestatis.
Também o gerúndio e o supino em um tem significação activa e
conservam a regência do próprio verbo.
O gerundivo e o supino em u tem sentido passivo.
Os verbos depoentes não tendo significação passiva, é importante
notar-se as seguintes diííereiiças entre o latim e o italiano, no caso concorde com o portuguez:
Os bons exemplos dos pães são imitados pelos filhos (os filhos imitam os bons exemplos paternos) em latim só lilii imitantur bona exempla parentum.
Cointudo no gerundivo os próprios depoentes assumem significação passiva (e também em alguns participios passados), notando-se
que se o depoente é transitivo o gerundivo obtém todos os casos géneros e numero dos verdadeiros passivos, tratando-se porém de
depoentes intransitivos então o gerundivo só se usa impessoalmente no
neutro com a 3a pessoa sum, como acontece com os demais verbos
líonum exemplam est imitandum.
Bona exempla sunt imitanda.
Suai, es, est imitandus ; illa est imitanda; nos, vos, illi imitandi sumus, estis, sunt, etc.
Mas Utendum est viribus;
Nunca vires sunt utendse.
Assim obtemperam!um est legibus.
Note-se porém que fora do gerundivo nunca se encontra com os
depoentes a construcção impessoal com sentido passivo — Imitatur
quer sempre dizer imita e nunca imita-se.
Já com os verbos neutros não depoentes encontram-se:
itur — vae-se ital, si vá.
vivitur — vive-se ital, si vive.
ventum est—viemos—-vieram — veiu-se ital, si è venuto;
Os verbos neutros activos não teem part. passado porque de venio,
pervenio não existe ventus, perventus, por isto seu passivo é só impessoal no neutro: ventum est, pugnatum est etc.

Entre os depoentes porém alguns hoje intransitivos (usados antes
mais transitiva que intransitivamente) admittem o gerundivo passivo
no accusativo, e noutros casos, com excepção do nominativo.
In numere íungendo.
Darealicui vestem utendam.
Spes potiundorum castrorum.
Muitos participios passados de depoentes usurpam o valor do gerúndio nosso e italiano:
arbilratus —julgando,
ratus — pensando,
secutus — seguindo.
usus — servindo-se.
confisus — confiando,
diffisus — desconfiando.
vcritus •— temendo.
Cassar arbitratus bellum celeriter confiei posse, in Morinos exercitum adduxit.
Muitos outros foram usados pelos melhores escriptores com valor
de passivos:
populatus, meditatus, commentatus, adeptus, confessus, ementitus, expertus, interpretatus, opinatus, partitus, pactus, periclitatus, stipulatus, testatus.
Nunca porém retêm a significação passiva com o verbo ser, mas
tão somente quando em ablativo absoluto: populatis agris, pacto prélio,
ou como participios conjunctos:
Meditata oratio (discurso preparado) placo t.
Opinata bona (bens imaginários) fefellerunt me.
Visto isso em geral passemos em particular a percorrer:
1) Participio presente:
Indica uma acção cm acto, contemporânea á acção (ou facto) expressa pelo verbo principal c sendo portanto presente, passada ou futura segundo o verbo principal ou regente:
Mendaci homini ne verurn quidcm dicenti credimus (credemus,
crcdidimus).
credimos dicenti — quando diz — ital, quando dice.
credemus dicenti — quando disser — ital, quando dirá.
credidimus dicenti — quando disse ou dizia — ital quando diceva hadetto, disse.
São ainda dignos de nota os seguintes exemplos:
Lex est recta ratio imperans honesta, prohibens contraria.
Omne malum nascens facile opprimitur.
EpistulíE oífendunt non loco redita:.
Pertubatus Lentulus tamen et signum suum et manum cognovit.
2) Participio passado :
Indica acção completa.
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Diony.nus tyrannus Syracusis expulsus Corinfhi doccbat pueros
— expulso — isto o tendo sido expulso....
Já vimos o participio passado dos depoentes, indicando a acção com
o valor de gerúndio: Cscsar vcritus ne hostes ex oppido profugcrent,
duas legiones in armis excubare jubel.
3) Participio futuro:
Indica aquillo que se tem intenção de fazer, aquillo que ha de
acontecer- e na voz passiva a obrigação moral que se tem de lazer urna
certa coisa:
Bellum scripturux .sum;
Animus non est interiturus cum corpore ;
Fortes et magnainimi sunt habendi iiqui propulsant injuriam.
O participio futuro activo pelos contemporâneos de Cícero quasi
que só apparece unido a sum; depois de Livio é mais usado como
apposto dos nomes para indicar o intento, o fim, o destino a que se
dirige a pessoa ou a coisa a que se refere o participio, maxime com os
verbos de movimento:
Hcrculem Germani in poelium iluri canunl. (Tac.)
Perseus rediit belli c,;i.sum de integro lenUilurus (Liv.)
Não se substituem facilmente a elegância e a graça de exemplos
como estes:
Quid timeam si aut non miser posl mortem, aut etiam beatus
futurus sum ?
Si una est interilurus animus cum corpore, vos tamen memoriam
nostri pie servabitis.
Orator eorum apud quos aget aut erit aclurus mentes sensusque
degustei oportet.
Nepos e Livio usam pelo par t. futuro jam in eo eral, ele... ul.
Cum jam in eo essel ul oppido Milliades polirelur.
Kegnatuiu esl Roma; ab condita urbe ad liberatam annos ducentos quadraginta qualuor.
Ante, post Capitolium incensiun.
Ab oppugnanda Neapoli Hannibalem absterruerc conspecta moenia (Liv.).
„
Pró recuperanda liberlale pugnarc.
Pró recuperala libertate dis grates agere ;
Auctoritalis in me lanlum csl, quantum vos honoribus mandandis, esse voluistis (Cie.).Eques romanus sui negolii benegerens (Cie ).
Erat, modeslus, prudens, gravis, temporibus bene utens (Nep.).
Plebem insectans (Cie.) inseclalor plebis (Liv.).
. 4) Gemmdio em di.
Usa-se depois dos substantivos, como genitivo de um nome
dependente de um substantivo, e em geral depois dos adjectivos que
reclamam genitiva: ars amandi, legendi, studendi, sludium, ars
pugnandi;
difficultas navigandi, ambulandi; nomeu carendi;

Com causa e gratia:
Canes venandi et custodiendi causa sunt facti ;
com os substantivos lempus, mós, consuetudo, consilium, facultas e congéneres, com o verbo sum, cm vez do gerúndio cm di se
usa, muito o inlinilo. Com consilium nas phrases consilium ca pio,
ineo, usa-se o inf. ou ut con conjunclivo a qual ultima conslrucção 6
necessária se o verbo dependente de tacs substantivos não tem gerúndio (possuiu, queo, volo, nolo, maio clc.)
Tcmpus csl jam de ordine argumcnlorum aliquido dicerc (Cie.)
Tcmpus est hujius libri facerc lincm (Nep.)
Mós esl hominum ut nolinl eumdem pluribus rebus exccllere.
5) Gerúndio em do (dativo).
Usa-se:
a) com os adjectivos par, impar c com oulros que regem dalivo,
como utilis, inutilis, aplus, idóneas, accomodalus, etc. os quaes antes de Livio se enconlram com o accus do gerúndio e ad\
!>} com os verbos e phrases que pedem dalivo como sludere^,
operam darc (navare, imperlirc), intcnlum esse, praeessc, diem dicere, locum capere, satis esse etc. :
Tempus ambulando accomodatum;
Dare operam legendo;
Asiae civitales solvendo non erant;
Mas não se deve confundir o gerúndio com o gerundivo:
Uecemviri legibus scribendis;
Valerius Publicola comitia collegae subroganda habuit (Liv.)
Curator muris relicicndis.
G) gerúndio em dum face).
Usado com as preposições :
ad muilo frequente;
in, com os verbos conferrc, transferre, converlere tendo in, sentido linal;
ob, rarissimo — ob judicandum, ob jus dicendum pecuniária poscere, accipere.
inter ; e ale ante c circa :
Eques factus esl ad currenduni, bos ad arandum, canis advenandum el custodiendum;
Flagitiosum est ob jus dicendum pecuniam accipere;
Cícero inter agendum numquam est destitulus scientia júris (Quint.)
Arislo el Pyrrho inter valere el acgrotare nihil dicebat interesse,
exemplo que mostra inter com inlinito em vez do gerúndio.
7) Gerúndio in do (ablalj sem preposição é meio ou causa; recebe as preposições a, ab, e, ex, de, in, pró:
Homiues ad deos nulla rc propius accedunt quam salutem hominibus dando;
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Aristotelem non deterruit a scribendo amplitudo Platonis ;
Injurias ferendo, majorem laudem quam ulciscendo merebere.
8) Gerundivo — Quando o gerúndio é de verbo transitivo tor
na-se gerundivo que consiste em concordar o gerúndio com o seu
objecto em caso, numero e género, sendo o caso o do gerúndio, o género e o numero do objecto:
Assim cupidus conservandi liberlatem dá cupidus conservandae
libertatis.
A construcção com gerundivo é necessária em lugar do gerúndio
em dum, e é de regra em vez do gerúndio ablativo, quando ha preposição .
Idoneus ad rés percipiendas ;
Tardus in rebus gerendis ;
Com os pronomes pessoaos possessivos:
Sui conservandi causa;
Mei videndi gratia ;
Encontra-se como termo de comparação no ablativo.
Nullum officium magis necessarium est referenda gratia (Cie.)
Também Livio o faz depender de verbos e adjectivos:
Non abstinere continuando magistratu ;
Contcnti possidendis publicis agris.
9) Supino em um:
E' termo dos verbos de movimento: venio, eo, mitto (final).
Os verbos contendo, prospero, fcstino, maturo porém regem infinito (contendo também adcger).
Admonitum te venimus, non flagitatum (Cie.)
filiam alicui nuptum dare, tradere, collocare;
Sessum aliquem recipcre.
Ire ultum = ulcisci
Ire perditum = perdere Sall. e Liv.

