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' In Tassi s 'a formau o' Societate diterară, Iu
nimeat, pentru a: „cărei scopuri era: “neapărat de
trebuinţă 2, 'se stabili! 6 ortografie a irabei ru"măne.

După distaţitni prelungite fără sisteinu,

:
, toți membrii 'ne“amu convinsă, că prin “opiniuni
fragmentare . “asupra diferitelor“ experimente” “ortografice, ce' s'au: ivit pănă acum în scrierile anto“zilor Tumăni, nu se aduce: pici unu! “folosu, * ci că

intrebarea” “trobiiesco odată dercotată” în niodu' sistematicu! şi” “cotmpleti ,> aşa “ici 'să se: căstigă
criteriul adevărata „pentru judecarea materiei in
pi
Ia ia
!
3

tepi. -

Daia

ar

“Sub ipresiunea acestei cerinţă: fară schiţate paăntăi
inele urimătoare.. Publicarea lor provine mai
ru' justii
„din datoria de a presinta publicului cetito
ne a condusu
- ficarea ortografiei adoptate. Şi: apoi

credinţa; : că ele: vor pută contribui

la aplanarea .

dificultăților alfabetice, ce ocupă intrunu
așa de mare atențiunea, autorilor rumăni.

gradu

„Dacă din această; ;causă tractatul ortograficu de
față va afla lectori, şi lectori” critici, ii rugămu .
să observe, că, desvoltarea ideilor cuprinse in elu
procede,, pe..cale. „demonstrativă, prin deducțiuni.
din principiul scrierei „analizatu la începutu. | Fie-

care; ;opiniune iși, află, „dar „inţeleșul, „Și justificarea
număi -in legătură, „u...cele, ce. o precedu şi ce.o
iei
urmează, şi. de, aceea -0 jeriticăi, „care aru despică „
căteya, frașe isolate, ar fi injust, Principiis, obsta.
„Cu această reservă,

insă.

primimu, or

cuţiune, asupra, materiilor propuse,
mări „cu „luare

aminte

„toate

ce. :dis-.

şi Yomu.. ar

observările ,

ce

ni

garu face. In deosebi suntemu „datori. a; șusțină
discuțiunea, cu scoala, ; „etimologică „Si cu cea, fonetică, dacă, voru respunde objecţiunilor ce le facemu;
„pănă cănd in fine. se va, lămuri . valoarea -tuturor
argumentelor. Si. se va pute pronunță o judeca
tă

in „Cunoseinţă, de caușă.
- Iassi, în Iunie 1866...
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'cu..
ru” Secilalu” “al XIX'se- va. numi: in” Istorie
elu''s'a
dreptu: cuvăntu “'seculul naționalităților; In
lămuritu” și: se realizează idea că: “popoarele : sunt
„.chiemate:a se consolida; in'cercuri etnografice;: spe- |
| cializăndu” şi: fie-care! misiunea,: istorică! "după: pro-

pria'.sa: natură. :: Pe lingsă tesaiurul comunu: alu po:
poarelor :: civilizate, + înaii | are ! fie-care: tărămul seu.

“aparte; in care îşi desvoaltă "iri maodu' specialu: individuălitatea': și, “Beparăndu: se:“aci. de toate! celelalteisişi constitue: naționalitatea: sai" Astfel se 'câr6
năţională,

o împărțire a: igocietăței: națiorială,* o des:

_ voltarei'seieriţifică a'sa' și mai. ăles 0 "literatură! şi
a)
ci
a “ teii
o limbă 'națională.:“ „in
“A fostu! dar urmarea; cea. mai justă! -ă ideilotu

timpului în care trăimu,“ "dacă; și intre “Rumăni sa,
desceptatu in! scculul: acesta conseiința, națiohalităui
ței. lor și a căștigatu astădi: valoarea, unui: âdevăr
- Scrierea

limbei

rum.

-,

.

|

1:

n

că poporul:“modârnu să/și': aibă: o: formă de: statu

Dn
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lăţitu. și inrădăcinatu în poporu. Fie-care Rumăn
u
seic că e Romanu, şi in ori ce va face elu
de
acum inainte, va căuta cu necesitate a se pune
in.
„legătură pe căt va pută mai nemijlocită
cu tra
dițiunea

latină. de la, care, insuși.a

primitu viaţa

-Nsa intelectuală. "Nooi sunt
viţă latină — caca | pun- :
tul de plecare al-civilizaţiunei, noastre, „eaca adevă
: .
rul ce este mienitu a. deveni cel mai. importantu
iin.
“ Qioa in care pe toate sferele desvoltărei.
noastre
-Yom sci ai trage consecinţele, practice. . |
«“Pănă acum: acestu adevăru: avi numai în limba
“şi. in scrierea : : noastră * o: consecinții, mai

și aceasta cu totu dreptul.

practică,

Fiind că pentru Rumăni.

limba. este cea. mai . scumpă remăşiță de la strămoșii: latini, care: astăqi intr'unu timpu. de „deea-

dență: le amintesce ăncă o nobilă antichitate.
şi care tot-deauna, le ..a,; fost. busola .unică dar. sigură
spre-a.: le păstra. justa direcţiune şi ai 'preserva

„de rătăcirea- şi perderea.

in mijlocul. valurilor: de

popoare immigrante ce băntuiră Dacia lui Traianu:

+: După limbă, ănse: se indreptează; șși serierea.; In

momentul in “care Rumănii: s'au pătrunsu. :de ade"vărul că limba.:lor este o. limbă romană, in -acelu

- momentu şi forma esterioară sub 'care avea, “să, se

i -

presinte aceasta; adecă scrierea sau, esprimată
prin
„ €lementele cei,. literile, „trebuiau. să fie
luate tot „de

a

Romani.

-= lea. mai

Și astfel
ast , alfabetul, slâvonu, care, invă-

mult, „decăt „revela. limba

rumănă

'
y
x

și pe

|
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ie care iu; primisemit numai dintr'o. oarbă intămapla-"
„ve esternă, fn. alungatu. din scrierea, noastră cea

nouă! și "fu intocuitu prin alfabetul latinu. - Această
innoire .este o consecinţă, 'aşa:de naturală a, latinităţei ! poporului. nostru, “incăt nu: noi trebue: să
„. demonstrămu, pentru ce : acum; scriemu cu litere
„latine, ci adversarii aru trebui 'să ne probeze, pen“tru. ce să: imprumutămu - de la străini iterile or, NR după ce scimu că avemu 'pe ale! noastre
?: '

Deşi "dar: primirea . alfabetului latinu în' sericrea Ă
rumănă - nu are trebuiriță de -nici o altă “justificare
„decăt de. faptul că noi suntemu: de origine: latină,

totuşi "vomu aduce in. favoarea'i unu argumentu :

„nou: de 0 „logică așa:.de riguroasă -incăt. noue." ne..pare .mai: presus
tul, este:

de: controversă... i Argurhen-

- că amunai “cu - literile : latine - insemnate

| după : trebuinţele flecţiunei: noastre, 'se potu * înțe- + lege “schimbările. gramaticale: în: limba rumănă şi
- prin urmare numai cu 'acele litere” se poate: scrie

această. limbă. - Eacă tesa' ce -0 . vomu ! ' demonstra,
„în paginele . următoare, - 'stabilindu: mai: ăntăi principiul + serierei şi :căștigăndu : astfel: măsura, raţioă nală pentru a: judeca toate controversele” respective.
„i: Ce” eondiţiune-are să implinească or ce 'alfabetu ?

| Prâcum. vorbirea, chiarifică găndirea seoţindu- -0: din.
starea. nebuloasă - în care. se: află și esprimăndu-o..
inti'0“formă sensibil pentru audi, așa'scrierea la .

“: răndul:seu chiarifică pe -amăndoue;. inirupăndu-le

qi
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în litere Şi: -facăndu-le sensibile pentru: vădu:: Dacă
dejă. vorba trebue - să i fie;.0 imagine justă. a inte-..

liginței, deși ea *face prima transițiune dini: lumea -

„ideală spre:;.cea materială, „cu. căt.mai :mult, se:va
„gere.;de-lai-seriere să, fie imaginea cea mai logică
a. găndirei,.câind: ea. se, află pe: același“ ter&mu:de .

_senșibilitate, cu -vorbirea. 'și- strămută in sfera:v&

"- duluijceeu pei,se: află tradusu; in:-sfera: audului.-

Tocmai: „aceasță,, operaţiune: mijlocitoare. a
seri6- .*

-rei dea, „descepta,. prin::vedu: amintirea. sunetului
cuvintelor :spre.; ajunge la:: : găndirea inţelesului.. |
"lor;: cere tu-necâsitate forma cea mai chiară; pentru
, ochi spre::a:fi. „percepută: cu cea mai mare-iuţeală.
Căci: litera: in sine, intrucăt est& unu; lucru ;ve“guta, nu. are:pentru ; mintea mea, nici 0: vâloare,:
ci

are, valoare: numai 'intrucăt ini, reproduce : :inţelesul.
Noi. inţelegemu mai; ăntăiu: și.i apoi; vorbimu, noi, -

xorbimu., „mai. ăntăi şi: apoi; seriemu, :ănsă

:nu: vor.

bimu. şi, nu.scriemu decăt numai: „pentru. a. ințeleg
e,
+. Prin; urmare, timpul,
ce ;mi'lu:ocupă,. simpla; vedere
a :scrisoarei,;.. este unul, timpu perdutu. -:Litera nu .
are, „altă treabă ;decăt, a; m& goni..pecăt.se poate
-

mai iute,afară, din;sinesspre, audu: Si ințeleșu,! și .

ește. evidențu, Că eu căt, mă. va; oceupă,; mai mult
litera ea, semnu văgutu, cu 'atăţ.mi-amu. intărdi
atu
mai mult. scopul ..șcrierei,, adecă ințelegerea,. Și
cu

atăt, idea comunicată, prin. scrisu.. se află -mai jmpedicată Și maj inlanțuită ini elementul, străinu :firei
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sale, in care: a vîrâto trcbuința de: sensibilitate a-

oamenilor. *) -De aci resultă că: acea, scriere:va fi :
Să De

_ceâ mai:bună care:va representa :mai:.ehiar,: mai
iute şi: mai complet, matura. logică: a limbei. !
Pb

A i
d

":Ansă “natura - logică "a, limbei o arată Yoibireă
gramaticală.
Omul-a “esprimat prin cuvinte :găn:

*
î "

p
|

mai, ăntăi: in vorbire
» a. trebuitu ; să, arete dependința :unui, cuvăntu „de altul: conform, dependinţei

„ ..

|”
A

dirile „sale, cari toate.nu., conţinu alta :decătrela- .
„țiunile intre. lucruri, precum, &i; paru. lui,;:
și: așa

- La

„ lucrurilor din:idea, :lui.;.. Qănd a..Qisu, Rumănul cuvintele:omul .easa-și:a:vrutu să arete-prin.ele unu“
vaportu:intre, aceste doue, găndiri, a fostu-silitu: să *
modifice unul. di, aceste cuvinte ca,să'lu, arete. de-

-- pendentu,, adecă.legatu.. de celălaltin idea:sa; și

+:

Voi

i
;
!

-e

|

Pa

|

E tAcestu! adevăru: ne: demânstrează: tot deodată; “căt! de.
ni falsă este în privința alfabetului or, ce argumentatiune
, scoasă din frumuseţea; sau din i uriciunea lui, precum îi
ia, e, Ja” noi se 'audu de multe ori criticăndu-se” sedilele

i "9 sub îi: d și s;: „fiindcă Sunt uritei.: Chiemiărea: literci nu *
„ui

Ș

|
1

.

- astfel.a:disu: omul casei sau-casa, omului, adecă. a 'declinatu substantivul... Cănd. a, wrutu același, Ru-.

este. deța Â! frumoasă! sau- urită; şi:nu se -poate 1niru
- mimie judeca din: acestu puntu de vedere, „esterioru. :
Litera, trebue să fie pe căt se poate mai “indiferentă
ot “ca semhu'vedulu, pentru a:seri de. cea mai repede :
: transiţiune spre „gândire. Numai, „calugării evului de ..
Ă
”* mijlocu se ingrijau de îrumuseța literelor şiși puncau
.
„“paţienţa' ale ilustra cu desenuri” şi “colori. “Pe: atunci
„it : trăiau semnele: și. mureau. ideile; ai
PERI
IDR ao
r-

,

_

6.

e
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mănu să: “arete. că face ceva, și-a vădută că
alta
este; dacă: face :elu: şi alta „dacă, face : altul,! şi
:ea-

răși alta; dacă face clu „Unu: ;lucru “acum i;
şi: alta
"dacă Pa -ficiutu: mai: nainte, :a:Qisu: cu facu;
- ănsă .

tu faci;

eu.facu acum, ănsă; „cu faceam atunci.

