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Expresia  - „La mul Ńi ani!”- oare, fără predicat!? 
 

Am observat că în majoritatea urărilor celor care m-au felicitat cu ocazia aniversări zilei mele de 
naştere nu a lipsit expresia „La mul Ńi ani!”  

Dar oare, are această expresie predicat? 
Dar să nu anticipăm, am să revin la această expresie, deoarece mi-am amintit că, deseori la televizor 

sînt unii invitaŃi pentru care a devenit un laitmotiv exprimarea „Domnule, a zis cu subiect şi predicat”, adică 
propoziŃia lor este o propoziŃie simplă, deoarece dacă ar fi o propoziŃie dezvoltată ar fi folosit în plus şi 
atributul, şi complementul sau poate nu ştiu că există şi aceste părŃi de propoziŃie.  

Am găsit pe unul care, a scris un articol şi a vrut să completeze aceste părŃi de propoziŃie, dar a zis  
cu subiect, predicat, adjectiv şi complement, dar adjectivul nu este parte de propoziŃie, ci este parte de 
vorbire, dar în sfîrşit. 

Dar în sfîrşit, că m-am întins cam mult cu vorba, că „Mi-a spus mie mămica” totuşi, că vorba lungă 
sărăcia omului şi nu am ascultat-o, dar uite că am făcut deja o greşeală, deoarece am mîncat o literă, zic eu, 
de fapt, sînt două litere „îi” , dar se poate folosi doar una „i” , cum?, uite aşa: „Vorba lungă-i sărăcia 
omului”. 

Dar aici nu vi se pare că, în exprimare dacă nu aş fi fost eu atent, ar fi mers şi fără predicat? 
Dar, atenŃie! la propoziŃiile de mai jos unde nu avem predicat.  
„Să luăm în discuŃie seria de propoziŃii subliniate (scrise cu litere aldine) din exemplele de mai jos 

care fac parte din dialoguri curente: 
1 - Cînd plecaŃi? 
  - Mîine. 
2 - Mă cunoşti? 
  - Da. 
3 - Cine lipseşte? 
  - Ionescu. 
4 - Alo! 
  - Da! Cine e la telefon? 
5 - AveŃi sticle de lampă? 
  - Nu! 
  - Dar calendare? 
  - Nici! 
  - Atunci … ce magazin e ăsta ? 
  - Farmacie ! 

Cuvintele: mîine, da, Ionescu, alo, nu, dar calendare, nici, farmacie sînt propoziŃii, fiindcă au înŃeles 
clar în situaŃiile în care au fost rostite, însemnînd, de fapt: 

- Mîine (plecăm). 
- Da, (vă cunosc). 
- Ionescu (lipseşte). 
- Alo! (mă auzi?) 
- Nu (avem sticle de lampă)! 
- Dar calendare (aveŃi)? 
- Nici (calendare nu avem)! 

      (Magazinul ăsta este) - Farmacie !” [vezi Gramatica de bază a limbii române, de 
Acad. Ion Coteanu, Editura Garamond, Bucureşti, pag.9-10] 

Dar cum nouă ne place să ne văietăm, fie cînd este de bine, fie cînd este de rău şi pentru a nu rămîne 
vorbă în vînt zisa, am să dau un exemplu cu plouă:  

1 - Dacă plouă, începem să ne văicărim, vai ce mai plouă!, vai ce mai plouă!, că şi încep să ne iau 
apele. 

2 - Dacă nu plouă, începem iară să ne văicărim, vai de ce nu mai plouă!, vai de ce nu mai plouă!, că 
şi vine cîte o secetă de nu se mai face nici o recoltă. 