Nefas est dicrre miseram fuisse. Fabii Maximi scnectutem (Cie.)
Oratio jucunda cognitu.
Diz-se também facilis, difficilis jucundus ad audiendum, adintelligendum etc., e facile, difíicile est judicare.
11) Infinito — Como em porluguez tem os três tempos presentes
perfeito e futuro (*) nós porém tomos o infinito pessoal que ncmos
latinos tiveram nem os italianos possuem.
Não nos detetemos em apreciar as regras c casos todos do seu
emprego.
Notemos o uso mais commum.
O inf. pres. em latim se usa quando a acção significada pelo infinito é contemporâneo á do verbo regente:
Credo te legere.
Credebarn te legere
Cras te legere credam.
6) O perf. se emprega quando a acção é anteceeente:
Quis nescit fnagno in honore apud graecos musicam fuissel
c] O f n t u r . quando a acção for posterior:
Credo vos librum lecturos esse
» a vobis librum lectum iri.
Melhor apparecem as especialidades pela consideração dos exemplos :
Spero vos librum lecturos esse. Pôde tornar: Spero futurum esse,
(fore) u t vos librum legatis.
Sperabam a vobis libros lectum iri, se diz : Sperabam futurum
esse (fore) u t a vobis libri legcrcntur, substituição alliás necessária
quando se trata de verbo sem supino:

Em vez desse supino usa-se mais qui, ul e conjunctivo.
(10) Supino em u:
São poucos os que se usam, depois dos adjectivos:
lacilis, difficilis, incrcdibilis, mirabilis, jucundus, acerbus, honestus turpis, optimus, utilis.
Livio usa dignus, indignus.
Depois de opus, fas, nefas est.
.E osusadossão:
auditu visu, cognitu, dictu, factu, inventu, mcmoratu, aspectu,
intellectu, responsu, scitu, tactu.
Tácito disse: pudet dictu.
Quod optimum factu videbitur fácies (Cie.)

Spero (sperabam) fore ut vos pccnitcat (poeniteret).
O verbo posse, e ás vezes, malle, »olle, velle tem no prcs. valor
de futuro:
Spero te posse eras.
Particular sabor tem os participios passados com fore quando se
trata de depoentes e passivos:
Spero te magnam gloriam adeptum fore ;
Sporo a vobis librum lectum fore.
Ha infinito subjectivo:'
Com os impessoaes: apparet, constai, fugit me, decet, licet,
placet, expedit, tntercst, referi, pudet, tedet, etc. Perspicuum est,
(*) Epiphanio Dias noga-no3, o outros o calam, o futuro do infinito, mas se temos
haver ou ter louvado, porque não temos haver ou tor de louvar?
Também do italiano diz Ferrari : «L'infinito come verbo, può essero congiugato per
tro tempi: presente: leggere; pasato: avor lotto; íuturo cssere per leggero o avor a leggere,
che è una verá perifrasi.
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verum, verisimilc, acquum, par, aliud, facile, grave ele. csl; lempus
csl, mós, consuetudo, consilium, opinio, sninina spos, laus, ncccssc,
fas, ncfas, faciruis, scclus etc. est; fortis animi csl, sapicntis, levitalis,
otc. Narrationcm aportei três habcro rés, ut brevis, ut aperta, ut
probabilis si t.
Tem pus esl nos de beata vila cogilare.
E' bom notar: opus esl, com o participio passado no ablal:
mature fado opus esl. Accurato et propcrato opus esl. Non est opus
probato. Si quid faclo opus est. ..
Também são de construcção diversa os impessoaes de acontecimento fieri, accidero, futurum esse. .. c similhantes a sequitur, restai,
proximum esl, exlremum csl rclinquitur, reliquum est, etc. regem ut
e conjunct:
Proximum esl ul doceam deorum providenlia m u i i d u m administrari; esl u l , lil ut, licri polesl ul, licri non polesl u l ; accidil,
contingit, cvenit, usuvenil ut. e t c . . .

Oneremos dizer que a diversa regência de casos, ou a diversa
significação no emprego de um ou outro modo cm tal ou tal outro
tempo deponde mais da maneira diversa de considerar e exprimir os
objectos, do <pic, propriamente de radical diferença entre as funcções
desses modos c tempos nas três línguas.
O infinito latino já ahi atraz fica bem em evidencia no seu emprego geral.
l'ma que outra, particularidade que não nos occorrc no momento
oxplicar-so-á da mesma maneira.
Passando aos outros modos, isto é aos modos finitos: i n d i c a t i v o ,
subjunctivo, imperativo, dissemos alraz ser o latim mais lógico o mais
preciso que o portuguex e o italiano.
E com razão.
No latim fundamento de todo o emprego desses modos em seus
tempos (pois se estes não separam nunca daquelles) 6 a dependência
ou independência da oração, de accordo com a dependência, ou independência dos pensamentos entre si nos diversos tempos considerados.
Esses tempos são principaes ou secundários e históricos, coisa
que no grego é de tal importância que os tempos se caracterizam e
discriminam logo á primeira vista como principaes ou históricos, pelo
augmento c desinências.
No latim não ha essa diferença entre desinências, nem lia o
augmento, como tal, comtudo, ha distinceão lógica perfeita entre uns
c outros tempos.
Tudo apparecerá se relancearmos os olhos para as orações n u m
apanhado geral. Nos exemplos vão appareoer, indicativo c subjunctivo
em seus tempos de accordo com o pensar latino. O imperativo não
difere do nosso, o condicional como já dissemos não existia.
Começando:
a) «.v narrativas:
Em factos reaes são expressas pelo indicativo em todos os seus
modos como em portugue/ e no italiano, usando o conjunctivo quando
houver dependência no pensamento dependentemente da possibilidade,
condições outras, e outras circumstancias:
Veni, vidi, vici, Virtus manei, divita; pereunt ;
Longum est mulorum et asinorum persequi utilitates;
Animadverdum est qua; natura rcruni sit;
Contumelias onerasti eum quem patris loco colore debebas ;
Hcgem me esse oportuit;
tíellum conlicere potueram;
Mas:
Pace tua dixerim;
Forsitan frater advenerit;
Ilic dical aliquis (E1 possível);
Referias muitos quibus haec bona videantur. . .
Avaros non Oriens, non Occidens satiavcrit;