Și așa a conjugatu verbul, Etc. mi
ii pa 7 + Astfel. sau: introduisu schimbările cuvintelor:
Său -

Bectianile lor; işi de atci'sau: distinsu. așa: numitele

„părţi a 16 'cavăntului.: Pe aceste” ănsă ini.
le: espli:
„că gramatica. Prin: urmate,

cum diserămu mai sus,

- Gramatica” arată natura logică !ia limbei. “Așa
dar .
cea: dintăi: cerință 'pentru'seriere o-vomu “form
ulă.
astfel: “Scrierea drcbue: să fie. gramaticală,;
adecă
„să me':arete cu: cea "iai

mare chiaritate posibilă

cuvintele în. schimbările lor, : fiindcă: în”. cle''e
'con- a
ținută toată::logica“ainei inbi, adecă: toată
arătare raporturilor între. idei.
iati

+ Prin. esprimmarea lor

in scrisu facemu. transițiu-

nea cea mai. nemijlocită, spre” insaşi gândire,
ceea

ce, este scopul! întelectitalu. alu scrierei, și
așa de

- mare a fostu trebuința, esprimărei flecţiunilor
pentru

vădu incăt numai din ea ni se esplică, Istor
ia 'scrie- |
-rei în omenire.” RR Na i i
Cu căt cultura: intelectuala a oamenilor
oste mai
inapoită,. cu atăt: scrierea, esprimă, numa
i obiecte -

fără, raporturi subjcetivc. „Probă, hieroglife
le. La
„ începutu, scrierea lor: cra numai conică,
adecă iimi

.
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ta. objeatele. *) Cănd vrea să; gică. onu,. desena
“sau sculpta -o: figură de omu; - cănd. vrea, să, dică
piramidă, representa - deadreptul' o piramidă, ete. -

„Primul: defectu ce se simţi. în acest felu de scriere, fu imposibilitatea de a .esprima; objectele nesensi:-bile,.adecă :ideale,. d. e. tăria, curagiul. Pentru
aceste : se: facă unu .pasu: mai; departe in cultura
grafică: se intrebuințară,! icoane de: 'objeete -materiale în ințelesu: simbolicu pentru :a esprima objecte - :
ideale. Astfel leul ca, hieroglifă simbolică insemna
i
la Egipteni. curâgiul, e) albina insemna : :ascultarea supușilor, ete.
Aa
„Este ănsă o clasă de Juerari. pentru a “căror espri- mare arta grafică trebuia” să facă un progresu şi mai

„mare în abstracţiune, ' şi aceste. sunt numele propri. Diferinţa . lor specifică: consistă in aceea,.că
- toată .natura lor e conținută in sonu. - Necesitatea
de. a. esprima numele proprii a: silitu dar pe Egipteni a simboliză sonurile, : și “de cănd cu. des| “ coperirea: petrei de la Rosetta. şi. în “urma. in-

genivasei demonstrațiuăi

alui, Champollion

(u-

nior) .se scie, că Egiptenii aveau: hicroglife fonetice
prin cari se-află d. e. esprimate numele Ptolemeu;
Cleopatra, etc. corespun(ănd. fie- cărui sonu, : : celu
puţin 'fie- cărei consune, unu semnu. osebitu....
;;
„“Ănsă această scriere egipteană, eră o consecință.
m

Hieroglifele ';„chiriologice,

după terminologia stabilită,

E *) Vedi nota. I la finele acestei părți,

e

i

8

ai
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„ avaceleaşi. direcţiuni care: se 'maifestase. și in' hie:

roşlifele + chiriologice. şi simbolice:

adecă; ;dea 'es-

prima, objectul, fio: deadreptul 'fie- prin: simbolu,: şi
prin -urmăre' ireman
: radicăl
ea diferiti” de: alfabetu.
Căci: cănd! este; vorba a-seric: „uriu -numâ: propriu că
nume” şi riu. ea:persoână reală, objcetuil scrierei
este
insuși 'soriul,: şi: piin'-urmare :tot:numai! reproducerea lucrului:silişe pe: Egipteni''să introducă ihioroglifele :fonctice, or'căt do: mare. a:fostu intind
erea, |
„ce:le:aii idăto. apoi! in'timpul din rană? a
“+ Cusunu: cuvăntu: Tesumățotu:. hieroglife ierău
'6
ă scriere objectivă.
|
i
ate
::De: aci -ănsă,se vede că'6 linie fătroagau do:
găn-

dir erau +. imposibile. de: “incorpotatu: prin" 'semne
le

egipteiie:: ideile“ noastre: subjective.: asupra
objecte:
lor, :Să chitirificămu- mai: ăntăi prin 'cătev
a:'es6mple: populâte acestu! puntu'cam dificilu.:-Cănd vor:
-bimu de objcetulu materialu masă, ne putemu
es-prina, prin. Însușiri a. le lui, şi diccmu- d.
e. oma.

„să'aurită,

o masă! mare,

0

masă. colorată;

ete.

„Aceste "erau: esprimăbile j prin hieroglife. “Ne
mai.
“ putemii, ănsă esprima nuinai' prin cuvinte
'subjec- tive:aj : l€'impresiunei noastre:: d. e. 'ce:maâi.
masă!
sau; mescioară;: sau! din: contra: măsoaie;

Cum: siâr

fi insemnâtu “prin: hieroglife:. espresiunile
“din iur. .

mă?

Imposibil; : icăci+ hieroglifa, acolo

unde .icu..

eu: mescioară,. mi-aru. fi -pututu numai
„desemna

_inasă mică lingă o persoană mai mare. Ansă

o

este

PRINCIPIUL SCRIEBEI,. |
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exvidentu, că: alta. este o maşă, mică, şialta omescioară: sau -0 măsuță.. „Inţelesulu propriu al.cuvin-..
telor măsoaie şi mescioară nu este. de a arăta atăt.

“mărimea, relativă, a objectului, ;căt din. contra. impresiunea mea, : subjectivă: de plăcere. sau: 'neplăcere la. vederea acestei mărimi. :
. . . --..
Bă “luămu acum altu esemplu -mai. importantu,,
să, privimu multele

cuvinte 'cari toate “insemnează.

aproape acelaşi, lucru. . Despre natură potu.-. dice.
„că. este plăcută, ănsă potu diceprin gradațiune că “este. frumoasă, sau. sublimă, sau. admirabilă, "său
delicioasă,! ete. ete, potu in. fine: 'intrebuință,: la. ori:
ce :objectu marea sumă, de .calităţi care :se referu
la impresiunea mea subjectivă despre . acelu ob| jeetu.
Toate aceste
„bile prin hierogglife,

erau! şi remăneau, neospriraa-:

- Să trecemu “acum Ja. esemplul finala. și. cela
„mai importantu.. Or ce lucru, or ce luerare, or” ce:
- insuşire sunt în opiniunea “noastră: diferite .. după:
diferința. persoanei, . timpului, nummerului, ete. prin
"care se manifestează,: Aci este, - după cum atin-.

serămu și mai sus, isvorul flecţiunilor, a declină-

„Tei, conjugărei, derivărei. Eu scriu, cacă o lucrare
materială, ușor de representatu. “'Ansă canu Temăne

identică, În: opiniunea noastră, . dacă::'0 “face:

"altul “decăt. eu,;:d,.e.. tu, sau elu,. sau dacă o facu'

mai mulţi, d. €; noi, 'voi; sau dac
'se ă
face acum

„sau

sa făcutu „mai: nainte 'sau se va face mai!

10

e
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tărdiu, d.'e.“eri, mine: De aceca ' limba. noastr
ă:
dice:. cu scriu, ănsă nu dice:.: tu scriu, noi: scriu,
ete., de și lucrarea, objective: vorbind, 'este aceeași; ..
„nu diee cu: scriu ceri, 'eu scriu măne.. Ci, simți
nd.
profimda diferință 'ce esistă in opiniunea subjectivă
asupra acelueaşi objectu cănd persoanele sau timpurile sau numerele -sunt diferite, modifică: insuși
„cuvântul şi'lu- face ast-fel unu: organu fidelu pentru

manifestarea sensibilă a, osebirei ideale," şi dice: eu.

scriu, tu scrii, elu serie, noi: scriemu..., cu scriamuw
eri, cu voin' scrie: măne.... Hicroglifa, reprodiiezndu-mi. pentru

toate :casurile. aceste:numai. imaginea :

objectivă, a scrisului, “imi lasă. neespriinate aceste
diferințe: multe :şi. fine! cele a observatu : subje
ctul
meu. Limba rumănă : dice: unui omu, dar
nu
ice: doi omu, ci doi oameni, şi prin accasta arată,
că după opiniunca -ci:-cănd se -află: individii in
societate cu :mai mulţi, nu se schimbă: numai cifra,
ci se modifică şi .natura, lor proprie;: Noi dicomu
:”
unu barbatu bunu,: dar-nu'dicemu:" unu. femee
bunu, ci o femee bună, fiindcă alta este după fcța..

limbei noastre - bunătatea; in: Darbatu şialta:
buna- tațea în femee,, ete. ete, e
"Toate fleețiunile: genu, numeru, casu, persoa
nă:

timpu, modu, comparativu, superlativu, radicalu, de-..

rivatu, diminutivu, „augmentativu...: sunt o sumă
da:
modificări. introduse în unul „Și: același
cuvăntu!.

»- pentru, unul și același objectu spre 'a; esprima,
in-

<
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Il

to formă din ce in ce mai! adeeuată prodigioasa
lume de impresiuni interioare 'diferite cu care im-'
podobeste -şi inviază 'subjectul simpla, percepțiune:
-a “lucrurilor: esterne. “Pentru toate aceste, pentru
„„. acestu mierocosmu idealu” infloritu iin. mijlocul realităţii objectelor — 'sciierea, egipteană, era mută,
“semnele lor. erau in principu și in aplicare împosibile. ”
:
--De' aceea la popoare cu o mai:i puternică - des:
voltare intelectuală nu. s au pututu introduce hie-roglifelă : în nici unu modu; ci din capul locului
"trebuia să se' schimbe. sistemul de a marca găn-"
dirile în modu vidibilu.” Pentru Fenicieni,: pentru'
"Greci, pentru “Romani nu sta importanţa în arătarea brută a objectului, ci era vorba să se arăte
ideile lor despre aceste - objeete. : Ansă aceste idei
sucit într upate în cuvinte

şi infinita

lor varietate

| “este manifestată prin modificările sonurilor şi ter-

““minărilor în cuvinte, adecă prin

flecţiuni.

Astfel:

“ scrierea lor a trebuitu să se adapteze sonurilor şi:
pentr a a corespunde mobilităţei cuvintelor . în Hec- ă

fiuni, a trebuitu să fie compusă din elemente

mo0-. -

„bile şi strămutabile după libera impulsiuie a ideei
ce aveau să o realizeze, Eacă aci originea logică a

„alfabetului, care, in opposițiune radicală *)

cu iei

roglifele egiptene, se poate numi o ser ierere subjeotivă,
5)

Veţi și notaII ja finele acestei arie -
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"Revenindu acum a şirul demonstrațiunei noastre
de mai, nainte, vomu. conștata, că necesitatea de a.
esprima in scrisu ideile subjective cu toată mobi-.
litatea, lor a silitu pe oameni, şi mai ăntăi pe Fe- |
nicieni (Semiţi), | a introduce semne corespundătoare

cuvintelor. cu: flecţiunile

lor, și

că prin

misiunea. caracteristică. a literilor noastre

urmare
mu

este

|

de a ne arăta numai simphi sonurile brute a le
„cuvăntulai, căci aceasta, o făceau, dejă, hieroglifele
fonetice, ci. de a ne arăta. sunetele, cuventului . ca
formele flecţiunei lui. Și acum: avemu dreptu a dice:
|
acelu alfabetu, este, mai buna pentr 0 limbă, care. :
ă arată mai -bine schimbările “cuvintelor, şi numai .
în. acesta pentu de vedere. se poate afla măsura.
rațională „pentru, o. preferinţă . intre doue alfabet
e
diferite. . Revenindu: dar la cercetarea noastră
de
„mai sus in privința, aptitudinei alfabetului latinu
Şi alfabetului slavonu, ne vomu. întreba: care din:
aceste doue-: alfabete va; „esprima mai bine prin...
semnele sale vidibile. relaţiunea cuvintelor, „adecă.!

| Accțiunile. lor? Pentru a reşolvi această intrebare -

_întrunu modu necontestabilu,

nu avemu decăt

a!

compara, esprimarea, grafică din partea amendoue
alfabetelor în -privința . aceloraşi cuvinte . caracte-

ristice:

-..

.-.

e

rău ad
“vedi

Mă

_

vedere..

“Beză

-nedepa

-

PRINCIPIUL SCRIEREI.

„vădEndu:.
- vădutuş

.

--

Bbzătş

Ba.
Grueam i.
"GoRond:
fasepo; i

făceam

făcăndu
facere;

| napte

. carte:

cărţi
carticică
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“Bezâud '.

feu

-

|

R'BPIli :
ete.

- apti

TI. E. a:

Intrebare: ! intrucăt putem simţi că “literile
"vădu, vâdindu „ vădutu, arată, raporturi de dependință 'a uneia, şi aceleiaşi. idei? Respunsu: numai

“ intrucăt scimu că vădu, veqindu, “vădutu, sunt:
forme schimbate. a, acelueași cuvăntu vedere, sau
vorbind gramaticălicesce : numai intrucăt ne: adu- _cemu aminte că verbul in chestiune este vedere
şi că vădu,: vădendu,- xădutu, sunt. timpuri Şi
moduri din conjugarea | Ii. ” Alfabetul latinu me
%)

Aci. privimu lucrul. numai. din puntu. de

- grabnicei inţelegeri, ear

nu

vedere

-

“alu.

alu studiului filologicu.

După principiele acestuia . intrebarea. noastră îa altă
faţă. Participicle vădănd, „vădutu, presentul vădu și în ge- nere flecţiunile de conjugare precum şi casurile declina=
_țiunei nu se referă la, infinitive. sau la nominative. Ci.
atăt infinitivul şi nominativul, căt și celelalte forme
de conjugare şi declinare se referă toate impreună la

-0 rădăcină primitivă comună . a cuvăntului.

In fe-

:

14...
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esprimă . indaâtăi strănsa legătură : intre "persoana, +

timpul și modul de conjugațiune â'cuvintelor vădu,
vădăndu, vădutu. și -provenirea lor din infinitivul pe-- .

- dere, aratăndu-ne sonurile de flecțiune prin aceleaşi

litere, insemnate, numai cu o trăsură „pentru a le.

sci modificările. . „Ear. alfabetul slavonu. nu ne es

primă aceasta, ci ne strică toată ăsionomia cuvăntului, schimbăndu'i; literile, pare c'aru.fi altul la
infinitivu şi altul la indicativu sau la, participiu. Cănd”
scriu rdEndu, înţelegu îndată.că amu a face cu o. dependinţă logică a ideci esprimate. prin semnele:
".. care 'substantivu și in fie-care verbu se află o formă i... radicală care este mai vechiă de. căt flecțiunile lui şi,

din, care s'au format sau mai bine lăngă care sau...
lipitu toate sonurile caracteristicede” declinare și'con-

jugare.: :Acea, formă radicală: 'estă purtătorul conunu!

„:. a-acestoru schimbări declinat
și conjugat
ive
ive; eaeste
vechia, tulpină,nu din care s'au ramificatu, ci în care,
.