Şi uite aşa noi în orice împrejurare sîntem campioni la văicăreală. 
Dar m-am cam îndepărtat de subiect, iar eu am promis, că am să revin la expresia „La mul Ńi ani!” , 

aşadar, să dăm cuvîntul lui Al. Graur. 
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Iată o formulă de strictă actualitate, pe care îmi permit să o folosesc şi eu, adresîndu-mă cititorilor. 
Dar nu mă voi mulŃumi cu atîta, ci voi încerca să prezint cîteva observaŃii cu privire la istoria ei.  
Ce valoare poate avea prepoziŃia la, cu care se începe, şi cum se analizează expresia, care nu are nici 

un predicat? 
Punctul de plecare este în greceşte: s-a zis într-o perioadă ceva mai veche Eis polla eti, care a fost 

tradus cuvînt cu cuvînt prin „la mulŃi ani”, dar trebuie să notăm că în greceşte prepoziŃia eis mai are şi 
înŃelesul de „către”, „spre”, prin urmare permite să se înŃeleagă că e vorba de urarea „să trăieşti mulŃi ani”. 

Într-un manuscris din 1784, publicat de M. Gaster în crestomaŃia sa, găsim formularea românească 
Întru mulŃi ani, mai apropiată de ideea primitivă. 

Mai aproape de timpurile noastre grecii au ajuns să pronunŃe mai scurt, spollaiti şi chiar spollati.  
În dicŃionare găsesc numai această ultimă formă, dar putem fi siguri că a existat şi cealaltă, deoarece 

o găsim împrumutată în bulgăreşte, unde se zice în mod curent spolaiti, cu înŃelesul de „mulŃumesc”, cam 
aşa cum la noi, ca mulŃumire unui copil pentru vreun serviciu pe care ni l-a făcut, îi zicem Să trăieşti!  sau Să 
creşti mare!     

 Dar, fără să fie nevoie să căutăm mult printre datele oferite de limba română, vom găsi şi la noi ceva 
asemănător: dacă bulgarii au împrumutat formula grecească, noi am tradus-o şi din construcŃia La mulŃi ani! 
am format un verb, care trebuie să fi sunat la început a mulŃăni, formă pe care, ce e drept, nu o mai găsim 
astăzi nicăieri.  

Se vede că cei care au auzit-o la început au avut impresia că e o pronunŃare regională, cam de felul 
lui dorn’i în loc de dormi, pe linia pe care s-a ajuns la a vorghi pentru a vorbi sau a lichi în loc de a lipi. 

Aceasta dovedeşte în primul rînd că foarte repede s-a ajuns să nu se înŃeleagă că a mulŃăni este egal 
cu a spune La mulŃi ani!, pentru că dacă s-ar fi înŃeles s-ar fi văzut că n este la locul său la sfîrşitul verbului. 

Deci, ca să nu pară inculŃi, vorbitori au schimbat pe n în m, avînd impresia că prin aceasta restaurează 
cuvîntul în forma lui primitivă, aşa cum au părăsit, de exemplu, pronunŃarea n’ercuri, revenind la forma 
anterioară, miercuri.  

Printr-o aventură similară cu a lui mulŃăni a trecu şi miel: de la forma latină agnellus trebuia să se 
ajungă în româneşte la mn’el, dar vorbitorii au avut impresia că aceasta este o pronunŃare dialectală (de felul 
lui mn’ere pentru miere), de aceea l-au suprimat pe n.  

Nu este singurul necaz prin care a trecut verbul nostru.  
Din cauză că ă neaccentuat era urmat de un m, vocala a doua a fost schimbată în u.  
Ca o paralelă se poate cita cazul latinescului familia, care într-o fază mai veche a limbii noastre a 

devenit fămeie, apoi s-a ajuns la forme regionale ca fomeie, fumeie, prin influenŃa lui m asupra lui ă.  
În limba literară a fost mai puternică altă influenŃă, aceea a lui e din silaba următoare, care a provocat 

schimbarea în e a lui ă din silaba iniŃială.  
Cam în acelaşi fel s-au petrecut lucrurile şi cu mulŃămi: sub influenŃa lui u de la început, s-a schimbat 

în u şi ă din silaba a doua. 
Pentru cititorii care au avut curajul să parcurgă aceste rînduri pînă la sfîrşit, repet urarea adresată în 

titlu: La mulŃi ani!     
                                                                                                       „România literară”, 1.I.1972 
[Vezi PuŃină gramatica, vol.II, Al. Graur, Ed. Academiei Republicii Socialiste Române, Bucureşti, 

1988, pag.252÷253] 
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