Notem-se:
Magni meainlcrest, qui pater t u u s s u m , ul te videam;
Oportel, necesse esl, licct hoc facias ;
Mihi non licel negligenti esse;
Non esl verisimilc ul idcm sit interiliis animorum et corporum ;
Legis múnus est ul no cui quis nocoal;
Accedil quod cajcus esl ou accedit ut caecus sil;
Si accedet ut divos sil réus;
Beno evenil mihi quod mittor ad mortem ;
São objectivos os infinitos dependentes de:
possum, debeo, soleo, assuesco, audeo, paro, sludeo, adorior,
incipio, desino, pergo, propero, cunctor, negligo, intermitlo, e os
verbos que chamam senliendi, intelligendí, dicendi, affectuum: senlio,
vídeo, audio, aniiriadverto, inlelligio, cognosco, seio, néscio, ignoro,
memini, certior lio, accipio, comperio, dico, narro, respondeo, volo,
nolo, maio, cupio, studeo, meditor, nitor, habeo in animo, paro,
spero, promitto, juro, fido, minor, gravor, censeo, ele.. .
Solenl diu cogilare onmes qui magna negolia agere voltint;
Perge tenere islam viam ;
Sentimus calerc ignem, nivem esse albam;
Nobis erat in animo Alhonas proficisci;
Seio et gaudeo te valere.
Poderíamos contiauar por ahi afora a produzir exemplos sobre
exemplos para que se vissem applicadas muitas particularidades da
língua latina, mas não tenho intenção de fazer grammalica c o que
ahi fica basta já para que se denuncie o que quinemos mostrar : a
diflerença de pensamento, de um a outro povo, ser tão diminuta que
as expressões são análogas quando não idênticas nas línguas de que se
servem.
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Isti mirandum in modum, canes venaticos diceres, odorabanlur
oinnia ;
Poterat negarc — quis enim redargueret ?
Aiax millics raortcm oppctere quam illud porpcti inaluissel.
Bollo nas narrações o uso do inf. que chamara histórico, com perfeito valor de modo iinito e sujeito claro em nominativo :
Nondum fuga certa, nondum victoria oral, tegi inagis Romanus
quam pugnare; Volscus inf erre signa, urgere aciem, plus caedis
ostium videre quam fugae.
B) exclamativas, imperativas, interrogativas.
Sem dependência de conceito :
Tantae molis erat romanam condere gentem !
Dú immortales! esse qucmquam tanta audácia praedilum !
Te nunc, Terentia mea, sic vexari, sic jaccre in lacrimis et sordibus!
Quam cupiunt pueri laudari!
Quos labores non perferunt !
- Dependendo de circumslancia:
Quam muitos reperias hujus farinae homines !
Prosigamos :
Egredere de urbe, Catilina, proficiscerc.
Hodie scribe, eras legito;
Ignoscito saepe altcri, numquam tibi ;
Valebis meaquc negotia videbis;
Cave credas etc.
Mas dependentemente de negação ou de oulra circumstancia: Ne
feceris, ne sis admiratus;
Bono utaris, dum adsit ctc.
Às interrogativas simples, directas, precisas :
Quis quem frauda vil ?
Quin laces ?
Quin urges occasionem ?
E nas disjunclivas com resposta definida:
Ulrum verum au falsum est ?
Vermune au falsum esl ?
Dependendo o pensamento e não sendo precisa a resposta esperada :
Quos accedam ? quo fugiam ?
Quid faccrem ?
Quis dubitet ? quis duhitaret ?
Te ut ulla rés frangat ? Tu ut unquam lê corrigas ?
Quidni possim ?
J)- Nas dependências todas é regra geral a seguinte subordinação
de tempos :

Audio quid facias
audivi quid feceris
audiam quid facturus sis
audivcro quid facturus fueris
Audiveram — q u i d faceres, quid fecisscs.
Assim :
Video, videbo, videro, vide — quidagas, quidegeris;
Vidi, videbam, videram, quidageres, quidegisses.
Tendo em vista tal subordinação lógica ó de grande importância,
como já notamos, não esquecer no uso do indicativo ou do conjunctivo
a certeza da affirmação ou a sua não decidida precisão (note-se que não
é tanto a certeza do facto, mas a certeza da mente do quem só
exprime).
1) do futuro conjunctivo :
Non dubito quin erraturus sis;
Non dubitabam quin erraturus esses ;
Non dubito quin erraturvs fueris ;
Non dubitabam quin erraturus fuisses ;
Non dubito quin futuruin sit ut te poeniteat;
Non dubitabam quin futurum esset ut te poenilerel;
Fon dubilo quin futurum sit ut te poeniluerit ;
Non dubitabam quin futurum esset vi te poenituisset ;
Non dubito quin futurum sit ut fallaris ;
Non dubitabam quin futurum esset ut fallereris ;
Non dubito quin f u t u r u m sit ut falsus sis, fuerh;
Non dubito quin futurum esset ut falsus esses, fuisses ;
K elegantemente coiri os passivos o depoentes :
Non dubito quin falsus futurus sis ;
Non dubitabam quin falsus futurus esses ;
Non dubito qnin mortuus futurus sis ;
Non dubitabam quin inorluus fulurus esses;
2) Todas as dependentes ré et mente :
Quid obstat quominus Deus beatus sit ?
G. Graccus, si diutius vixisset, néscio an eloquentia parem habuorit neminem.
Antigonus quum advcrsus Scleucum Ly simachumque dimicaret,
in proelio occisua est;
Alexander, quum interemisset C l i t u m , vix a se manus abstinuit.
De passagem se observe : Pluribus verbis ad te scribam, quum
plus otti /tactii* ero.
Adiante:
Causaes :
1'raesertim quum Athenassis profecias, inanem rcdire turpissimum
est ;
Magia est quoJ gratuler quam quod rogem ;
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Mas:
Quum multa cupiam, hoc malim ;
Ut quaeras omnia, quomodo gneci ineptum appellent, non invenies;
Ne sit SLimmum inahini dolor, malum certe est;
Relativas :
Em latim são variadissimas porque o relativo latino substitue
uma quantidade de locuções:
Duabus artibus... seque rcmquc publicam curabant, quarum
reruin — (atque earum rerum) ego máxima documenta habeo q u o d . . .
Pró pudore, pró abstinentia, pró virtute, audácia, largitio, avarilia vigebant. Qua; tametsi animus aspernabatnr (Qua:— et haec).
Eis mais exemplos sobre o modo:
Zeno appellat beatani vitam eam solam qua? cum virtute degatur
(subj. porque pensamento de Zeno).
Hortênsias memória iuit tanta ut, quaí secum commentatus
esset, ca sino scripto íisdcm verbis redderct quibus cogita visset.
Dando certeza :
Tanta vis probitatis est ut eam ctiam in iis, quos nunquam vidimus, diligamus.
Tremaut omnes licet, dicam quod sentia;
O íortunate adulescens, qui turc virtutis Hornerum praconem inveneris;
In Germania quum bclluin geritur, magistratus qui (— ut) ei
bello presint deliguntur;
Non sum is cônsul qui nefas esse arbitrcr Graccos laudare ;
Spero qiune tua prudentia est — (talis) te jam valero ;
Qua es prudentia nihil te fugiet — pró tua prudentia;
Pompei milhes excrcitui Cacsaris luxuriem objiciebant, cui( =
quum ei) sempcr omnia ad necessarium usum de fuissent;
Pherecides Syrius, quod( = quoad) litteris exstet, primus dixil
ânimos esse sempiternos;
Quod ad me attinet (= quantum);
Quod seio = quantum seio ctc.. .
Chegamos mais ou menos ao fim de tantas citações latinas allegadas
cara que se deprehenda como o modo de dizer depende não só da objeptividade do que se enuncia, como também do estado subjectivo ou da
força que subjectivamente se quer dar á expressão.
Não foi preciso traduzir os exemplos porque não os apresento a
ignorantes e de per si mostram o a que vêem, ou para que os adduzo.
E' o modo de considerar o objecto pelo ser pensante que maximamente inflúe na expressão deste.
Poderíamos repetir quanto ao italiano e ao porluguez, analogamente ao que acabamos de fazer com o latim, parte por parte, os modos,
tempos e especiaes orações uas duas línguas.
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Bastará porém considerar alguns exemplos seguindo algum
classes de verbos nas duas línguas porque não só analysando os tr
chos latinos acima, em portuguez e italiano se verão as dillerenç
entre essas línguas, como também porque, percorrendo as classes dos
verbos como dizemos, ver-se-ã bem claramente o fundo idêntico do
portuguez e do italiano, com a diffcrenciação de matizes de conformidade com a posição cm que se colloca o observador numa língua, italo,
noutra, luso.
Inútil lembrar que os verbos em suas classes passaram quasi que
totalmente do latim para o italiano e para o portuguez sem modificação radical de sentido e de regência, como copulativoos, transitivos intransitivos etc.
E' só reflectir para vel-o.
Mas é já tempo de percorrer os verbos italianos.
Verbos predicativos:
São próprias do italiano as regências:
Amm. Ant. C. 31 — 11 vero a mico si è un altro se medcsimo
alFamico.
Car. Lell. l—12 — Io son qui con uno, clie per avere il mio
nome, vuole csser me in ogni cosa, o piú tosto ch'io sia lui.
E Petrarca sen 93 :... ed ho si avezza.
La mente a contemplar sola costei;
Ch'altro non vede, e cio chc non ò lei;
Già per antica usanza odia e disprezza; do qual ex. diz Paria
que «tanto si batagliò fra i grammatici, chc dello scrittone da 3 sccoli in qua, potrebbe larsene un libro. G r a n i . p. I í 9 .