"Sau altuitu diferitele crengi mai tinere.

a

“De acestu principiu etimologicnu
u este vorba, în.
” teestul de mai sus; și nici nu trebue - să fie.vorbă,
la.

o stabilire de alfabetu, precum vomu arata
mai pe
largu la „critica, ctimologismului.* In casul
nostru este -

vorba de partea cea mai importantă a alfabetului,
de
partea lui psichologică,:* adecă! de transiţiunea
de la, “semnele vădute spre ințelesul cuvăntului, or care
aru

"fi rădăcina lui etimologică. Dacă grabnica, înţelege
„a casurilor și numerului. unui substantivu 'atărnă re
la - compararea nominativului, nominativul trebuesc de
e.. .
"pe căt se poate să fie amintitu “prin semnele
“scrise,
„deşi altu casu aru. fi: mai aproape de rădăcin
a, * etimologică,
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podere, dar cănd. scriu: e3zând nu ințelegu indată, că:
amu a face cu unu :modu -de conjugare a “verbului:
cedepe fiindcă, „amăndouă nu au mai nici. 0 literă:
„comună, “fi d. -e.! aenipe “după literile sale imi
_- pare mai în legătură cu „Bedepe, decăt propriul seu,
-participu eszînd.
E
ta
Aceeași: intfebare pentru toate cseraplele:: Intru
„căt scimu că literile cărți arată unu pluralu?* Nu

mai intrucăt simțimu 'că avemu aci o declinare de
: substantivu, adecă că cuvăntul cărţi este același
cuvăntu: car6 în singularu se seric” carte. “Alfabetul |
latinu “ne o: arată: indată; nu avemu decăt: să ve»
demu literile cărți: “pentr a: „înţelege pe. locu: 'că:

ele sunt o declinare'a substantivului cartei" Alfa-”
betul slavonu. din contră: ne încurcă! 'T6miniscența, |
„_Elu ne serie pe Kapui cu nisce semne care ne potu

aduce iminte : multe: alte : cuvinte ce n'ău' a face”
“cu: kapte, d.:c.: cănd cetescu 'nspiui- “semnele marii:
| “îndemna tot așa de bine a me găndi Îa, apte pre- |
- - cum me îndeamnă Rapiui: — Orice decliriatiune este”
.0 schimbare” de casu + și 'numări. ” Ansă pentru” a

simți “o schizbare, se: ceru “doo” lucruri: +1) 'r6
„presentarea” stărei: neschimbat6; 2). representarea' N
. stărei.. schimbate. : *Intrucăt: imi- lipsesce “una din'
aceste, cu nu' mi potu găndi” cu chiaritate schim-

__Darea,și prin urniare numi “potu găudi, cu Chia„ritate nici: declinățiuneă nici 'conjuggaţiunea,

“Tnstructivă

-

este o privire asupra scrierei. altor!

16.
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limbe..: Cănd Germanul

vede:; Viiter. simte, că are.

pluralul. de la. Vater, intrucăt

litera i prin

forma

ei. vădută; &i amintesce pe a din care s'a; schimbatu,.
|

şi astfel. pluralitatea, se simte. din literile : xădute,

„ prin opposițiune
cu singularul reprodusu.. Tipul unei mare părți a, flectiunei „germane (bazate pe: ceea.
„ce. numescu ci »Umlauti, nu „Ablaut“). varu strica,
.

- cănd sunetele

îi, 0, ii, s'aru serie.:prin

alte, șemne., --

-Cu. cea mai. mare rigoarese observă, acestu
prin;
cipiu. psichologicu 'in “portografiat.: conjugăre
i . și

declinărei francese. Loud, louce, lou6s, loudes,,.
-

de

louai,

aceste

cinci ; cuvinte.

au. toate .aproape:

acelaşi sunetu.. 'Ansă celuj d'intăi arată
că lou6. -.
este unu bărbatu,. cel de al doilea
că esteo femeie, .
cel de al: treilea
că sunt mai. mulți bărbaţi, celu .:
de al. patrulea . că sunt: mai multe femei,
celu de: |
al cincilea, că. este vorba, de o actiune „personal
ă.
"in perfectu, ete... Să ne inchipuimu acum,
cum aru.
trebui să scriemu aceste cuvinte. numai
după, sune:

. tul lor („foneticescet curat), „Pentru. toate
inţelesu-.
rile lor osebite;. pentru această abundantă
variatiune
de deelinare, „de conjugare,.. de genu,
de numeru.

aşu scrie numai..lou6,

lou6, lou6,

lou6, lou!

.

Or cine simte că in această, monotonie ni Sa,
stinsu: |
lumina
inţelesului,

În aceste semne

identice ne a

remasu numai. cinci, cadavre din.
cari. a, dispărutu:

viața intelectuală, — Cu: căt. Francesii au
stricațu,

„prin „Pronuntiarea „lor

modulatiunea,

schimbărilor

A

i
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- | gramaticale, "cu atăt mai mult: trebue sii--0 păis_treze in scrierea;'lor; "Este dar-o' profundă logică:ca:

re silesce pe Francesi 'Săşi. susțină! in :esinţă serierea'cum '0 au, “deşi: nu-s: mai::potrivesce ;cui' vor:
- birea, și mai

cuxend

se va

aduce societatea, cultă

a Franţei să:vorbească: “măne!-cum!

serie astădi,

decăt si'scrid! măn- cum vorbesca astădi. tir
„Căt de indiferentă aru păr sus pomehita adap:
“ tare a, serierei cu flectiunile vorbirei int”unu casu,
in .doue, in trei: atăt de importantă şi chiar de o:
importantă vitală devine, cănd cuprinde forma ge-

nerală sub care se presintă toată logica unei limbi.
Atunci scimu, că de aci atărnă sorierea raporturilor intre cuvinte, de aci chiaritatea, ințelegerei

gramaticale, de aci -repejunca de transițiune de la
semnul 'vădutu spre justa găndire,

„cuvăntu:

de aci cu: unu

rațiunea de a fi a alfabetulni,

“Ne resumămu: “Toată esprimarea unităţei aceluiaişi cuvăntu în diferitele sale raporturi, a immue„ Tei și intărirei sonurilor, a geniului armonicu din,

limba .rumănă, intreaga

chiaritate a declinaţiunei

și conjugatiunei in scrierea rumănă stă şi cade cu

alfabetul

latinu, și se intunecă și se ucide prin

alfabetul slavonu.
_ "Conchidemu această parte a cercetărilor noastre eseu propustciunea finală: Alfabetul latiuu este așa
my de necesaru4 pentru scrierea li „0555 fai: încăt,
.
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dacă prin o'catastrofi istorică ni.
Saru fi: perdutu
„or.ce urmă 'a lui, noi. astidi. cu.
desceptarea: CUN0-

„Scinţelor -limbistice anu fi sikți prin insa
şi raţiunea

limbei noastresă :inventămu,
anu alfabetu analogu

"celui latinu.-;. | ari

i i

en

d,

„Bi i ”

Si. aceasta, ne: esteo probă mai mult
și, chiar o:
- probă detisivă pentru. esenţiala
latinitate
a: lim„bei -rumăne,
are
e

Note da partea: intii
ir
ii
ih
i

zi

NOTA

ii

1 - da Tag. ELI
soti

-Pransiţiunea de: la! insemnarea isirăpla “ionică
(pchiriologictie): spre cea: simbolică este: naturală 'lo- gicei omenesci şi nu'se'află nuinai la: Egipteni,: ici
d. €.:şi la vechii locuitori: din. Mexico carii. poa„te: nu: au. statu in legătură: intimă :cu:: “Egiptul:
| Al. Humboldt in” „Vues -des: Cordillăres. et Monu-

„ments des peuples indigânes de:PAnitrique zie-arată că, în scrierea, iconică a.:Mexicanilor direcțiunea
* mişcărei se :esprima-.prin urme :de.picioru, :rângul

regilor:
şi 'alu preoților: priri-imbrăcărhinte și .dolori, - -

nobilimea. persoanelor: prin lungimea - nasului; ete.

Unu

esemplu, nou:: foarte interesantu. şi” totdâo-

dată: -autenticu''pentri scrierea. :-pitorescă-simbolică
este petițiunea, ce au: 'adresato cățivacapi ai 'se- minţiei Indianilor:selbatiei: „Cipivet - Președintelui “ |
* Statelor-Unite 'din “America: în 'anul:1849. : Petiţiu- i. .

"nea, scrisăăi pe coaje de mesteacăn, avea de scopu

Zi
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a arăta: voinţa acestoi Indieni de a se câviliza și

„de

a se aşeda,. lăngă Lacurile mici

pe. terito-

riul Statelor-Unite. Această ideă a' lor este re: presentată in următorul modu: Pe coaje sunt mai
ăntăi desemnate șepte figuri de animale - diferite;
fiecare. corespunde. numelui unei ginți de Indieni”
şi &i ține locu de pajură (ptotem). . Din ochiul
“” animalului celui mai inaintatu Sunt trase şese linii |
"* spre ochii” celor” Jalte:: “animale, pentru a simboliza
egalitatea, iitențiunilor., :In fiecare! din animale,

colorate după natură, se mai află desemnată căte: -

o inimă roșiă! și toate” inimele; sunt earăși 'impreunate.cu:căte:-o

liniă,: pentru':a arăta unitatea; sim- -..

țiminitelor; :Din' ochiul: c6lui. dintăiu: anithalu pur- !
cedu ăncă doue linii; : una;'inainte; pentru: a. arăta,
- direcţiunea, : călătoriei: alta. inidărat:: peste capetele *
animalelor: spre: patru : lăcuri- "micii. (desemnată. sub
animalul: cehi-din "ură şi colorate in albastru):pen- |

tru: a arăta regiunea unde voiau'Indichii- să şi -fic--

seze, locuință; lor..:Pe-o altă; scoarță 'de mesteacănu a - aceleiași. petiţiuni: sunt; desemnâţi mai niulți. vulturi,
dintre; are; celu rai. dinainte prin: lungimea 'cio-

_cului «set: se. arată: a: fi căpitanul .misiunei.. - Inăintea lui. se :află: răpresentatu Președintele Statelor.
Unita: în: “locuinţa, +sa- oficială, din: “Washington.
Ochiul! seu 'esteunitu. printr'o; liniă cui: ochiul. că“pitanului indianu: şi amândoi : îşi : dau. măndle in.
semnu de, amiciţie,-: +Subt vulturi: sunt desemnate

_
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trei: case mici, simbolul aşedărăi.: in locuinţe ficse in

-

oppositiune cu: viaţa: nestatornică: de iai năinte.:*).
i Adese asemene simbolizări sunt foarte depărtate
de,.la legătură naturală, cel puţin după ințelegeres

modernă, intre: objectul -idealu - şi: celu ';materialu
„** prin care se esprimă,:.
La, Egipteni. penele :ca;:hie: .,
“ roglifă,: simbolică; insemnează „ura; locusta, însem:
nează. pietatea, inițiată, in misterele divine; drep:

= tatea 'se esprimă, prin pană de păunu, slăbiciunea, spiritului 'care se. pleacă : altora, prih: o sedică-:in
care :şade unu 'racu. ete. %*)...:De aci lipsa. de:.pre:
gisiune, în, arătările_.hieroglifice şi .divergenţe:;de”
opiniuni, în : privința iinţelesului lor,:: nu :numai:'in
timpii; moderni,. ci şi. în. antichitate. ; "Diodor. Sierilul %%%), d. e. ne spun, că in. montimentul. regelui Osimandias. pe. păretele- dintăi se vedea, „desemnătu

acestu rege : obședăndu inu '-zidu -incungiuratu - de
"unu tiu, şi anume luptăndu-se in frunte și insoțitu
de unu leu in contra unor adeversarii, dar că o :
parte a interpreţilor : “acestui mohumentu erau de .
opiniune a se ințelege subt hieroglifa: leului: unu'leu -

adevăratu,:pe.. care; Varu fi ;: domesticitu regele: şi
care, apoi. “i aru :fi; ajutatu, în. resboiu, pe cănd alţii
i ” Schooleraft;' Xistorical "ana. Statistical ' information of
„+ “the Indian tribs:of the United: States. Citatuiin Stein: .
3
hal, „Entwicklung der, Schrift, pag:.64, '65.;
[prat
1 W. Y. Humboldt, „Opere complete, vol, YI, pag. „457. po

)

"Buflo9:: 107. 1,48. Răi - Firmia Didot 1842, ol.

"I,

pag. 40. 1.îi
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"credeau că'sub hieroglifa leului trebue''să;: se ințeIcagă disposiţiunea, energică. și arogantă a regelui.
-Dejă de la sine: se înţelege, 'că prima confusiune
in astfel. de scriere se va nasce din indoiala, dacă
objectul :desemnatu trebue! luatu: in: ințelesul 'seu
năturalu sau in “înţelesul 'simbolicu ca representare
a unei găndiri immateriale...Di e.: dacă leul arată

tăriă, cum să se arcte animalul lcu ?— Egiptenii
ajunseseră, pănă acolo incăt simbolizau şi objectele

materiale prin alte semne, fiindcă reproducerea lor
naturală . avea: dejă inţelesul -stabilitu. dea; simbo-

liza:-substantive ideale:

Consecuenţa : a: fostu, că .

adevărata :geriere hieroglifică

era înțeleasă: numai

.

de! preoţi prin - tradiţiune: secretă de la; părinţi (ză
iegă [eduuoze) pârovs 7Upwbozei Totg. tegeig. iapă

TO. eareetor ” îv arrogourorz.: „Howdvovzas. Diod.
Sicul. MI, '8. „pag! 128: inedit: citată).
te

a

pp

iu Sta

ii

1, “Ca pag. 2),

pa

A

. e

Amu insistatu cu preferință asupra diterinţei intre
hieroglife și litere, fiindcă nu amu aflat'o enunțată
Ss

cu 'chiaritate in nici unul din autorii consultați.