São análogas ás da língua porlugueza as maneiras :
Danti:1 — Canz. :
Gli occhi dolenti per pielà dei core ;
l l a n n o d i lagrimar sollerta pena;
Sicchè per vinti wn rima*i ornai.
Andar = morire: Doce. n. i j . . . morendo io ne possa andar
consolato ;
Andai' multo, /tazzo, [jcrduto di alcuno.
Andar schietto, ajjerto — sc-r sincero.
Andar errata.
Àndarc affilato — recta pergere.
Andare stretto o scarso.
Andar nudo' scalzo, ornato, lindo scollacciato etc. ..
Andar pellcgrino, ramingo, sicuro sano e salvo
Cadere malato ; cacler morto.
Entrare mallevadore.
Car. Letf. : Jo \\ prego di entrar prometa per mo por quella
éomma di tre per fino in rinque mila scudi.
Í3

3
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Dav., Scism. 71:
Contro alia legge sua própria /tansala in quei di ncl consiglio;
Passar il tempo ;
Passar = superar :
Nov. Aut. 80 :
Ettorc passo in quel tempo di prodczza tultc lê cavalleric dei
mondo;
Tornare — mudar :
Pet., Canz. 47, 3: Vcrginc bcncJotta,
Che il planto d Eva in alltgrezza torni;
Verbos que regem por meio da preposição dl:
1) activos (entre outros);
Accusarc, disculpare, scolparc alcuno d'un fallo ;
assicurare, ccrtificare, informarc, ammonire, avvcrtirc, avvisarc
alcuno d'un caso avvenuto ;
adornarc, arrichiro, aspcrgerc. caricarc, colmare, coronarc, crnpicrc, gucrnirc, privarc, saziarc, c outros muitíssimos italianos e
nossos, que comtudo podem ter diversa regência no italiano c no porlugucz, sevindo-sc de outras preposições.
2) Neutros: ardero, diflidare, insospettirc, languire, quislionarc,
scarscggiarc, c outros muitos ;
3) Pronominacs : addolorarsi, aHamarsi, afiligersi, altristarsi, annoiarsi, crucciarsi, condolersi, constristarsi, conturbarsi, dolcrsi, fastidiarsi, lagnarsi, lamcnlarsi, rammaricarsi, pigliarsi o prenderei dei
1'amorc d'alcuno, ammirarsi, mcravigliarsi, gloriarsi, pavoncggiarsi,
vantarsi, rammcntarsi, ricordarsi, rimembrarsi, curarsi, risentirsi,
sdegnarsi, bellarsi, burlarsi, gabbarsi, diííidarsi, disdirsi, ridirsi, discrcdersi, impadronirsi, insignorirsi accorgersi, avvedersi, e outros
muitos, sendo magnifico campo o que ahi deixamos para mostrar como
em italiano o POR é frequentemente substituído por DI, sendo que o
nosso de ás vezes também toma o logar de por.
Yerbos que pedem a : abilitare, addcstrare, addimesticare,
accostumare, assucfarc, avvczzarc, aííidare, agguagliarc, antiporre,
disdirc, proibire, impedire, vietare, adattarc, aiíestare, inestare, ceclere, cclare commettcre, conscgnare, dare, donarc, ollerire, proflerire,
prestarc, apprestarc, annovcrare, rcndcre, ctc.
Neutros : Aggradire o aggradare, apparire, applaudirc, compatirc,
disaggradire, dispiacere, piaccre, fallire, mancare, pregiudicare, soddisfare, parcrc, ctc.
Pronominacs : Accordarsi, appigliarsi, apprendersi, attacarsi,
arrischiarsi, applicarsi, arrcndcrsi, opporsi, contrapporsi, conformarsi,
obbligarsi, ri bellarsi, racommandarsi, scusarsi, ctc.
Impessoaes: Accadcrc, avvcnirc, intervire, incontrare, abbisognare o bisognaro, appartcncre, aspcttarsi, toccare, convenire, riuiTcsccrc, ailarsi. confa.isi et siquac sunt alia, que lembram os congéneres portuguezes que afinal sfto mais ou monos os mesmos:

Dar, doar, ministrar, prestar, restituir, vender, conceder, negar,
recusar, offerecer, prometter, propor, dever, extorquir, subtrahir,
annunciar, dizer, declarar, mostrar, revelar, equiparar, comparar,
commetter, ligar, unir, oppôr, associar, occultar, immolar, sacrificai-,
antepor, preferir, pospor, suggcrir, accomodar, adoptar, expor,
oppôr, aUribuir, adjudicar, assignar, imputar, dedicar, consagrar,
prazer, succeder, competir, sobrar, assistir, convir, quadrar, repugnar,
assentir, sobrevir, occorrcr, obviar, obstar, ceder, sucumbir, resistir,
sobreviver, adherir, accrcscer, alludir, servir, entregar, tornar,
deixar, tributar, pagar, tirar, tornar, furtar, roubar, conquistar,
ganhar, encobrir, confiar, desejar, igualar, ajuntar, accresccntar,
acostumar, afazer, avezar, aconselhar, acontecer, agradar, obedecer,
apparecer, parecer, pertencer, tocar, faltar, acudir, bastar, segundo a
enumeração de Epiphanio da Silva Dias, que tenho sob os olhos c que,
como se está a ver, encerra verbos quasi todos existentes com o
mesmo significado na língua italiana, muitos já acima citados.
Outros muitos verbos lia que ora se usam transitivamcnle, snn
preposição, ora regem preposição a com tcrminativo ou objecto indirecto :
Os seguintes são transitivos: fadulare, ambire, ajutare, soccorrcre, sovveuire, antivenire, prevenir»', prccedere, precorrerc, bmcdire, maledire, compiacere, continuare, dilrttatr, disscrvin-, dispottaro, favoreggiare, impugnare,imputtare,insidiare, iuvidiare, noiare,
offondere, orare, pregare, supplicare, secondare, signoreggiare, surjnoiitarc, studiare e usan; —frequentare.
Comtudo encontram-se com a:
F. Giord. Pred. Con lusinganti parule adulano alia moltitudinc
drl p» ti polo ;
FiorS. Fr. 186. Per aiutare a quelli che s'aiiiiegavaini;
Cav. Frutt. Liny. Chi può soccorrcrr a chi è in pericolo di
morte, e non Io soccorre, si può dire che 1'abbia morto.
Albcrtan. 25-69—Ottima cosa é antivenire ai dcsiderio di colui
a eu i dai;
Cav. Simb. f .208 — Benedicano i secoli ai nome di Dio ;
Mor. S. Grerj. 1.96 — Maledirá a chi iraledice te ;
Bocc. n. 93 — Piacciavi per Io migliore di compiacere a Chino
di questo;
.Dnni. Inf. 10:
K se c o n t i n u a n d o ai primo dctto,
Kglilian queirartc, disse, malc ap|trc-;;i ;
Adnan. Volçi. Plut. 2.193:
l sarono i candidata che ambivano ;i magistrati cliiederc il voto á
cittadini con somplicr niantcllo di sopra scnxa caniicia ;
Iribald. A n d r . 113—E' questo natural seno di tutlo il corpo o
;iH'anima veramente serve c disscrvoper virtú di spirituale sentimento.
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— 38 Pandolf. 38 -- triaga, questo ; rispondi a quisto'altro; servi
costui; dispetta a un altro ;
Ric. Malis/i. 145 -- Favoreggiaudo á fede!i cristiani di Santa
Chiesa;
Petr. Uom 111-112— Pareva, ch'egli impugnasgerp alie delibera zioni fatie nel concilio di Calcedonia ;
Liv. Dec. 3 — Perla grande paura mi fennai; ed inchinai a l u i
con gran rivercnza ,
TÍBÍ.V. Ger. -19-88—E insidieranno ai valoroso petto, mostrando di custodi arnica faceia ;
Lio. cen. Malat.
Ogni inventatorello di nuove medicine insulta alia rivercnza delll
antichità;
Dant. Par t. 17.
Non vó pêro che á tuoi vicini invidie;
M. Purg. 9:
Che piú arse Ia figlía di Belo Noiando e a Creusa, c a Skheo ;
Id. Purg. 15:
Orando a tanto Sire intanta guerra, che perdonasse á suoi perscciitori;
Id. Pug. I:
Null'altra pianta. . .
Alie percosse non seconda ;
Id. Par. 9:
E solo á Decretali si studia; assim: Chi a uno oíTende molti
ininaccia;
Supplicò ali' ucello che Io inenasse a vedere i suoi ligliuoli;
A ciascuno, quando lê cose gli secondano, fa m estie r i pensare in
che modo é sopporti Favversa fortuna;
Meglio è Tuomo sollerente che signoreggia aU'aniino suo;
Facevano guerreggiare Ia cita di Firenze, acciochè non potesse
sormontare a. loro;
Bocc n. 1 — A chiesa non usava mai.
Nós temos também como esses, ou congéneres, verbos com dupla
tripla e até quadrupla regência como nota Eduardo Carlos Pereira á
pag, 239 de sua grammatica exposuiva, curso superior, digo como
esses ou congéneres porque coincidem com os nossos os italianos:
insegnare, supplire, rimediare, attendere, satisfare, servire, ubbidire,
disubbidire, e outros que não foram citados acima.
Como se pode verificar, parece-me, resulta já dos exemplos até
aqui lembrados a grande affinidade entre o portuguez e o italiano no
que concerne ao verbo, devendo-se dizer o que já mil vezes afíirmei
que as diflerenças na significação do nosso verbo e do verbo italiano
não dependem tanto da palavra como instrumento do pensamento,
qua"nto de certas dilTerenças entre o nosso pensar e o pensar dos ausonios.
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Seria aliás ociosa tal affirmação que por si não denuncia senão o
que ninguém põe em duvida, isto é que sendo a palavra a manifestação
do pensamento, variando este, deve ella de forçosamente variar.
Mas no caso não é tão inútil insistir nessa affirmação, primeiro,
porque eu affirmei também que como expressão de pensamento são
instrumentos fundamentalmente idênticos como valor significativo a
língua italiana e a portugueza, sendo sua dilferenciação extrínseca
somente, vibrando quasi que unisona a alma dos dois povos; segundo porque quasi ninguém considera sinão a differença que apparece aos sentidos, detendo-se muito na analyse das formas, externamente muito modifficadas, sem se demorar no fundo uno e concorde
que ó, segundo penso, o que de mais importante se deve considerainas duas línguas.
Pelos exemplos citados estou certo se prova a concórdia entre a
significação dos nossos verbos.
Já ahi atraz deixei alguns verbos intransitivos usados trans : tivainente. Sem o ter querido em muitos exemplos coincidi com os exemplos que nas nossas grammaticas se ensinam aos nossos rapazes sobre
nossos verbos:
Andei longas terras, corri montes, subi e desci o rio, passeia
ponte, passei todo o jardim— Cf r. Eduardo Carlos Pereira 1.
c. p. 237.
Si quizessemos proseguir nas semelhanças muito ainda nos ficava
a dizer: aprir Ia mente a che chessia aprir il petto alia venta, aprire
il cuore ad alcuno ; aprir gli occhi o l' intelletp», coisas cue repetimos
com Dantc Par, 5.
Apri Ia mente a quel ch'io ti paleso; e Purg. 25 :
Àpre alia veritá, che viene, il petto...
Para não fallar da idêntica regência dos verbos que recebemos
do latim na qual língua queriam ablativo, em italiano se servem de
da e, entre nós, ostentam-se com dr que é o nosso da :.Alloiitanare,
distaccare, sceverare, distorre, ritrarre, toglicrc, liberare, assolvcre,
dividire, impetrare, ottenere, raccogliere, sciogliere, distinguere e infinitos outros transitivos; nnilrnx = uscire, parlire, fuggire, cadere,
discendere, guarirc, dipendere, derivare, risultarc, nascere, degenerare, deviare etc.
Entre os pronominaes : assentarsi, alienarsi, astenersi, contenersi,
spiccarsi, dilungarsi, disciogliersi, accomiatarsi, allungarsi, appartarsi,
dipartirsi, discostarsi, disvillupparsi, distrigarsi, sgabellarsi, guardarsi,
riguardarsi etc.
E se fosse licito gracejar em momento tão sério, eu fecharia
a lembrança dessas semelhanças que venho indicando, com o que
diz Paria a pag. 177 da sua grammatica edição de 1869 e parece
ter sido escripto hontem aqui no Rio para nós : Cavare si adopera
con moita eleganza per guadagnare o ritrarre : Truovansi di quelli,
a cui non piace 1'esser virtuoso in dono, ma vorrebbono 1'utile
cavarne.
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Para notar porém mais uma identidade eis uma discussão do
mesmo Paria sobre si appassivante :
La parlicella .y/ aggiunta alie lerze persone dc'verbi, a giudizio di
due chiarissimi Letterati Modcnesi, il PareiVi e il Fabriani, non nc
varia 1'indolo pcrsonale, ne dá loro il senso passivo; ma ò «m pronome
indcterminato equivalente a uomo, persona, altri, alcuno, taluno c
simili, conforme allVw de franccsi, e ad altri pronomi in altrc linguc.
Quindi il segucnte verso di Dante Inf. 29. Come a scaldar s'APPOGGIA
tegghia, a tcgghia vale : come uno appoggia legghia a tcgghia, tenenclo
si luogo di soggetto, appoggia restandosi vero verbo altivo, tcgghia
facendo Ic vcci di oggcto direito o sia di accusativo.
Io confesso che si falta spiegazione, dopo averla esaminata molto
a lungo parmi assai bella, percho mostra regolari infiniti luoghi d'autori antichi, dc'quali forse non si pollrebbe allrimenti render buona
ragione. Servano per csempio i due luoghi scguenti : Cron.
Morell. 253. Si DICHÍAHKHA' i GR A N DANNI e PERSECl ZIONi a
noi AYVENUTE. Segner. Prcd. 40. 6. HÀSSI a potarc LÊ V1TI ? . . .
HASSI a seminar LÊ CAMPAGNE ? Chi non riconosce in questi due
esempj un vero solecismo ; dove qucl .v< non venga considerato come
agente dei verbi Ha e Dichiarerà, veri attivi ?
Non posso tuttavia dissimulare che in piá d'un caso questa spicgazione lorncrcbbe o ripugnanlc, osfor/ata. E primeiramente non puó
il si venire considerato come soggetto o nominativo dei verbo qualunquc volta 1'operazionc procede evidentemente da un nome acompaguato con una prepozioni : cioè da, a e per.
Tale difficoltà non dissimulano quê due lelterati, ma negano clio
<[uest'uso incontrisi negli scriltori vivuti innanzi ai Boccaccio, il quale
(sono parole dell'uno dê loro) sconvolse in tante guise 1'ordine dei discorso volgare, volendo latini/zarlo.
Ma qui io debbo, mal mio grado, scostarmi dália loro opinione :
troppi sono g!i csenipi d'autori vive,nti prima dei Boccaccio e di ([uelli
che con lui ebbero comuni i tem pi, ma non i vizi nello scrivere. E primieramente cosi adopcra molto spesso il volgari/zatore d'Albcrtano che
scrisse quasi un secolo prima dei certaldese.
Tratt. 3 — intrml. Bestie e serpcnti si domano alia natura humana;
Tratt. 2-3 — Non si potrcbbe fare da te.
Iv. 3 — La vcrità c 1'ulililà delle cose sempre si trova meglio da pochi
sã v i . . .
/•£. 4 — Dalli sã vi si suol dire. ..
Cosi altri a pags. 3, 13,, IS, 27, 34, 35, 37, 40, 44, 46, 49, ccc.
edizione dei Vonturini dei 1823.
L'uso piu d'una volla Bartolomeo da S. Concordio:
A mm. Ant 8-1-6 — Cio che per gli altri si faceia veglia tu ;
Ic. 2-5-7 — Non si vive da molti con un desiderio;
Ic. H-2-4 — Cio che in ciascuna scicnza 1'uomo intende, da questa si
proferisce;
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Iffcm — "Volg. Giug. 5 — Pericolosamcnte si compra da pochi quello
ch' è di molti ;
llridrm, 44 — Da tutti insieme si levo grande grido.
E continua por esse theor as citações abundantes para terminar:
Io diccva in secondo luogo, che questa spiega/ione tornerebbc
spesso forzata. Gli escmpi Io chiariranno meglio delle ragioni.
Ptisxav. Fr. van., c. l — «Per qualnuque di questc Ire cose
1'uomo dcsidera Ia gloria... non che sia peccato o vizio, ma cgli ò
virtú e mercê ; pcrochè si fà per carita d'íddio c dei prossimo. Pnote
esscre 1'appetito c'l desiderio delia gloria vi/io c peccalo, quando non
per vcruna delle Ire deite cagioni deite di sopra si di-siiJi-rn, ma vanamenlc ; e allora s'a/i/>i'lla vixio di vana gloria. .
Solisluiscasi a quel si il suo equivalente, cioè uumo, allri, perima,
ecc. e ognuno sentirá mancare qualchc cosa ai costrutto. Certo ê che Ia
língua franccsc in somiglianti casi non può tralasciare un pronome
dimostrativo: e convicn dire ou lê fait , nu Ia dh-irr, mi lapprW'.
Ne parimente si può dire che una lal forma passiva non fosse
necessária o almcno vantaggiosa alia língua nostra, come vuol il prof.
Parenti (op. cit., pag. 83).
Conciossiachè sebbcne i piu anlichi nostri scrittori abbiano spcssissimo vollo lê forme passivo semplici, come amor, amabor, a»iatiar,
amare vel amaior, amcr, amarer, amt/ri, col part. passivo e il verbo
essere, e quindi s!a lecito attcnerci ai loro esemp/o, io credo nondimeno veríssima 1'osservazione dei Fabriani (Leitora G) che gran divario
passa tra lê forme latine c lê nostrc, poichê quclle indicano Ia passione
in alio, queste Ia passione in effctto.
Adduciamone un esempio. Quclle parole di Sallustio ai capo 4 dei
Gnigurlino : placueral dividi thesauros, iincsque imperii singulis constitui, cosi sono tradotte da F. Bartolomeo da S. Concórdia : Era loro
piaciuto che .v/ dividewrn i tcsaurij e che si. terminassem i conlini
dei reame di ciascuno. Chi non sente che fossero divisi, fossero tenninati, non avrebbe renduto i due verbi dividi, constitui?
Da questa osservaxione io deduco che dove sara necessário di esprimere Ia passione in atto sia questa forma di passivo non solo vantaggiosa, ma necessária ; e quindi cessa il bisogno traduccndo dal latino, di volta ré sempre il passivo in altivo, come suggerisce.il medesimo Fabriani.
Io non voglio pêro dissimulare un'osserva/ione iatta dal Parenti e
ripetuta dal Fabriani che questa forma genera talora confusione col
neutro passivo. Se uno dirá p. e. Furono vinti que'soldati che si riputavano piu forli degli altri niunosapracomprenderese tale riputazione era
nei soldati o nei loro estimalori. In questi casi a schivareToscuritá sara
bcne usare 1'altra forma passiva dicendo erano riputati, o aggiungere
un ablativo <lu taluiio, da molli, secondo ê opportunità . »
Parece-me quasi perfeita a analogia entre o porlugucz e o italiano
lambem aqui. Nós não costumamos \rsarsr quando a causa efliciente
npparece expressa, e nos limitamos aos inanimados para evitar amphibofogia » .
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Tem o italiano, como o portuguez suas particularidades, tem
suas idiotias, nem eu o negarei, nem o nego, mas não parece que
ando muito errado na apreciação lógica do significado do verbo em
sua funcção nas duas línguas irmãs.
São tão fáceis as minúcias no emprego geral dos verbos italianos
que em duas paginas, bellamente as notas Petrocchi, e mesmo ahi o
observador descobre as siniilhanças com o portuguez. Vou deixal-u falar,
porque não o poderia substituir, com a graça que lhe é peculiar :
í vcrbi intransitivi, in generale prendono nei tempi composti
il verbo Exscre.
Quando il tempo composto si scioglie con Ia particella pronominale
Faufiliare Averc, anche nei transitivi, si cambia nell'aiifiliare Essere S'é
amnto per Abbiamo amato. S 'rã sofferto tanto per Avevamo sofferto
tanl»
Piú specialmente si scioglie questo tempo quando il verbo
pare lungo. Piú che Adoravam» piace Sadorava; o quando abbiamo
incontro di di vocali che fanno iati quasi impossibili. Invece di Ci
beiamo, Creiam», si dice piú comunemcnte Ci -ii oca, Si erra;
iiivfCft á'Arguiamo, Pattuiam», è naturale che piàccia piú S'arguiscr,
Si pattuisle. E s'unisce boníssimo ai Noi Ef. Ora noi si pattuisce
questo: a voi poi mantenerln.
Lê pcrticclle pronominal! che s'accompàgnano ai verbo,
salvo lê poche eccezioni che diremo, vanno sempre avanti. L'ànn»
xcritto. Gli voglio bene. La prepara agli esatni. Glie n/' (ti.w tante
Lc stíano lá quelle seccatnre. La mi dica il vero. L'assictíro. Tr ne
prego. Ci s'indusse a malincuore. Tc l'avranno deito. Ci sara stato
abbligato.
II gerúndio invece vuol lê particelle dopo. Dicendotí. Esscndosi provvisto.
Neirinfinito posson esser prima o dopo. Nun. posso desiderarlo. Nun Io posso volerc. Non desidero parlarei. Non ci voglio
eontrattare, Se riníiiiito è solo, sempre dopo. PerdonargK? Visitaria!
Dolermi!
Ma Fure e Lasciare vogliono assolulamente Ia partioella per sé.
Fammi se»tire, Làscialo starc,
Neirimperativo lê terze persone vogliono avanti Ia particella pronominale. Non fami. No/t lê di/endano. Lê altre persone
prendono Ia particella o lê particelle dopo. Preg/do, Díciàmoglieta,
Fr'/(elo studiare.
L'inllnito pêro quando sta per 1'imperativo non ama Ia
particella o lê particelle dopo. Cosi Non glie Io dire, invece che Non.
ilirglielo, Non Io i/i.vitnrc, invece che Non invitarlo. Bada di non
Io xtrappare, di non. Io rómpere, meglio che Bada di non xlrapparlo,
ecc. E specialmente, ripetiamo se à tono imperativo, sempre Ia particella prima: Non Io scioglierc; e mai: Non. scioglierlo.
E qui c'ò da notare che 1'infinilo, quando c'è una negativa
Ia appnnto da imperativo, se alia persona si dia dei Tu. Nun. ci an-
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dare, No» gli rispóndere. (Non andarei, No-* rispónderffli, in tono
imperativo sarcbbc impossíbile).
Sc si Dá dei Lei o dei Voi allora ò ai solito Ia ter/a persona singolare o Ia seconda plurale, che fa da imperativo. Non Io domandale
quel che non vi spela. Non, cerchi di saprri1 quel che non vorrcbbe.
Lê particelle portano anche un cambiamento nei particípio.
* II particípio paasato può accordarsi col nome, venga prima o
dopo. Lettera che non ò scrito o non ò scritta. Non à mai visto (o
vista] tanta gente. Tutti quei xoldati avevo incontrato (o incontrati),
xenza riconox er Emílio.
Ma se c'è una particella pronominale che rappresenta 1'oggetto,
ii particípio s'accorda assolutamente, anche se c'ò loggetto stesso.
Non. gli ò inamtrati per via. Non ia mai potuta vedér condesta
(/ente. La cartclla l'avcva trovata. Lê <iwvo già scritte queste pàgint'.
Se Ia particella pronominale non significa l'oggetto direitamente, in caso accusativo ma dativo, non ò piú verbo riflessivo. A
trattàr con, quella gente, S'É PROCUBATO delle noie. Qui Procurarei,
è intransitivo pronomiuale. Dunque, perche il verbo sia rillessivo,
cccorre potér voltare Ia particella in Me, non A me. Es. si GONDANNA,
vale Condanna sé: é riflessivo. T'ACQUISTI onorc, vale Acquisti onorc
A TU: è pronominale.
Anche quando ci sono per sémplice rinfor/o dei discorso. Ecc», n
HITROVO costui fra i miei amici. MI BEVO un altro bicchier di vino.
La particella pronominale dei riflessivi, degl'intransitivi pronominali e dei reciproci, si perde se ci s'unisca il verbo Fare o
Laxciare con un'altra particella pronominale. Si vcrgogna, Lo faro
vergognarc io. Non Jarrendéuano perche il generale non li lasciò
arrendere.
Gosi Ia particella pronominale cambia sempre 1'ausiliare
Avere in Esser c. Mi só n ronzati d'intorno tutti qucsti tafani. S1 è
manniato tutto quel pezzo di lexso. Se ti làscian.o f are fin a quando
li. xarai divorato il património !
Se tra 1'ausiliare e il verbo ci sono i servili Volerc, Poterc,
Dovcrc, e Ia particella pronominale viene avanti il verbo, ausiliare è
Ewre; e se venga dopo, è Averc. Non mi son poluto accorgere
come stcyse Ia cosa. Non à notuto accorgersi di nul/a. Non se ríè
/lotuto astcnere. Avrà dovuto astenérsene. Si xará dovuto mcravigliare, Avrà dovuto meravigliarsi.
Si chiaman vcrbi servili tre verbi: Volerc, Poterc, e Doverc
quando servono a altri verbi, Essi non càmbiano punto Ia natura dei
verbi a cui s'appoggiano. Cosi 1'ausiliare che precede il verbo servile
di apparenza, rimàn sempre ausiliare dei verbo principale, come
vcdi'(;mo, ò letto Ia lettera, ò dovuto legger Ia (ettcra. SON andato.
SON dovuto andar v.. SON venuto ora. Non SON poluto venire. II verbo
ausiliare non cambia.
I verbi Essere c Fare, Andar e e Stare, Dare, Volcre e
altri s'adoprano spesso impersonalmerite. FA un gran caldo. Ma che
[retido che FA ! C'É delia gente che crede passare per spiritosa a bur-
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lar.si degli svatltira/i. C.'K deyli uomini curiosi nel mondo. Come vá ?
Vá benc? Vá male assai. Ci dice mole. K mefflio c/te si decida <i
limpo. È iní/file che si confonda. Ci vtiol landi?
Speciahnente nci conti, il verbo Fará é usato impersonalmcntc. Due via dite FA quatlro. Quatlro c quattro KA Mo. Non si
dice Fauno, se non in significato diverso.
.
Fare, usato impersonalmente, ticne il verbo Avere per ausiliare. .1 fatio un fjran caldo. QuancTavrà falto quattro gócciole,
smetterà. (x)ui è spesso sottinteso Tempo, e qualche volta csprcsso.
C/t '• varra f are questo tempo? Allora, s'intcnde, non è piú impersonale.
K ancho i transitivi c gTintransitivi colla [i«rtic<ihi Si, divcntano impersonali. Che si dice di questo Minislero? C/te si (a xit
quesfora? sipregherà, ma inutilmente, si dá certi casi.
Di qui è nato 1'tiso comune di sostituirc colla particella Si
Io troppo lunghe desinenze dellc prime persono plurali dei verbi. Nf/i
.v/ pensam, invece chc No i pensavamo. Noi xi ve/nie, invoco che
Nui venimmo ; cho pàiono sconcordanze, ma che sono ncl picno
diritto delFuso ; sconcordanze dei resto che il Tommaseo chiamava
vive e belle. (Juesti scioglimenti delle prime persone tolgono poi moita
monotonia ul discorso. Una discrizione tutta pienna di Andavamo,
Facevamo, Camminavamo, sarebbe abbastanza grave e noiosa.
E i riflessivi (! i reciproci e grintransitivi ugualmentc ; ma
prendono, avanti Ia particella, Ci Ks: ci si vergogna. Ci s'inquieta.
(In altr'anno ci si rivedrà, se Dio vuolc.
DirCj perde a volte Ia sua particella si. invoco di: St dice
c/ie faranno Ia pace, aiiche Dice c/te faranno Ia pace.
Cosi nel Io risposte.
— Vanno d'accordo ?
— Dice.
- Aumenta il grano ?
— Dico.
Antes de concluir, para que se não diga que até aqui só me
firmei nos antigos, abro, sem escolha, Do Amicis nas suas «Pagino
Allegre, lendo-o em portuguez, com os que me vêm acompanhando
até este ponto.