Din cele; dise. in teestu se va înțelege că; Egip„tenii
nici
este
Din

pe: calea;- hieroglifelor . nu puteau să. ajungă odată la alfabetu” și că viceversa alfabetul nu
unui progiesu! graficu, resultănd: din: hieroglife.
contră: alfabetul Și hicrogiifele,- Şi anume și

DO NOTA
" nieroglifele fonetice,

28:

sunt. radical 'osebite.- 'Hiero-

"-glifa din capul locului are de principiu: - de a imita.
objectul prin senuie vădute.:: :.Cănd objectul:este

-ma-

terialu. vidibilu, îl desemnează deadreptul j: cănd .
este ' immaterialu, . ilu materializează

in' simbolu ; -

cănd este: materialu audibilu;. ca sonurile” numelui
-. propriu, ilu traduce in sfera ochiului și' ilu deseamnă

prin semne materiale vădute.: Din contră scrierea al:
fabetică din capul locului nu imitează objectele, cinu-

"- mai cuvintele noastre despre objecte; ea, nu: deseamnă:
d. e. objectul 'masă, ci scrie sonurile p-a-s-ă, prin
cari se esprimă subjectul meu. asupra aceluiiobjeotu. ,

. Astfel; deși objcetul „este: acelaşi, : : scrierea: lui: variază. după, diferinţa * limbelor, :. Nemţii + ilu. scriu
Tisch,: Francesii: table, etc., 'pe cănd. ca hieroglifă

chiriologică elu aru remină' identicu 1 toate: po-. :
poarele* La „Pentru 'hierogslifa: fonotică la numele
Y

x

.
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In aceasta, voru â vădutu și. Egiptenii valoarea; scrierei

„lot, Hieroglifele chiriologice sunt o adevărată pasigrafie, o
„Scriere universală [inteligibilă pentru toată lumea: şi cănd
NE toată lumea, nu aru voi să'și comunice alta [in scriere decăt
-" numai objecte, hieroglifele egiptene cu' perfecta fincţă “a
; ecsecutărei lor aru fi idealul or cărei scrieri.. Ansă această |
„treaptă. obiectivă . deabia corespunde stărei sălbatice. a i

*- oomenilor.” Popoarele cu 'ce incepu

â se desrolta mai

mult, cu atăt iși inavuțescu lumea lor subjectivă, cuge“tările lor asupra, objectelor esprimate . in: limbă. . Limba
atunci cu - necesitate “se. desbină + și! :s8 individualizează .,
” după individualitatea popoarelor, ;și iri urmă €i:'seindividualizează. și scrierea... De aceea este o idee. necoaptă
tă de:
ij
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| proprii sonul. era scopul: finalu alu însenanărei ; pen-tru. serierea: alfabetică; sonurile insemnate sunt nu-

mai unu, “mijlociu. de transițiune spre găndirea, objectului realu;pe cănd: pentru insemnarâă; 'sonului:ca |

objectu; va

introdus: notele miusicăle.
— Egiptenii -

prin.scrierealor. voiau:
să'şi ;rejiresinte ;deadreptul.
objectul ;> n6ii-prin 'seriereă= noastră: „deș:ivoimu-.a
rie aminti.objectul;. 'darmu: 'voimu ă;: nilu representa,
- deadreptul;,.ci-numai.. trecut ;;priri : filtratiunea,- Su
Ca

.
-

bjectuluit.mareată.; ini cuvăntu:; Prin: urmare, lucrul:

stăqaşaică, :. duipă,:: gradul - inălțimei- intelectuale: a
limbei; in unele- popoare. seriercă;: a: trebuitu :să--fie
de; la, inceputu: alfabetică, pe cănd in alte! popoare
ea;:a, fostui de. la inceputu.; și „pănă 'la, sfirşitu; hieroglifică.! Aci”; se;; vede intima legătură intre vor: *
bire «și: scriere, şi: se înțelege ușor, pentru. ce. limbule: monpsilabe,: d: e.cea cliinesă;:nu au alfabetu,

ci numai insemnări

ideografico,. fie ele or căt; de

- amestecate''cu :eleniente: fonetice,

e

ma

e)

Y “Accastă : ;âmieştecară;. cu. “elemente tonciieg;: 'este
Ă toațte îiseranată

ȘI în. “scrierea, 6ipteană,

și nu

trebue, să “credemu : că. hieroglifelo - fonetice. erau . mărginite! numai, la nume: proprii. * Ele: in timpul _
din! urmă se intindeâu la foarte. multe: obiecte, insă
ă
”

Pie,

spe

ai

i

st

+58 ocupă! de: inventarea - “unei jasigrafii pentru 'limbele
Europene.:: Esirţa “limbei: consistă : în-: subjectivitatea.. ei
“individuală: "Şi: prin urinâre nu se:văa pntea: esprima nnici
» "odată .prin. pasigrafie: cosmopolită. :
S

i
-
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nici: odată.nu stau singure, ci. totdeauna însoțite de
„hăcroglifele'simbolice. ale. objectelorui.:-;- Acelaşi Imcru

-: se'esprima dar în acelâşi timpu :in doue „moduri;
prin +: sonu-i și -prin figură.
In :opposiţiune.:cu. alţi
“autori, 'şi imai:: ales cu i Steinthal,; moi; credemu
că » această: impreunare 'trebue isă; se :esplice::astfel: Partea :cea: slabă ia: scrieri : egiptene, ;:ab-.
străgănd chiar der:la. imposibilitatea: „de; a: arătă
impresiunile;

subjective, _remănea: totdeaună.

fusiunca + 'simbolizărei: - Cu.:căt

con: -

cercul'cunoseințe-

:-

lor: lor: se, intindea “mai: mălt,: cu: atăt şi confu-,
siunea : „devenea: mai ;.mare, fiindcă” numerul. Simpa

poalel6r: celor; ușor-'de; “inţelesu . “ora :.cu necesitate “ foarte, măiginitu. ;0: primă:-incereare de -a” invinge
dificultatâa

: a :;fostu.- -intrebuințarea;- mai: multor: .fi- - -

-gure. pentru:unu: lucru „ce nu: Sar: “fi putut simbo-

Pi

“liza „in. modu: simplu.::“Așa mierea.:se arăta, prin
2 figute;: prin“:0
:albină.: și unu vasu;. stoc “pria
-apă. şi. unu.viţelu: in': fugă ;u'verbul; a: ionditce -se

- seria prin: unu braţu:; si: unu'biciu;. ete. ; Această,
:compunere de semne a. ajunsu: la :0 culme: clasică.
N

“iu scrierea: chinesească, inde mai toate: "conceptele
se esprima prin: impreuniarea, "figurativă: a. tuturor
„Bărților lor simple, aşa incăt scrierea, “devinea.: oare

- cum 0 definițiune analitică. desemnată. i :
RR
“Lacrima :sc esprimă' chinesesce,. prin Gehiu și apă, „friza prin-înimă şi, albu, . caracterul: prin, inimă. şi
„născut, a iubi: “prin !“inimă și. Ascuns, pedeapsa *
„ Scrierea limbei rum.
2

2

n
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“prin crimă, gudecată: Şi. esecuţiuize (cnvăntu. și sabii),
etc.:! Astfel; scrierea

Chinesilor “este 'uni.. „tesauri

ptețiosu, care cânţine'ianalizate ideile. loru:- poetice .
Si morale :asupra,: „diferitelor. objecte ă, le: găndirei. Ăbsăvunui poporu. mai mobili: 'şi mai inteligentu”
dceat Chinesii: nw'i puteau fi: de 'ajunsu: nici aceste
"compuneri ș... căci ; ele sunt departe. de -a .fithiare,
-. Descompunerea: analitică a - unui coricepti in iele- .
mentele': sale « constitutive este.o “operâţiune. “prea
greă' şi opiuiiunea - despre aceste: părţi::6ste. prea.d
i,
"ferită în diferiţi: individi: incăt să 'se: poată gene.
raliza ca modu.-de' seriere:a lor, ca normativu alu
'cetirei - şi » ințelegerei,!. ::Nu.? toți. :iși «i iinehipuescii,

iubirea „ca; '0 “pasiune; ascunsă în “inimă „::pre-,
cum vrea! scrierea ; :chineseâscă

nu: toţi - caraite-

rul ca o. calitatesinnăseută, +: Prin; urmare. și: între.
'buinţarea, mai multor .. figure! pentru 'unu singur
u lucru :nit- depărta confusiunea,: “ba. ăncă mai:
adau-

ga indoiala;: dacă - doues serie + -representau 'doue

| concejte: diferite: sau trebuiau. să: fie -unite in &ăndu
spre :0 singură + simbolizare, şi astfel dificultatea,
primordială: a 'sericrei hierogolifice. remiincă Și pe
această treaptă: a „desvoltărei -ei. «"- In ce-Consista:acea dificultate. analizată mai deaproapo? Dificultatea 'sau confusiunâa, hicroglifelor
provenea din lipsa, de trarisițiune necesară de
la sim-

bolul vădutu: spre. objectul găndirei.. Să.ne esplicămu.
acestu: puntu

cu, toată 'precisiunea. - posibilă. Cănd

i RUTA: II

sie
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vădu cu; inn esemplul dostru, de mai sus;0 figură a inianei și o figură a nascerei, aceste. doue representațiuni

|

nu mă;conducu cu:siguranță, spre conceptul:ce au alu - ă
simboliza, „nu :niăăisilescu cu netesitate.a mă găndi
lă aracteru: „Căeiior-ce transiţiune. de la;0-.găn-.
„dire; la alta. are: 0: causă;: determinată, or-ce ;sim“bolizare trebue dar. să aibă o ;legătură:. m Ănst,, in
casul. nostru legătura. este ascunsă; i Cănd: cineva,
E avănd! idea 'de innascutu in iinimă,. se. poate. găndi |
indată și la icaracteru'?;: Numai „atunci; cănd “de
și .-espe„mai: nainte. prin: o + maisadăncă „cugetare

riiuță, -a-lumei:;a «dobănditu:; conving gerea,.. despre

„radicala; diferință. şi nesehimbare 'acaractelor,-omemesei, care ne,silescu; a, le. atribui.: unei: fatalități.
-. dela nâscere. :;Intrucăt, dar. ne--amu:! “gănditu” demai. nainte: la. aceste

lucruri,» intrucăt: identitatea

" searaeterului. şi :a:insușirilor:, innăscute: in; inimă” "ne.
a-fostu de. inai :painte:-cuoscută,; intrată

s “a for-

„văatu' prin coecsistențăo legăturii-de aducere amin„te: intre “acestei: doue alueruri Si+număi: intrată, ve“qăidu: unul--din. ele “ne putemu:găndi:]a: celalaltu.
Aust. nu: toţi aufăcutu, aceeași: esperiehță; nu: toţi

au! aceași opiniuine despre: earacteru,
nu

in

toate

capetele

prin” urmare .

cesistă “aceeaşi: conecsitate

„intre idea -de' innăseutu şi!, ideia.de caracteru, și -

"astfel lipsind legătură, nu poate trece găiidirea. 'de
“la unul” la altul. „Pentru ca, aceasta să-:se intemple iu: toate. casurile “sau -numai in majoritatea
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i
Dor; anu trebui: “să,. Presupunem - o " cdueaţiune
comună; 0” “combinațiune: identică. a tuturorui. ideiToruin: iitregul: poporu, "lucru imposibilu: din: miiiutul in' care, mulţimea și mobilitatea ideilor. 16
iinpedică perceperea: lor, din: «partea - fiecărui: indi|
vidu şi” le facer:propritatea murnai : a rcătorva,::—
In: esempliil: de. mai sus'a ::fostu: dar: enetairicuţa
siusă) transiţiunei: -de'la “unu: găndu la'altul::.

E ialte: casuri: sunt! altfel :deii: legături. : “Una din:
ie a
'mai':obicinuite: este: 'comubitatea: unei părţi
la, doue: ,
concepte diferite. î: Pe! accasta«se - : bazează” : să
Ă
„metaforele, :comparaţiunile ;și o mare: iparte â
sim-

bolizărilor:: De; dacă Achilu sc. compară! cu umi'l6
u,. +
găndireai-poate:: să facă o: transiţiune de: la
Achilu

“la leu: fiindcă. amăndoue aceste concepte:
au o: par“te: constitutivă in: comunu : adecă tăria
sau cura- -

giul
i Justiţ
.ia” so ::poatei: “simboliza : 'prin:.0 sabie, .

fiindcă umăndoue” "pătrundu' cu: agerime
- in: inima
objectelor, ete. Să:.ne: întrebiimu :acum,
ce Saru in- “tEmpla,: cănd '0- asemene. comparațiune
Sau simbo- |
lizare ne ării fi obscură şi amu voi â'n€
o esplica? .
“Fără îndoială, “pentru -a -pute trece cu: minte
a; de'

la simbolul

vădutu' spre objectul clu xepresintă,

amu - căuta. mai

ăntăi - acea -parte,. care;

comună, : a servitu

fiindu-le -

de punte: de! transiţiune

intre” -

„ele. Odată aceasta, aflată, simbolul!
este esplicatu..
Togniai aceasta : “au făcutu Egiptenii,
cănd au usa .
” hior oglifele fondice peste hioraglifelele
simbolite ; pen-

|
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tru. a înlesni cctirea. - Ca „Să. ințelegemu . aceasta, trebue să scimu: mai. ăntăi,, care, erau: motivele, lor
- de; simbolizare,; adecă, legăturele. psichologice, prin.
“care, săipoată trece „mintea, lor, de la, ; deșemnul
“material. vădutu spre, lucrul idealu gănditu ?, Cu
: alte; cuvinte: care, era sistemul scridrei hieroglifice,?.
-:. Intrucăt; este; permişu a. ne „pronunţa. in, starea -

“actuală: a. deseifrărei hieroglifelor, similitudinca iînterioară, adecă,;: comunitatea, unci. calităţi ,constitu:.
țive,, era. la începutu motivul, celu, mai intrebuinţatu - |
pentru, simbolizarea, materială, a. objectelor . ideale.