Quero que me digam se nossos pensamentos não se manifestam
quasi que egualmente.
« Un a l t r o m i d i c e : Non ti pesa Ia solituiiino í — No. Nou ho piíi da lottare con Ia ten-1
tazione íli scendcr' tVa Ia g<'nto. Penso chi
anchi^ liei inighori d anima, e iu que Ili d'ingognt piu eleito c d j maggior cultura, chi
s'inti';ittion'' CCTI loro troppo a l u n f j o scoprnlati doboli. lacune intolletluali, storturo, ritoi-nelli aljituali di1! poiismi'') e d f l l a parola ;
che troppo presto si scuopre nngli altri il corchio ristretto d'iden in cui vivon<j rin<'!iiusi
•j in tutti quanti, intormitl»nzo dolla buntá o
ilella cortesia, checi ratfreddano 1'animo. Non
vendondoJi, itivcce, cho. pochi minuti ogni giorno, s'rbo i m i n u t a t o il urirao conceito favorevolo, che m'hanno dato disi"1, prosentauduinisi nel I-H-O aspetto miglioro. Anchn qnc.sti*
beneficio cifa in quasti luoghi il lavoro: di
prosorvarci dai disinganni, di manioner vivi
ira noi e gli a l t r i un sentimento di s i m p a t i a
e una eordialitá di relazioni, che ci consertano 1'umor lieto ; ii qualesi converle alia
sua volta in forza ojierosa e ifl calore d'ispiraziouo ».