- Scrierea, egipteană |„era “metaforică, şi.. metonimică..
- Astfel d.e. iepurele este hieroglifa simbolică pentru
“fertilitaţe; hipopotamul pentru. impudență,, „pasărea |
- Ibis cu penele sale albe. și: negre, pentru. divinitatea
„ dumătate, manifestă, şi jumătate, ascunsă, „ete. „-. a

iu Dănă cănd cercul - simbolizărilor, fu, restrinsu, la

“asemănări, așa, de palbabile,; precum. sunt; cele. de
sus, înţelegerea ; hierogglifelor. nu „puţea presința, | dificultăți prea, mari. „Xnsă. la „multe. objecte ideale
nu se putea, găsi : cu ușurință vre: unu, „objectu: ma-

“terialu. care. să, aibă cu -dănsele. o.parte, mai: În-.

semnată, in comunu. şi. astfel: să le .poată, servi. de
simbolu înteligibilu:- Atunei; Egipțenii xecurseră | la
„Unu nou ;ișvoru de: simbolizări : : Represintară | oh-"

„- dectul. :idealu;: prin; figura: unui „objectui, materialu, ”
„8 căruii aume era. identicu. cu numele celui Vințăi,

- “aşa încăt i in, asemene casuri sonurile egale format

.
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legătura de: traisițiune! intre o găndire și; alta. p. e;

Dai

in” limba: egipteană: bufnița” se:' numesce :la, ănsă
si“ sufletul”: 'se':numesce:: toi Vaj':și “astfel "vedem
ii
bufnița” întrebuințată câ: “Vicroglifă siubolică
pen-.

tri a“serie săfletiii: Sin “idevătu : “ini ce altuimodu

ăra fii pututu: Egiptenii: să: simbolizeze 'sufle
tul?-In
- Hmba egipteană cuventul ucis 'îrlsenineazil:adjectiul? tănăruj fănisă -insemnează' şi substantivul
copilu

și "Verbul fă” siâsed şi” unu: bobocu înv erdind
u';: ast

fel: vedeniu:"icăs: “deseririul :'uiii: “boboci
::inverdindii - este” hierogifavi simbolieă pentru: copilu;
“pentru” te.
năru: şi: pentr a iaca; Coşul se! “chiamă,
egipte: .

hesce! incl, insă neo “insemnăază i! și: Domnu;

astfel

figură: “unui coșu ::estă! hieroglifa simbol
ică: pentru

Domnu. : Şi: "alte! csemple: Sur ist it

ate mi

Egiptenii, puşi: in cca: maj: grea: "posiţiungprin.

nceesităteea: de a: “simboliza: in modu uşoru
găndiri
ideale, trebniră: să: profi teze! in fine de
ambiguita:
tea “limbei că -0; vorbeau, “entiui a
continuă: 'scrie"rea: 'objcetivă: cei o! “adoptascză - -odată
şi! icâre leo:
” respuiidea aşa! de” bine: geniului
Joru.- -Acestu espeditivu era 'cu atăt-mai indicatu pentni
- Egipteni,
cu căt limba-lor: în: iesință monosilabă,"ca''
toate 'limbelă monosilăbe;: 'dispunea; de foarte:
“puţine: cuvinte sau silabe TadicalâiiCăte':voru-: fi
fostu;inu se scie |

ancii” astaqii»: Îior'c6 câsi-au: tostu:
puţie “in
compare "eu: mulţimea, “ideilor "şi
:"astfel! fiecare
+) Vegi partea iv, critiris
i
ca “ctimolâgiimului er
ia

ou,
iu
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cuivănti avâai'de.! siguru- cel : puţiăi doue' înțelâsuri
cu: totul idiferite: "Dacă;tunul: din acestea se 'rapor:

ta'-la unu 'objectu: materialu,: ear altul: la unu: ob: .
jectu :idealu,. simbolizarea.! era” gata.::: Șiracun ne
esplicămu: pentru: ce: cu: toate ostenelele. date inain-

|

-. te: de. descoperirea petrei de la :Rosefa, nu: 'au: fostii .
„ in'stare “Europenii a descifra;hierogglifele ; ei vroiau
să -le-inţeleagă,. toate 'pe.ealda, metăforică şi meto-"

nimică, pe 'cănd. sistemul serierei:
inultor dintre: ele
"era bazatu! pe! homonimic; adâcă pe sonuri identice
Ja lucruri diferite. Pentru a, -moderhisa. “esplicarea
noastră, putemu dice: Scrierea !'egipteană, era: în
mare 'parte una: șiru! sistematicu idei rebus şi! de
„bonsmots*. ilustrate, it
a vreti ie
“ După ce ănsă aceste 'simbolizări arate prin progresul limbei. și prin “mulțimea cuvintelor:ce 's'aru

“6 potrivita cu acelaşi desemnu; deveniseră: obscure,
Egiptenii. utilizară! descoperirea- hicroglifelor fonetice, pe cari poate la: inceputu:- -le intrebuințau; nalmai:pentru numele: proprii, pentru a chiarifica, prin

„

dănsele vechia scriere: obscură.
Şi :astfel:deasupra

_hieroglifei simbolice 'a unui -objectu .vedemu scrie
“ hieroglifele! fonctice (oare. cum 'literele) cari--represîntă, numele aceluiaşi objcetu, - pentru
'a “arăta că
„sonuirile: numelui: sunt puntea:de transițiune: spre,
găndirea ideală simbolizată, : Cotul: egiptenesce' ma,
„este din vechime: 'Dieroglifa adevărului: Pentrii "ce?

Pentru: 'că și: adevărul se: chiemă- ina, “Perqăndu:s se

-
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_:.

ăns€ in; timpii. din “urmă -simțirentul. legăt
urei „în:

tre :cotu. și adevăruj, nesciind adecă;:tăţi. Egipt
enii,

N

“

“

dacă: oare: cotul; nu: simbolizează. mii -eură
nd prin .
metonimie “lungimea,;sau, măstirarea. sau.
intinderea

ete.,cei:mai: culţi:. dintre ci- au serisu: deas
upra .co-

tului cu hieroglife fonetică (adecă prin o.seceră
==m

şi ant 'braţu = a). cuvântulina
. şi a;vrutu să:qică

prin:aceașta.:; figura desemnată, a cotului;
care cotu .
se.numesce. in "limba; noastră ma
arată: celu mai
- insemnatu din celelalte: lucruri. numite
; totu: ma, i

„ aces
este.ta
adevărul
; . ;. ii
site fit, tu, aie
i Din argumentaţiunea : de mai 'sus;.re
sultă:. hiero= .
glifele. fonetice puse deasupra: celor: simb
olice pentru esprimarea aceluiaşi lucru, nt sun
t0, scriere. alfa- ..-

- belică,ci sunt. numai, auesiliare . psic
hologice. Secun=

-. dare pentru: înțelegerea; legăture
i tântreredesemnul
Simbolicu: şi. conceptul; simboliz
atie.... pn ii aia

Ti

In această ipotesă. şi numai in:
această, vipotesă
ne putemu, acura esplica, pentru
ce. hierogilifele fone-.

tice nu le.:vedemiu. întrebuințate, in
toate. . cașurile,

ci numai in căteva, (adecă. unde
erau armbiguităţi), a
şi:-pentru. ce și :in, aceste ;cas
uri :ele sunt fofdeauna
“insoțite,de hicroglifele primitiv
e simbolice;pe care:.. .
avea

u: numai, a Je esplică,

- Prin-urmare menţinemu

î..:1

e

ce

opiniunea, enunțată în

teestu „despre; diferința radicală intre
: serierea: egip:
„ steană gi: 'cegu, alfabetică,,:: şi --hi
eroglifele fonetice,
departe -de a.resturna;., această
„tesă,; nu. facu. de- -

XOTA II. a
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cat. a 0 confi irma, arătănd ultima consecinţă rigu„roasă a acelei scrieri obiective; *

|

|
.

Sunt dar pentru insemnarea, ideilor omenesci i doue
. sisteme cu totul osebite și fără transițiune posibilă de.
„la unul spre altul: or se represintă objectul, şi atunci.
„se întrebuințează, hieroglife chiriologice, simbolice şi
“fonetice, or se represintă maniera 'omului . de a se
"“esprima asupra, objectului, adecă, euvintele, șiș atunci
se

intrebuințază: “literele. ca: 'sâmiuelă ” vădute ale

N sonurilor.: „La. „aceste, doue sisteme „nu se. poate
| aplica aceeași mesură, de progreșu şi nu se poate
dice: hieroglifele” ocupă 0 treaptă inferioară, alfa„„betul o “treaptă superioară in aceeași scară, Amen-.
-doue sunt. terminate; in sine, | „fie-care se: află: la
culmea, inalțimei sale. Numai că “proprietăţile. lor
sunt diametral oppuse: hieroglifa e pitorescă, natu- ralistă, litera e. logică subjectivă, opposiţiune ; cores„pundătoare: diferinţei intre; limbele și geniele popoa- -.

„relor cari au. admisu una sau ceilaltă din „aceste
„floue

scrieri:

a

Ș
.

pai
Zeăi „Partea adoua
.

“

i Primimau dar astăgi alfabetul ttinu. „pentru
scrieTea: ciivintelor: rumăiieiii 7 ea
fe:
ei
e
metre, tulu
i
ai iata
i: Ănsă: cum? La” aecasti primă intr
ebat voiu
respunde apucăndu: lucrul ::de: “a inceputii,
, “2 ȘI: Îni„sistămu! asupraa “acestui”. "inceputu:;;: fiind
căi: numai:' așa: piutemu: segate:: “chestiunea:
din” starea
| confusă in care au adus'o ortografis
tii n iostri. prin. *
| disputele lor asupra metoadei fonetice,
etimologice,

fonetico-etimologice, şi cum le mai chiam
ă. O me-

toadă inainte de a, fi fonetică. sau
etimologică sau
fonctico- -etimologică , trebue să fie
simplu -logică,
Pentru ca să luămu dar lucrul în adev
eru de la
-. inceputu, noi presupunemu că
pănă in minutul
acesta amu scrisu numai cu "buchile
slavone, si că:
acum pentru prima: oară ne. ince
rcămu a introduce

7
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Jiterdle latine, Această metamaorfosă va incepe fără
“îndoială - cu "constatarea

sonurilor

ce. voimu a le

- serie de acum inainte! cu''senine' rumăn6."

;

Sonuirile limbei 'rumăne sunt in nuimări de: 27,
„dintre: care 20" coiisune si 7 “vocale: “Coasinele

“sunte;. a)
Late

x

Aia

d

a

e!

“ei

i

ii!

“o

pr

E

6
v

mii
p

gin

aia

ec

* Acum, vomu căuta pentru fie-care din ele litera
“latină corespiindătoare. Aci insă intimpintimu prima „difievitats, “făsominat: 'adecă de. a Sci, cum
“decăt “manuscriptelă + latine - dintro singură epocă
fără: alte . notițe Și fără IEgătură cu alte limbe,

“dificultatea, ar reinănă ncinvinsă' sau "cel puţin: nu
Sar “pute invinge . cu, siguranță sciinţifică
Ănsă
“din. norocire căteva 'elcimente: auosiliare contribu-.

escu! a “hotări chestiunea, în parte:
“p

-...

Sa

“Romanii iu au „peritu cu totul, ci au lăsat

acsâgăii în popoarele române "de: astădi, in Ita“lieni, Francesi, ete.

Fis-care din aceste „popoare,

pe lăngă diferința lor provenită din amestecările
„cu - diferite, ginți, .are,, o- parte comună in limba,
adecă — pentru casul nostrii: — in pronuățarea sa. - 7
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Această: parte. comună
„de: la, originea, . comună,

aaa

nu poate, să provină: decit
de la. Romani.

căstigămu : „regula, dacă. nu „absolută,

; De'aci

cel

..

puțin -

"foarte probabilă : „Consunele., „Și;. vocalele:. a,. „căror
„pronunțare este identică, în toate popoarele romane |.

de astădi, s'au pronunțat în acelaşi modu şi de
Romani.
“
2. Multe cuvinte. romane, mai “aleş nume. pro-.
„ prii, se află scrise cu literele - unei “limbi contim
- |
purane, adecă a, „Grecilor, “Şi din comparațiunea
Î

acestor. semne între , ele şi cu limba. „greacă, de.

astădi ne resultă „UNU nou mijlocu de. a fisa proprățarea. latină.
cite i
„3. Ne. au remasu de Ta, “inşii antorii „romani notițe, car6” ne esplică destul, „de: Tămurit „cam se.
pronunţau căteva din literele . Jatine...
Asemene

"motițe se află mai ales . în. Gramatistii din timpul

. decadinei, “Donatus, (seo. IV -p. Ch. ), Diomedes,
| "Marius Viotorinus (sec. IV) şi Priscianus (sec.
YI; a
“mai nainte „ăncă ÎN, Varro. de. lingua.
latina, in

Quintilianu, căte. unele „ŞI: în „Aulus

Gellius, ete.

4.
In ne avemu probe despre, scrierea, latină
în diferite timpuri,., Din „compararea schimb
ărilor

„co se: ivescu in sericrea „unuia şi aceluiași. euvănt
u
se poate' asemene: conelude. asupra pronuțărei- Iite„Telor lui. %.
:
:
Li

,

2

; Esieie

5 '0“epocă 'nouă în sciința,. epigrafică
“incepe cu investi-

- gările Ai Riesehi “din Bonn (acum: in
Leipzig). Pro
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BŢ

s

Tozestraţi cu: aceste. : mijloace . și regule, - aflimu
cu. siguranţă : că, următoarele. sonuri. din limba noastră se.yor, seric cu “următoarele litere, atine, ffiind- ă
„că. și Latinii le „ceteau; aproape tot, asa, E:
„ Pentru. sonul rumănu
nn

pi pipi

m ii Poni

noi

iii

gi

mii

pi

mii

.5.:-litera romană: p.
“d.
d: îi n

Tin

ip.

;

m

ii

”

ni:

n

"mii

pă

pa

ÎN »

-

-

ai.

ti pi

ăi

iii

îs

Y

O

pi

mr
« 5

's

,

”

»

Pr Dn

4

Pui

II

-

i:

;

n
Boat

ine

in.

pi

m»

Dim

r

ni

mim,

“1

mii

"murit
ru

„ gi

A

0

me

min

pe:

1. Unii din scriitorii noştri nu :ne lasă nici: această
E

i

Ea

te

ca

zii

IEI

Dei

- fitimu de ocâsiune pentru a le recomenda “ca: indispensabile la studiul limbei rumăne,
In cercetările fonetice ce urmează, ne a ajutat vol, ]. |
“din doctrina clementară.ă limbei latine de X. L. Schnci- *
“der (Berlin, 1819), o autoritate în această materie.

-%

Cel'puţin
-

in timpul - ce:.ne privesce,: adecă “de. cănd

ocupară Dacia.şi puseră fundamentul ctnograficu pen“tru poporul rumănu de astădi, prin urmare de la

sec. IL. d. Chr. Mai in vechime ' se înțelege că nici ” sonurile : nici

literele

latine

nu erau toate

fesate,

Ă

3

DAREA

A DOUA.

posesiune “de treispredece litere” in siguranţă,. ci
scriu d.e. „chiar! sonul runiănu' i, căruia in“ “modu .
necontestabilui “ăi corespunde semnul” latinu' i, cu

alte semne, cănd cu cj cănd cu a

şi așa! pentru

toate vocalele şi pentru multe 'corisune.:.:In'locu
de dimineaţă ci serie demanetia, in locu de puteumu

ei scriu poteaniu, ete. Acăsti scriitori sunt etimologistii. Causele serierei. lor fiind ănsă limbistice,
şi nu alfabetice, -nu se potu.-analiza, acum, ci se
voru critica, : pe largu : “in partea, a patra, a cărţei
de faţă. Aci, pentru a, nu. intrerupe şirul. cerce„tărilor noastre. alfabetice, anticipămu: in contra lor

regula ortografică: acele sunete rumăne, pentru cari

se scie litera latină corespunditoare, se scriu cu această: literă, abstrăgănd de la considerări. etimologice.
Scimu dar să scriemu cu “litere latine -13 din
sonurile noastre; remăne ăncă de aflatu cum să.
esprimămu pe “celelalte :14. Pentru. literele fi ecărui din ele vomu face unu. . studiun specialu.

.

După

-

Me

«cum. se. cetesce astădi limba latină, sonul

Ă

e are trei” litere: „65 ae şi oc. să lu seriemu şi noi
|

-cu toata, trei Sau numai cu sGmnul. et:
E Dacă. cercetiimu, pentru. ce: Latinii . serica
u dif.
tongii dc și:o6,. vedeniu din 'cătâva! indicii.
sigure,
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„0% aceasta se: făcea” “fiindcă proniunțaii amndoue

. vocalele, a și €, o'şie." "Cănd genitivul de la fami- N
lia se scria; i-familiae,- atunci: se și: "'cetea, familia- -e,
| ba chiar a se audia nai “iul” decăt!ee; cuventul
a
e
'scrisu focderati: sc şi 'cetea fo- ederati ete.
Probele" “pentiu - această”: “aserţiune sunt * 'cunoscele „tai:
i
impor: .
| cute Alologilor: Noi” 'compilămu
tane:

îsi

AEIIDETă

ai
.
€

„pa

pai

“ao: se” confinda cu iai, ceea! ce nu ru f fostu: că
putință,” “ dacă anii "A “cetitu: ejti. “nuniai: dăcăt se ..
cetei, d: La “Virgilie (Aen. XI, 1854): serie :- "Ada,
"d medio' livabaiat 'pocula Bacchi, in “locu de: dulae.
In: altui” locu (Aen.: IX 26); Dives: equity “dives” pi
>
ctai -vestis et: auri, in locu 'de' “pictat i
a
“Ta latinitatea! vechiă sse i punca, di ide” 'Tegul in“Aimilius, aire, in: locu de: calls, mucistor; dei
bus, Acre. “In: inscripțiuni mai nouc * se află ace-

laşi cuvăntu- scrisu cănd “cu: ae cănd "cu: ai, .d.'€.
“Cuesaris, şi: :Caisaris, “Caisar: in: locu :ide - Caesar
'se află ăncă” in monumente: -din timpul lui Vespar
Ia
i
pasianu:: Viera
-"Veli'Lonig. (pag: 222), Vorbind despte ortogră-,
fa declinațiunei ăntăi, dică că 'se' poată scrie ae şi
ui in singularu și în pluralu (sed: milă 'obstat! quo
minus hoc dit illo- modo-—-ăi aut ao — sir iomus! în.
utroque nutero).":
Mat
ia
Cuvintele uagirăptar- şi antehac prov întăi “dia guae
,

40
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i,

„ Prop
și” te
untehr
aee, Perderea lui e și mănţinerea -*
lui. a arată nu numai ca; diftongul' ac nu se
.cetea e,

ci că din contra e se: augia, mai puţin decăt
« şi
:se, putea absorbi,de către; acesta
i.

N

Foarte lămuritu „este unu pasagiu din Quintilian
u:

mRilaba. „ai, pe.:a „cărei literă „a,,doua noi anu
ebimbaț'o acum în.gj. 0. pronunțau eci:, vech
i în
modu variu prin

a şi e, unii totdeauna ca Grecii,

alții numai în genitivul și dativul singularu, de unde

a introdușu, Virgilie, în versurile, sale. pictai.
vestis
și. audai;:

ear „in pluralul, acel

i -cuvinte “intre„haințau; pe e, hi Syllae, Galbae.“oraş
. (4i syllabam cu-

fus secundam muncE literam Bonimus,.
varie, per .
AetI efferebant, quidam semper
ut Graeci, quidam
singulariter tanbun, qutup înv. dativ:vel
genitiun caşun încidissent;

unde „bictai zestis: et „aului: Pirgilius,. amantissimus vetustat
is, Carminibus |
înse
ruit.

In - disdem,. plurali ;:mmero, E uteb

antur,
hi Sullag,. Galbae. Quint. ast, orai
. I, 7.)—.:
„-Asemene ge

se află confundatu. Cu:0i,

probează pă nu.s'a'cetitu e.
sau.6; ci o—e.

şi Oenone, Coilius

4,

ceea

ce.

Oinone

și Coclus,. coiperit în locu de.

-cocperit, in Senatus consultul de Baecha
nalibus.
foi- |
deratei.în loc de. foederat
i ete. .. - ui
.O-eonfirmare mai: mult: ne
:dă faptul,
că, unele
cuși

nte. latine, cari pe: urmă se
sericau .(și ceteau)
cu 4, la inceputu se scriau.
(și ceteau) cu ve, Căci

„+ransițiunea ;de Ia ce spre unu s'a
putuțu “face

n

Ă
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decăt. dacă. in 06. se. aiigia mai ales .o.::„; Cicero, (De .
Leg. „III, : 3) citează ,;0;- lege vechiă: Ast:quando
daiellum Şfavius. discordiacve

civiun,

.

escunt; Genus

| -

4

idem. îuris-, quod:: duo :consules : teneto, uride: venus
“stă vin-loc?ide inius.*). + Și-niai,- departe (III, 4):
at si quid crit'iquodi! extra ;magistratus toeratoie
0esus sit, ete. «in :loo:.de. curatore

USUS,i:

.

if

sa Din cele. arătate: resultă: că, dacă găsinu: in mă- museripte vechi confusiune intre. ac și. e;:şi. intre .
oe, e şi ae, aceasta provine de la. confusiunei, ce
esistă in insași „pronunțarea cuvintelor respective, |
ear nu numai-in

scrisu.

Cănd

se

scria

dar. sae-

culum Și secului, coena, caena şi cena, atunci se şi

cetea sa-eculum. şi secului, co-ena, ca-ena şi cena.
"O. probă, definitivă. ne,idă :Varro. in. această . pri- |
2 vință,

La:ţără

multe. cuvinte

se -pronunță

cu e,

"d. e. hedus,:cărora in; orașu li -se adaugă: unu a,
"haedus.*. (In: Lătio rure hedus! guod în urbe, ut în

multeis, a 'addito haedus.:: Varro,.: De ingua 1la.

„tina, 1V,:19; după cdit. Nisard V, 97),
”

îi

Deabia i in. timpul :din-urmă,-:adecă iîn secui de
Ta

7
ti
a
it
: De. aci se vede, ce eroare comitu aceia, cari 'scriu rui “ mănesce! articulul femininu o cu uă, dacă înotivează
.
“aceasta dicănd 'că o vine din-una, cu:perderea lui:
. între doue:, „vocale —uă. 0, celu rumănescu este preE „ ţioasa,, remășiţă a vechiului !„vena „atinu, şi nici argu-

: m

'

.

“* mentele lui A: Pumnu (la pag. "40 şi 41 din Gram.
"der rum. Spr,:NVien!-1864) nu trebue să ne induplece
„a

părăsi

pe 0iși.a

serie

vă. i.

e

pai

|

2

|
-
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O PARTEAA
DOVA

„mijlocu;- eănâ-nu Vai trăidu Romanii, s'a 1ăţitu asul:
«

pra tuturor cuiintelor. ricgligența “prohunţărei”. lui
ae: şi-ocica-e și 6,:şi astfel.se: esplică: falsa cătire
de:astăgi.: Noi: ănsă.-nu. avemu' a;:ne:; ocupa. de
pronunțarea, călugărilor. seculului: de: hijlocu;: ci de
alfabetul latinu din timpul: Romanilor, îî
în o
„Prin. urmare : Sonului-. vaimănu ne . corespunde o
singură: literă latină, icare: să: fi: fostu pronwmiţătă

în'dcelaşi ihodu, adecă e. şi astfă se +a, scrie: LL
mai-cu senul el ii iii
part:

-

m

ari

cae

tite?

te tesut

fai?

:. Sonul. i: are îin.
n -mziăuscriptele;: latine tai: semne:

,

eee

i Î» Y.::: Să cercetămu,: :pe''care Să/lu primim...

„5 Lătera-y, impruriutată de. 'la. Greci, :nu': se, “află
din vechime -ini alfabetul latinu,- Şi in genere nu se

află. in, nici unu “cuvăntu. latiheseu; ci numai
“in

„cele

luate. de .la “Greci.. “Cicero':ne: spune !că:
pe

timpul lui ;Ennic, adecă pe la! 180 .a.: Chr.j:nir se

întrebuința Y,,ci că. s'a introdus de abia in
timpul :
seu, adecă, iîn scculul ăntăiu. inainte de „Christosu,
(C„Burrunite. Seper. Ennius, nunguam „P yrrhuni“
„Drug gest, non: Phry Uges*,: Îpsius” antiqui' declar
ant

Tibri; nec. enini, grăctan "litera adhibebant. Nune
.
autem etiam, duas, Orat, XVIII)...
Si
i Cuvintele cu y luate din vechime de la Greci

+
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sau cel. puţin comune amendoue popoarelor, sunt . scrise! şi pronunțate: in:latinesce: de: regulă, cu. u, căteva, :cu -î, nici :odatii cu -y;" Inlocuirea lui: prin
"u avfostu'cu' atăt-mai naturală, :cu căt o 'ginte a
Grecilor. inşii, .Eolii,-.ceteau" pe, y: de: multesori

ca. u,“de'iuinde se'și află îni-'inseripțiuni. colice ov.
et
E
CT
in locu de v.*)

„Astfel avem in latinesce : anguluș (ele 5, eluo

(aito) cubus (los =), “cutis (ros), dduo „(dio), n ial ăi

lus (utl02), muuracna, (rroazc);. ete, A“Nume “proprii sunt foarte puţine; cu atăt, mai frapantu ește
esemplul orașului Cummae, grecesc Kun, care era
_togmai.0o colonie colică. "Pentru vechia. schimbare
a lui o în i sunt puţine esemple: 'Stipes. din orinoş ,
“ știlus din” ortlos, lacrima; din, dceetn, Ulizis din
e
"Odragets, „ete,
se| e.„torinasc! „dejă
„laţină
"Timba.
astfel,
- După, ce,
pe Y, “Romanii. ințrară
în scrierea ei, fară, a, a
în "contaetul literaru perpetuu. cu Grecii, prin, care se caracterizează cultura, lor de Ia Cesaru pă-

ăla. 'cădeiea! imperiului. - Cu:dceastă''ocasiune
' pe. “dare” Gretii. de” atunci” nivlu
auqiiă “Sonul ji
prontințau nici“, “nici”z, ci" ca îiiiu sonu: mijlociu,
poate îi: Dovadă peintii ăecastă: ste "unu pasagiu
“din Quintilianu, "unde: dice; "noi “Romanii nu ay em
doue din cele mai: maeute sotiliri a Grtzilor
în

*) sic: Cetate

a Atencr, 1, "sop”

ț
răi
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”
dedatu: 'ale. imprumuta” sonul şi: litera. decăte ori
- întrebuințămu- Yre, unu; nime grecescu, d. c. Ephyris. CEE: jucuidissinias ez: Graecis „literas- son: habemus; vocalei alterdm, alterăn: consonanten.ii quas
“inutuari solemus, quotics' illorusa. noininibus utizitur..
„ut înitEpheris cte.- Inst Orat; XII, 10; Edit. „Nisard
pag. 4, 412.)
|
a
, iN i cu

„De ce dâr” au “introdusa Românii

în “cateva cu

vino străine impfumutate de la Greci, și mai ales
in „numele „proprii, litera '4y?- “Fiindcă

teră avea! să

insemneze

dccastă, li

0 vocală „nouă, Lcăre nu

-

: cra mici ui, "nici î, ci unu' altu so mijlociu, penE

- tru a cărui 'scriere a trebuit “ să

se: priimească, di-

“tera E “Romabii cănd! "scriau Pyerhus, Tu:
ceteau
nici Pireius, nicii Parrhus, ci: Pizrhus ete.
“Din

, pe cari. ănsă Roinanii. ie! cateau: cu Sau:
'cu i,
i adimu' scrise in latinesce cu
4 ui sau cu” i și mici
odată cud “după cum - arătarărmu mai
“sus,
si
cai
ca
a
:
„Prin urmare, noi, are nu. mai. avemu.
„in limba
noastră „YTe unu sonu corespiindăndu
ui y;
3 nu; pur
temu- introduce „această, literă

pentru, scrierea. Xo-

|

'calei. i. Înşii Latinii. astădi,: cănd
aru pronunță |
cuvântul. tinor paie „ca.noi, „adecă
în. „Primă si; .
labă, nu aru, serie. „nici ,„odată, taypogr
aphie,- ci ti;

i pografie, : precum au scrisu stipes
: Și nu stypes ete,—

Este

dar „de. combătutu „admiterea lui yş
in orto-

«+
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- grafia nvastră precum .0.incearcă 'căţiva, autori din.
Bucuresci.., Esemplul: 'scrierci.; francese,.:sau : ger;
mane, la: care- poate se: găudescu: D-lor, nu. este
“valabil: in. casul mostrui:;;: Limba, „brancesă : are: 0
literatură, scrisă, care. ţine -in.:șiru, „meintreraptu „de

la căderea: Imperiului. Romanu,

sau. cel:;puţin
:de

Ia;:a; 1000, pănă. astăgi, ortografia: lor.ceste: dar
o ortografiă tradiţională,și in fața unui obiceiu: așa

a

- de vechiu se, poate pleca raţiunea.; Dacă; intrebămu. “
“pe .Francesi, :pentru- ce; scriu astădi :d. e..numele .