« O u t r o pergunta: Náo te pesa a solidão í Não. Já não tenho do luctar com a tentação de descer entre a gento. Penso que
mesmo nos de melhor alma e nos de mais
eleito enponho o do maior cultura, quem com
olles se entretém muito longamente, descobre lados débeis, falhas inteUectuaei, tortuosidades. estribilhos habituaes no pensamento
e na paiavra; porque muito depressa descobrimos nos outros ° estreito cir-ulo d'idoas
em quo Tivom íochados, o, em todos, intermittencias do bondade e de cortezio. qne nos
estriam a alma. Não os vendo, ao omvez,
senão poucos minutos caria dia, conservo immutavel o primeiro conceito favorável, que
me deram do si, quando se me apresentaram
em s'U aspecto melhor. Tambom este beneficio nos ia/, nestes logares, o trabalho: preserva-nos dos diiaenganos, mantendo vivos,
entro nus e os outros, tal sentimento de sjm
patia e tal cordialidade de relações quo conservam em nós o humor alegre, o qual, por
sua voz. se converte e m l'o'v;a operosa o em
calor de inspiração ».

Falta-rne cotejar um pouco mais directamente o portuguez e o
italiano, para quo mais oxhuborantomonto lique provada a prodigiosa
correspondência de idéas e de expressões nas duas línguas, notando
ao mesmo tempo, certas dillérencas no se apreciar o scenario da natureza.
Implicitamente muito já liça atra/ apontado nos exemplos latinos
e italianos, que dão óptimo fundamento de confronto.
Com efloito, se nos puzesemos a traduzir em portuguez e em italiano os exemplos latinos, e se trasladássemos para o portuguez os
logares italianos citados acima, estávamos facilmente com a those concluída e suficientemente provada, porque, na versão, surgiria, wiixim
\ine sensii até, quanto mais de industria, a comparação entre e\prrssõos e modos de pensar característicos dos povos considerados.
Mas, como já aííirmei, não apresentando as passagens, que recordei, a gente menos douta que eu, fora quasi que duvidar da scioncia dos que me vão julgar, estar eu apontando com o dedo, as
originalidados e propriedades, como as semelhanças, que resaltam da
simples leitura de todos os tópicos supra mencionados.
Por isto, suppondo que já os referidos passos, me fundamentam
a cabal prova da these, (estou prompto a elucidar pontos dúbios) preiiro para confirmal-a, seguir caminho diverso do geralmente trilhado
e convidar os leitores a commigo pacientemente se entregarem ao trabalho, que não ha de ser penoso, de examinar, cm analyse ligeira, duas
paginas ou dois trechos quaesqucr de bons auctores, tomados de improviso (para que se não diga que nos firmamos em A QU em -6) —
um nosso, outro italiano.
A escolha ?
Se me fora possivcl consultar antes aos meus prováveis leitores,
a osles deixara eu a i se olha. . . mas como a d i v i n h a r quem me ha
de ler ?
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Assim, por necessidade, deixo ao acaso dar preferencia aos auctores a serem analysados, e lanço mão dos que, sem predeterminada
intenção minha, me cahem debaixo dos olhares que machinalmentr,
emquanto escrevo estas linhas, se volvem para a estante.
Eil-os já :
P ara o portuguez — Ruy Barbosa ; para o italiano — Marco Minghett'.
Não fiz de propósito. Justamente para não me pivoruipar COMI
preferencias, lancei mão do primeiro livro que vi. — Sahiu-me o discurso magistral de Ruy Barbosa, paranymphando os bacharelandos do
Collegio Anchieta em 1903.
Estava entre os oradores, logo abaixo Minghetti, r e p u t a d o m i n 1
os melhores oradores civis italianos dos últimos tempos.
Comecemos pelo nosso Ruy, não esquecendo que principalmente
analysamos os verbos :
í- Não alcanço o ponto de vista de Sirius. Mas, no ponto de vista
da humana razão, ao menos até onde cila roincide com a minha, l.teus
/' A necessidade das necessidades, Deus a chave inevitável do universo, Deus é a incógnita dos grandes problemas insolúveis, Deus é
a harmonia entre as desharmonias da creação.
Incessantemente passam e hão de passar no vórtice dos tempos
as idéas, os systemas, as escolas, as philosophias, os govovernos as
raças, as civilisações ; mas a intuição de Deus não cessa, não cessará
i/r fsplatder, atravez do eterno mysterio, no íundo invisível do pensamento, como o mais remoto dos astros nas profundezas obscuras do ethcr.
A realidade suprema de onde nus cac perenemente esse raio de
luz, é inextinguível. Mas da tão longe uns vem elle na immensidado
do existir, que, ainda quando momentaneamente, lh<' pwl-fswmnx
Mi/i/ior apagada o foco remotíssimo, primeiro pareceria a humanidade
que deixa**»1 de ver acceso na extrema do horizonte esse ponto luminoso .»
Ahi temos os verbos :
1 alcanço tr.;
2 é repetido diversas vezes, com a mesma força;
3 passam;
4 hão de passar ;
5 coincide com ;
6 não cessa;
7) não cessará de esplender;
8) nos cae de;
9j nos vem de tão longe,
10) lhe pudéssemos suppor apagado o foco;
11) pereceria ;
12) primeiro que deixasse de ver acceso;
l ) em italiano não existe alcatifar — que é substituído por arrivare neutro chegar, e terminativo arrivare a una cosa — (chegar
a) = alcançal-a;