“Cyprieu: cu , singurul:
lor respunsu este; că ilu, află.
"serisu.cu y. de'sute de ani și ilu; păstrează tot. aşa.
“Pentru noi: ănsă; cari:nu: aveimu yre:0 țradiţiune”

ortografică, ci cari, introducemu acum! pentru. pri-"
„ma oară alfăbetul latinu,din' secul: 11 d; Chr. pen-

"tru; noii; adriiterea
-. lui-:g este :irăposibilă, : fiindcă
aru fi. togmai;; in contra: spiritului

scrierei -latine ..

pe: care :voimu.-a. o introducen iii. + ui și a
„+ Atăt.pentru -lepădarea -lui: gi do se „atinge: de
3, aceasta

este o

literă

pe

care nu

o.'cunosteau

: Romanii: cei vechi. . Ea: s'a: primitu. mai tărdiu în
„manuscriptele lor, de către gramatistii decadinței, |
3 pentr a distinge cele "doue' „nuanţe. ce, le. aflămu
in. pronunțarea lui î,$ adecă ii consonans 4. e. jacio,
Și d: vocalis, - d. e. fluvius.i: Ce'mică, trebue: să fi

fost „diforiuța pronunțărei,. “se”“vede” „din faptul că,
pe “cănd i. în _jacio: era, “co sonantu și. sc, seria; de
gramatisti cuij, acelaşi i “in + indus era. vocalu

..
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1,

şii:se scriaicii.i sei Valoarea. acestei distingeri. na.

putu:tu
dar să: esiste -:decăti: pentru: prosodia ila- |
tină,;: car&'observa :icu.. atăta “rigoare: hiatul, --pre-

'cum;și:lunginiea”- şi: Sturtimea. vdcalelori'prin' posițiune, 'şi rașăvvedemu:: căii: consonans: :nu “produce

hiatus;dlc şi este precesu de ioivocală,! Și: produce, An
'contră;: posiţiune,: cănd

mantă: “Doi ustfel,! pe

este:- insoţitu:

de'.6

conso-

i:cănd ::silaba-"dintăi-a. cu

„-

:văntului Aluviis este scurtă, Virgilu- o întrebiiințează
'ca luigă prin. :posițiune, făcăndi: peii consonans, de. i

aceea: gramatistii : au” și sorisu 'in-'asemene. easuri.
“Pajus,. Ănsă'in scrierea i prosăică distingerea: acea-

'sta: nu-a.avutu nici:0 insemnătate, 'și așa Romanii
in scrierea lor::n'au 'admisu: doue litere osebite pentru: nuanțele du: de Prin urniare'. nici" noi nu
“le:
:Vomu: admite,: ŞI: aceasta: cu” atăt“mai: mult, cu
căt
“acelu %4 :cOnsonasis in: multe cuvinte: rumăn
e. a'de-

venit o adevărată consonantă foarte: distins - de
i,
adecă:i '9/c, Şi dar j.vai remănă intrebuințatu:
:pentru
scrierea ui ore,
Î
iei ta zip
riz
aDORI
E Ri
: Incontra, acestei. ini
a: scrierei. Iul. se,

ei:
E
paie
cai
5) Romanii 1nu au, cymoseuti sonul
2, . Şi. nici eramtisti
"cănd au introdusu - pe d nu s'a, putut
ceti ca m, d. e.
*

" anâueo: Căci aut este o. 'corisoriantă aşa:
'de' pronunţată,
- incăt dacă Latinii atu fi cetitu Pompejus
= Nomneăc,
;atunci

vocati

vul „Du âru. pută. î „Pompej,-.
ci Pompeje. ”
_ Asemene ajo nu ara put avă ini perso
ană 2. is, ait,
“ci ajis,
“ajit, cea:ce' nu este, - Dar o. repeți
mu: * in manuscriptele latine vechi nu-se > adlă
3: de: “locu.
|
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oppuni etimologistii iin fruntea: lor Cipariu.Ei sariu
pe î consonans;: care: la“noi provine: din immuiarea
“unei :corisune,.:de regulă':a 'lui , 6u.-.consuna. pri„mitivă, d. 'e:..liertave. in locu de'-tertare. (libertare),

„copili „ini: locu “de: copii, ete.:.:ţ-Etimologismul'
nu :ne
păre. admisibilu “in ortografie:

şi-de “aceea, itrebue,

să :combatemit și: 'scrierea'"lui z: precum se :află. la
Cipariu. : Ear causele pentru 'şi-'qontra le -vomu.discu- ta pe largu îin-partea IV: a, disertațiunei de: față.:
“Mai mult de cause fonetice, decăt etimologice, ..
„me. parea! fi :condusu unu; altui filologu: "rimănu,
Ă

Di: Circa,> “cănd! seri6-pe:7-: 'consonâiis cu:y:' ; d.e.
ga yiiă. *Noi' suntem:in contră, acestei :scrieri.: Mai,

ăntăi:introducerea lui. pentru acestu. casti :ar: fi.
„0: adevtrată „eroare paleograficii. In :paginele iprecedente:amu. arătatu, ice „insemnâre.a. avutu: y in -

alfâbetal latinu: :Și cum :astădi nu se poate:idmite:la
"noi nici;chiar.in cuvintele, “in câre'sc află âdmisu.la
"Români; fiindcă :astăqiâ dispărutu.sonul pentru-câre
se "introdusese ih :vechime.: Acum.dacă ' nu: întro"diicemu.. pe.
in:ieuvintele , speciale, in ::care ::ilu

„păstrează alfabetul latinu, cu: ce dreptu Vamu lua
şi Vam intrebuință pentru unu sonu, peritru.a. cărui
“insemnare nu :'a .funcționatu:. elu nici. „odată «la
7

Romani?i îti

a

«

a

a

Să nu:uitămu. puntul de plecare alu” chestiunei.
„Noi nu, suntem astădi chicmaţi a înventa alfabete .
șia fuce projecte” de ereajiuni grafice: noi avenu
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.

a:introduce' alfabelul latinu.:i Din::minutul in'care
- este! constatatu,::că
“in; alfabetul latinu : y.-avea de

insemnatusonul îi sait „unui altu sânu'analogu, ear

mu: î; nui''ne măi este” perniisu a'lu'intrebuiriţa pentru
„ drconsonans,..:ALfe! perdemii ori: ce :regulă, «și: în

locu :de: vechiul:
și: cunoscutul, alfabâtu latinu,-:introducemu fantasiile ingderne a:l6-vre. unui, autoru
mai'imult sau! mai. puţin: ingeniosu,:- in: or .cc :casu
|
"ănsă. prea individualu pesitru. a- deveni legislatoru

ortogtafidu; î.en

piu

DL

:

e A" doua: opposiţiuie, ce: amu':face-o :D-lui: Cirea,

concedăndu diferinţa, intre: cel6. douie: pronunțări: a

le-lui i, .este,:că: alfabetul nu: e 'chieraatu „şi: nici

„ nu-e in.stare-a: insemna, toate nuanțele : sonurilor

„unei limbi:::4) Și Romanii
au avutu -ca, şi Rumănii,
'ămendoue. sonurile, lui :4, +, şi cu: toate:: aceste:
Sau
“hulțăimi
o: tusingurăicu
-. Pentru: 6e: noi să
“literă
- “fimu' mai. dificili 2-“Totu ce-am sput& dar admite
: D-lui
:Circa ca. controversă, . dă | discutatu,;-;
arii,fi :insem-

narea lui s- cânsonais, prin” dieresis sau.:prin :doi
i,
“așa incăt : €semplul citat's'ar serie găina “sau
găiina
„ete. Ii: acea
: privin
stță;
ă ne ipoate. susțină . unu
'pasagiu din Quintilianu,. unde in. privință
; votale-

lor. sfătuesce: pe gramatizti-:să „distingă
pe . cele

ce s'au primitu ca consonante, d. e. î in:coni
icit,
și apoi le::spune - că Cicero. ayea':obicei
ul :de a:
*) Demonstrarea, acestei Testricțiuni d sistemului
'foneticu
se află in partea ÎN:
:

te

eĂ

pm

IE

|
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“scrie: diio și Miiia: :Gu'-:doi: îi :pentru;: ai. esprima.
acea: natură :„consonantic „alui :î. (Atque :etian-"dn :ipsis wocalibus.. gramatică. 'dst «bidere, an -aliquas pro consonantibus usus acceperitii!.
«i: Atqui
„- Htera:I:sibi “însidit coniicit;: est tab'rdllo:: idecit.
„ Beiatit etiam:Ciceroiii placuisse' Aiio::Maiiamque ige-:
„ minata'I'scribere::: quod si est: etianiu «:dungetur "at
consoitauis::': Quiint.:.' Instit: orat.'4.) :Ansă togmai
neprimirea; acestei: manicre:'a, lui Cicero: :din:: partea;'celorlalți.:seriitori“ Romani: ne. probează: căt de

piiţin “voiau * Romanii să distingă în Berisu:: pe:

- cotsonans":de vocali; „şi: inior'ce câsu'chestiunea |
- astfel. pusă, „fiindcă - nu: so: mai ref
la eră
'introdu-

cerea unci::noue Jitere; ci numai'la duplicarea unsi

litere dejă primite; -esc” din sfera; cercetărilor: alfabetice ce: formează obiectul „cărței:-de față, şi”“de

vine o: controversă gramaticală.
„

|

Resultatul finalu al discuţiunei de mai sus este:
sonului rumănu i corespunde o singură literă latină, Își prin ur mare se va scrie numai cu semmal i
,
par

îmat

“9pp ieste

inu”: sonu necunoscutu': Roiunnilori Cana

dicemu. necunoseutu; nu: ințelegemu ! “cuvântulîn

“niodu absolutu; ici qicemur
Scrierea limbei

run.

numai, “că'nu adămu,
2.

|
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indicii „sigure, cari să: ne: permită. â: presupune
esistenţa lui.a/c la Latini. . Din contră avemu indicii
care::0 neagă, după cum. „Vădurămu in nota de.
la pag. 46.
pt
ARI a
E
-. Considerănd însă, căi. in cuvintele adevărat. .ru=

ăne; 20” se :nasce. totdeauna dintrunu: 2,, sau dea- -

dreptul: prin intărire consonantică,. sau dintr'unu.d
care. toti:prin influința lui î.s'a. schimbatu. în: oc,

precum. prin: aceeaşi :influință din. d se: făcuse: d,
conchidemu:! că; sonul aceste! o dependinţă . conso-

mantică a-lui:i și astfel ilu scriemu cu semnul de
Jă adoptatu. in acestu casu, adecă cu i lungu sau je
-(Esemple: jocu == oco, judecu = 1udico, juru = îuro,..
june =iuvenis, junghiu —iugulo ; repejune „din. a
repedi, putrejune. din aputredi, etc.).
S
“Bonul rumănu, aie. se va scrie dar. cu Î.:
i

e

| In alfabetul latinu după pronunțarea modernă
sonul f are doue litere: f şi ph. Vomu vedă ănsă,.
că această . pronunțare. nu este. potrivită cu cea:

latină, care tăcea osebire intre f şi ph.
:- Literele ph, ca; și y, Sau -introdusu de Romani

„numai în căteva cuvinte grecesci, pentru a esprima
“sonul Ţ,: pe. care nu'lu: aveau Romanii. și căruia
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„= nui corespundea litera lor;f, aşa. incăt au fostu siliți a circumscrie. Litera :f. se . prontinţa,. la, inceputu altfel decăt'o pronunțăniu noi astădi.: Quintili-.
anu, in pasagiul suscitatu, ne. spune lămurit: : „Limba

latină este mai aspră de..căt cea grecească, și ne

lipsescu' chiăr .doue:sonuri :din cele mai: plăcute a
le: Grecilor,': unul: vocala v, Și” altul corisună; g, pe
cari. le iniprumitămu - de.căte' ori: ' intrebuințămu
cuvintele. lor, d. e.: Ephyris şi Zephyris:... Cănd le
cetimu grecesce, pare că ne suride limba'cu o gra-

tiă- ncesprimabilă; car cănd le scriemu cu literele
+ noastre, au.unu aeru surdu și barbaru,. şi in locul .

lor'se punu nisce -sonuri. triste şi dure. pe care nu
le cunoasce Grecia...: Căci litera::a -G-a: a alfabetului. nostru, 'adecă.f,. niai că. nu . se: pronunță
cu
voce 'omânească,

.

sau: mai. bine: nu se pronunţă cu

nici o voce, ci. trebue să fie șuerată pintre dinţi.u

“(Latina facundia..... est îpsis stati sonis durior;
quando :'et. iucundissimas ex Graccis literas non
habenuus, vocalem altera, alterata consonantem, quibus nullae apuid eos dulcius spirant ; guas mutuari so-lemus, quoties illorum. nominibus utimur.: -Qiod quum
contingit,- nescio' guoihodo hilarior. protinus' renidet
-oratio, ut: în Ephyris et: Zephyris:- quae si 'mostris _literis scribantiir,' 'surdum quiddani et barbarum
efficient, et velut în locum earum succedent tristes -

„et horridae, quibus Gyaecia care.