Diz arrivare a vedere, a f are, a dire, a capire.
Também trans. arrivare alcuno: Presto 1'arriverò. Mas não é só,
com o mesmo sentido giungcre, aggiungcrc, raggiungere, este sempre transitivo, aquelles também intransitivos.
Vê-se pois que italianamente Ruy seria traduzido sem que seu
pensamento fosse transtornado para tomar outro gyro.
2) é não mudaria em italiano ;
3) passam e;
4) hão de passar ;
O italiano não tem esta forma de futuro, mas o seu futuro simples supre-a perfeitamente. O verbo passar no senjido aqui empregado é tão italiano como portuguez, e, a propósito, me recordo de
uns versinhos, lidos na Itália numa selecta de Vitelleschi, versos de
DeirOlio:
Passem lf cose o Dio;
Passan lê, cose, e passerò pur Io!
5) coincide com. F' a mesma coisa em italiano por causa da influencia latina ;
6) não cessa e ;
7) não cessará de esplender;
Também a mesma coisa em italiano;
8) nos cae de;
No caso em italiano se prefereria dizer da cui ri vime.
Em portuguez o de, já o dissemos, substitúe o da e o di, quando
da indica origem, não sempre quando é casual.
O italiano tem cadere usadissimo, mas não creio que cllcs vertessem a phrase de Ruy pelo mesmo verbo.
E a razão é que se falia da queda do raio de luz sem additamento, em si; só accrescentando alguma outra idéa á idéa de cahir
a luz é que talvez os italianos em vez do bassare Ia luce ou do faria
venire , Ia facesscro cadere. . .
E ahi fica uma pequena diiferença de concepção.
9) nos vem de tão longe;
Diria o italiano da mesma maneira, sabendo que de da;
10) lhe pudéssemos suppor apagado o fóco\
Também tudo isso é coisa que se encontra em italiano, até o possessivo substituído pelo pronome pessoal com a coisa attribuida. mas
no, caso acima, o italiano não poderia lançar mão desse obliquo pronominal, porque iria de encontro á propriedade de seu dizer.
Empregaria talvez a enclitica ne, possessiva aqui, partícula que
nós não possuímos, sendo nisto mais pobres que os italianss. Apagado também não se empregaria no italiano com o sentido que tem
em portuguez, passaria a dizer-se: spento ;
11) primeiro pereceria; e
12) que deixasse de ver acceso.. .
Em italiano a, affinidade no rodeio da phrase e na concepção da
idéa subsiste, mas quer parecer-me que nessa língua muito prova-
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velmente se faria uso do condicional passado para não dar outro gyro
â phrase Comtudo poderia subsistir como em portuguez.
E com isto vimos o texto portuguez passando para o italiano.
Será preciso ainda considerar o italiano além do que já lemos em
De A m icis?

Venha Minghetti:
"Si è deito che lê questioni economiche pivsero un'importanza
niaggiore, delle pohtiche: ed è vero, perche oramai quelle questioni
che passionano piú il paese sono quelle che si chiamano sociali: ma ai
disopra delle quistioni politiche e sociali sta sempre Ia questione morale.
Lê nazioni lê ])iu íiorenti sono decadute rapidamente il g.orno
in rui Ia loro vila non fu piíi informata dal principio morale.
Guardate Títalia nelhi line dei secolo XV e nel principio dei XVI:
essa era rica, potente, ave vá abbondanza di cominerci e di industrie,
era ammirata,- invidiata da tutte lê altre nazioni, íiorente di scú-nze,
di lettere, d'arti, ma questa Itália dopo .riO anni voi Ia trovate calpestata, divisa serva, vilipesa, spogliata di ogni ricchczza, e di ogni
l i e n e : nè Ia tanto vantata abilità e scaltrezza val.se a ritardare di un
giorno Ia sua ruína.»
Paremos e vejamos os verbos:
\ Si è detlo ;
presero ;
è vero. . . /' outras vezes, ou era.
r>) quelle cite si chiamano ;
0) ai disopra di stà ;
.7) note-se já fiorenti como o portuguez;

8) sono decadute :
9) fu informata ;
10) guardais;
l l] avrva ;

12) ammirata, invidiata como no portuguez, verdadeiros adjectivos ;
13) Ia truvaíe calpestaía, divisa, serra, •cil/java, spogliata di
ogni ricc/iezza. . . como no portuguez perfeitamente;
14) . . . valse a ritardare.

Comecemos :
l ) Si ê detto;
Nós diríamos: foi dieta, ou simplesmente diz-se.
O italiano, no exemplo, vem com o .vi, além da forma passiva.
E' coisa que não temos e que não explicaram, até hoje, os grammaticos que, como Paria ahi atraz, teera discutido o caso.
Os idiotismos não se explicam ; comprehendem-se como são ;
2) Presero — JVós diríamos melhor talvez, assumiram porque não
entendemos uma coisa abstracta tomando importância, pois •tomainos traz á mente uma idéa concreta mais ou menos. Comtudo, concretizando mais. usamos o mesmo tomar.

A regência do verbo o a aí li n idade do pensamento transparecem
similhanles.
4) Passionano— Diríamos em boa língua o mesmo;
íi) si chiamann — E' nosso também até com se = si;
G) ai disopra di... stà.
Nós empregaríamos paira, ou equivalente, quasi pela mesma
razão do presero.
Estar sohre é material demais, em nosso modo de conceber
decadute — il giorno in rui Ia lor vila ;
8
9, non fu piá informata.
Pelo nosso modo de conceber dizemos: dccalum no dia em que
sua vida deixe de conformar-se aos, com...
Os modos: são decahidas, estão decahidas, jazem decahidas, no
portuguez, suppõem facto certo affirmado de taes e taes nações, cidades etc. A dillerença entre nós e os italianos, aqui, é que os verbos
intransilivos delles usam o auxiliar ser essere, devendo-se traduzir a
phrase:
As nações mais florescentes têm decahido no dia em que sua vida
já não se conforma ou deixa de conformar-se com os princípios moraes.
Só nesse exemplo apparece lucidamente como de uma maneira
diversa de se pôr o sujeito, que conhece, em relação com o objecto
por elle conhecido, o verbo muda, se se quizer predicar de accordo
com o modo do conhecimento ;
10j Guardate — Nós não o possuímos com o sentido de ver,
mas ver o subslitue bem;
11) avcva—-O nosso haver também aqui não ficava lá muito
christão, mas toda gente sabe que ter tem substituído haver;
14) valse a r t tardar e
Podemos dizel-o com perfeição supprimindo o «.
E, com a graça de Deus, somos chegados ao fim do presente estudo, que escrevemos, não como quem se dispõe a tratar de um assumpto cx-professo, para ventilai-o em lodo o sentido c exgottal-o,
sim como quem cumpre uma obrigação forçada., que se deixa para a
u l t i m a hora e depois se faz ás carreiras.
Comtudo, eu, por mini, diria que, mais ou menos, cumpri o
promettido e mostrei o que propuz; pelo que fio dos abalisados mestres que hão de julgar este trabalho, me apontarão as falhas, que
nelle deixo innumeras, para que, com o auxilio d'Aquella a quem
esta these vae dedicada, me seja possível corrigir os erros que porventura me escaparam, e confirmar a verdade que acaso não deixei de
ver e manifestar.
E, per fmirla in italiano, analizzando lê citazioni, e iminuzzando
.piú lê similitudíni e lê differenze, speriamo dimostrare Ia paternitá
delia tesi.
L. D. V. M.
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