-„quae est sezta nostraraun, , paene

non

Nam et
humana,.

aa.

illa .
vore

52
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- vel -Omnino.:: non: :ocedipotius-tinter: diserimina den- |
tiu cfflanda. est. Quint:- „Distit :orat:s XII, 10).
„Așa dar. pentruiserierea: sonului:.p,: fiindcă finu

sc :potrivea::cu:'elu;::au::fostu tisiliţi |'Roimanii:iainvenita. pe :ph.-Ce se 'atinge -de,:prânunţarea ;lui::f, - |
filologii':şe;:osteniescu iinilt':a.-0 imita după descrie:
vea lui: 'Quintiliână; fără

a'şi: pute inchipui: cu: jus-

teță: sonul: Iatiriu. (Spaldihg s:comite::chiar eroărea
de-a: erede: căi:f seicetea, ca 'v.-francesu,: pe: cănd
v:S'arui fincetitu: ca :xv -englesurete.)-.iii irrirtiso
„Pentru noi,. cari :niu:: păstratu': iviulte:
ci-diu sparticaltritaile 'ce:se -uflau, in.:pronunțarea străbunilor
| mostri, degerierea ]ui : Quintilianu “este: foarte

chiară

şi: in dânsa: recunoascenu ' togmai:imodul: cu: care

0 mare::parte-a poporului: rimănii: din:Fransilva:nia şi--Banatu pronuriţă iăneă;astădi pe.:f şei :Qicu
“zici în lei: des fiu: (cui unu :z: 'şuerătoru); zendiite:
in'-locu: de :ferdinte, te; +: mai tarm ala
=. -Yomu înţelege, âcum fără dificultate, cum! £. cra
-lainceputu. unu. felu-de aspirâțiune' neprecisată: ca

diganuna. acolicum, și: cum sc: confuridacu h; așa îni"căt se dicea -Pircus şi fircus, hoedus și :foedug „ete: *)
:» In-timpul din urmă al „limbei. latine ănsă' fise
“apropiâ» din: ce: ince "mai mult 'de: ::pronurniţarea
noastră și se foc, ca şi lanoi, distingorea intre: pră.

mai
i
Epic

»
”

-*

Ale

apă

Vedi 'citaţiuni “despre actăsta în Cijirui! “ăii)ite
“de:
: unda romană, pag. 43.
n.
eta
Aaa
za
sa
“
z
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- - .nunțărea ţerănească''ca x și intre-cea cultă din'urbe |.

„ca“f. Dar. mici odată:la Romani: nu a!dispărutu:de
„ totu diferinţa, intre f şi: ph. sau g. și-ăncă. din secu:
lul VI, adecă după căderea Imperiului Apuseanu,

- “me spune Priscianus: „Locul lui g ilu ţine
la noi. f, ceca ce se vede din cuvintele luate de la Greci, '
cum sunt fama, fuga, fur. Cu toate aceste trebue

să :scimu:căeste oare care! diferință in pronunţarea; lor,;; precuni.uar arată, insași; mişcarea cerului
„-gurei, a limbei și a, buzelor.“ (g locum

apud 105.

f. 'obtineb,„quod, ostenditus,a.în, „his, anazime dictionibus

quas:a:. Graegis, Sunsinsy: hi avon; fuga, fr :
promntiatione. diffo entiaj.aud ostendit. însius patati

Rulsus, linguae, lubrorupi. + Priscianus;; Iustitş] Jranu
g
pag.

543,

548).

Ă

„

au

md

-uPrin. urmare; Romanii: au:;introdusu literele + Ip

in alfabetul lor pentru:că litera. f nu. corespundea.
sonului,: grecescu-ps; ear;iunde;, sonul.-primitivu- p
devenise.
in; limbalatină: f; da e.n fuga; faina;
ete.,;acolo! se șiseria .cu-.fi „Cu, alte „cuvinte : ph
inseuina ţunu altu, sonu decăt fii tii iza a
De. aceea: noi--astădi,
- după: ce: amu serdutudi

ferinţa intrezph și: f;;duipă.ce-toate cuvintele.:acesțe le-cetimuseu.f,:nu: mai;avemu-nici:.0:causă, de .

„aserie. ph, și. amu:;domite :0.;exoare in contra,;alfa:
| betului Iatinu,; cănd: cetind; precum. c&timu: Rlosofiu;
"- amu mai; serie; ;Philospphia.—rsi po 4 șia tina

,
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"Din:
'cele “demonstrate - resultă. . lepădarea - lui ph |
din: alfabetul -rumănu şi “mănţinerea singurei litere
latine fipentru 'somul nostru f. ....i tn i it
[II

st

ID

ECE EI

IE CE E

PIITE

AR

aa

gap

Abia

„ci
ş:
i
a

"Sonul t în scrierea latină cum se cetesce astăi,

se află “esprimatu': în :. doue:: moduri :"iprin-. t:şi
prin th

tos

atu

ei

“Ănsă îl în pronunțarea” Romanilor:nu 'era nici
odată identicu en , ci avea misiunea: specială: de

a

a insemna 'pe.9 grecescu, care era unu-“sonu ta

parte: al Grecilor:şi: osebitu de or ce literă, latină.

Cănd Romanii 'sericau theatrumni
; ceteau teatrum,
ci Seatrum.

Sci

za

" In' limba noastră:ănsă s'a perdutu chiar din cu- vintele' grecesei sonul:9;-:nimeni: nu. dice'-lu noi
„„Yeatru său: Seologu; “prin: urmare : th :nu.
mai are
nici o rațiune :în . ortografia: Tumănă,:! şi trebue:
să
fie lepădatu, 'precuina au" lepadatu şi: Latinii.
din
toate

cuvintele, in'cari nau

cetitu 9 (Patior —

209, luteo — 109; triumpus.— Velaţufos, etc;)
:. Compararea, cu .ortografia fiancesă sau! germănă

nu este:admisibilă,: preciim. arătarămu: la litera y.

Noi nu sunternu i chiemaţi! a: introduce in: scrier
ea
noastră regulele,:: şi: cu: atăt: mai puţinu nereg
ula:
ritățile altor popoare - moderne; noi “introduce
mu
-
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latinu-'cu

55-

logica sa. : -Și logica acestui

alfabetu ne ordoanăa -nu primi nici: îh,; nici y,
niei:ph, fiindcă -astădi:
sunt semne. fără 8onu. . .-..

„Prin urmare: sonul d se vu scrie. rumănesce cu
singura literă ,
o.

II

: Literei

ai

a

greco-slavone * y i "“sonului““ nostru

zi: inu

corespundea litera--latină A; H celu latinu era: spiritus: asper al Gretilor,: "care: in: timpurile vechi
se “și insemna prin “aceeaşi
!
figură:B,! "pănă când
mai pe urmă sa impărțitu! in doue; lăsăndu-se' nu:
mai partea stingă F: -pentră spiritus asper, car! par

tea dreaptă * 3 pentru. spiritus lenis. N
at
Prin urmare! n 'nu “cra, proprie vorbind, nici vo:

cală nici” consună, ci-o simplă: aspiraţiune a lor.
Asupra “acestui : puntu: "tradiţiunile “autorilor” -sunt
„-chiare, Aulu Gellie serie: Litera H, care mai
bine: trebuc''să se numească: aspirațiune decăt: li-

teră, :0 introduceau : părinții “nostri - în! foarte. multe:

x.

cuvinte: pentru: a: le -intări! :pe căt se putea”: mai
“mult şi-a le face 'sonul inai viu și mai accentuatu,
Acestu' obiceiu paru alu -fi:imprumutatu' din esem“plul limbei attice;::Căci. este: destul'de canoscutu că

Atticii, in contra usului celorlalte ginți grecesci, pro-'.
'munţau cuvintele iy9die şi ipos şi multe altele de-ace-

56
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„ laşi felu, cu Aspiratiunea prirăei: Jitsre::/Totaşa s'a
dist -la noii; Zachrymae;:: „sepulchouin ahentn, vehe„mens, închoare; helluavi,:halucinari, ihâncra, “honius- -

bu; Introducăndu in:toate aceste. cuvinte. acea. literă sau aspirantă ei nu au avutu altă'rațiune decăt'a, mări vigoarea vocei“ ete. (H literam, sive illam
spirite mugis quam literam dici oportet, inserebant
veteres nostri plerisque vatibus verborum firmandis
roborandisque, ut sonus earum essct viridior -Vege- ..
tiorque, atauei id, uidentaur -fecisse „Studio, ct exzemplo
linguae, ațticap. Satis enim .notum. esty + Atticos, dîzdv |
- ef.pie et, ata șiti dem faliazicibra a
gentăuma
se,e, Sie lachr pas, sic!sepci, sic,
5 ciahenion, sic veher
-2060S; „Sic închoure, sie, lelluari, „Sic halucinari,. sia hor |
nera, sic honustun dizerunt, Ju his. enim ver bis, Vi
buş Ziterae,sseu spiritus,îstius mudla. nato. „Vistu est,
nisi ut. fiimitaș,. et vigor: pocis,i. Qurași ai medate per -

cae,1, 3)

Boi

“Toaportanbu:

imi, ageastă. privinţă

Ade

a

iti i)

tt,

„e

ei

i

este, sin iținăto.

rul pasagiu! din Quinţilianu :. in Cu: timpul, ; scrierea
- aspirațiunei.,
H șa schimbatu cam, deș.la, noii Cei
vechi..o intrebuințau; qu,.multă reservăă chiar. inainz
„tea, „vocalelor, căți. lieeau „Vedlos.; :Şi îrcos:u, Apoi, Sa,
obseryatu mulțu țimprs regula de, anu se, „aspira,

consonanţele, precum „in,;Gracpis, și; frrizun pis: ;Deodată..ănsăse. paul, lui; h- -imtrienu, modu

aşa,de
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exageratu; incăt,astăqi- ăncă;:2, remasu

în;unele

insoripțiuhi: choroneie, chenturiones, praechones;des-:
pre ;căre scriere, escesivă, tratează.» cunoscuta.

epi-:

“_grămă alui Catulu. 5) Desăci s'a “păstratu pănă.
la, „noi scrierea vehementerși coipr chendeie, şi mihi;i
i

i 3. si

Sera

soi

mile

4

: *); Săne fiâ'perilisi ao dati în trducară. Ypie
-svszot) 4.» DESPRE ARLESCU, cita e sa re ii
Duo Ariescu area, obiceiul de a „ice şi. de a scrie "onoare,
„cănd

vvita să gică onoart, şi E, istorie in loc 'de istorie,

„Şi apoi” găndea: că vorbise” "mibunat A6 frumos, dacă di-!
) ;+:sese „din. toate puterile histărie: : Creducă: totu -așa; pro-:
g munţa, şi mumă-sa și unchiu-seu, Liber şi moşu-scu, Şi, bus.
„nica “Cănd fu trimisi in. Tara, Grecească, incepură a
: se dăihăi” urechieie tuturor; căci “audiau aceleași Cuvinte”
A pronunțate: cu blăndeţa: te: li So:cuvine: şi! mu
is nai te- „meau de-a le. audi; cu acea.pronunțare sălbatică : „cănd,

deodată. „veni; șcirea, „teribilă „că marea Jonică,. de. cănd
” sa duşu 'Ariescul la“ dănsa, dejă mă se mai chiamă Ion:

DIț: că p:ci! Fiouiică. jr zii de BROS
isiizen 5 (DE: ARRIO.:;: as iC
|

tag caine
tisa pptetageae

ș Chommoda, diccbat, şi: ,auando commoda, zellet
2 Dicere, et, „Pinsidias Arrius insidias;,
TE

iii

pe

peace

ada

ata

mg

an

,

Pb,
pi

Quium;i quantunipoterat,.dizerat hinsidias.|:

Credo sic niater, sic Liber. avunculus cius,

::'-

NO p E

Sic maternuş dous dizerit atque avia.
„Hoo nti850''î “Syi riani, regicierahit Onunilius” aiiics,

- Audibant eadeni: hatetleniter: &t leviter. n
les Bibi post şlla-;metuebant, talia, terba își
Quun, subito adfertur mauntius, horribilis:

Jonios” fluctirs, postauani iluc” Arrius: isset, dci
tr «ÎA Zatii n0W'JOniids" esse,:'sed” Hidniosti îi» sai
d

A

iu

„Ni

ip

pata 4 Catullus,.

84.)

sii,
A

9
ge

: zau Aa),

*

DB.

ObO0O-

in. cărţile

vechi;

PARTEAA DOUA.

mai alesi:ale autorilor: tragici,,

uflăimu chiar: și, mehe în: “locu de me.&: :(M literae:
„ratio mututa cui: temporibus est: saepius. : Parcis-;
sime- ca veteres usi etiam! dn vocalibus, quum
€
oedes:
ircosque dicebant. »: Diu i deinde. servataunn,. ne con='
sonantibus

aspiraretur,

ut în

Graccis

et triumpis.

Erupit Drevi tenipore nimius , uSus, ut, „choronae,
chenturi iones, praechones adhue quibiedam. înscrip
lionibus maneant : qua. 'de re. „Catulli: mobile,
epigrau est, Dade durat: dd 105. „usque-vehementer.
et
compr ehendere et mihiș. et 'mehe: Quoque pro'me
apud
antiquos, tr agocdiaruni prăecipure scriptores,
în veteribus libriis inven
us, Quintilianus, Inst; orat. T 5).

, Astfel Romanii, cănd voiră Să esprime pe: Y.
grecescu, cure este.. Că consună : precisă, cu: "aspri
mea
„lui, trebuirie” să ia “alte, „semne; fiindeă h cra
0 as. pirațiune prea blândă; Şi așa, au intrebuințatu
pe
c aspiratu prin
Din această” aspirare a resultatu

o mare apropiare ă! sonului! ch de, “sonuil: „E, fără
ca să se fi “identificata” âncă la Romani, ” precum
Sa identificatu în. căteva. cuvinte. la. noi. as
Avemu dar următoarele regule: |
Litera” slavonă- greacă z se va scrie cu n
unde este. aspirare. de vocală, - q. e. haină,
harnicu, hartă, holdă, humă, ete; ănsă se
va

acolo
hanu,
scrie -

cu ch acolo unde nu este numai aspirare, ci
se
esprimă. cu tărie consonantică, "apropiată de
k, d. e.

chronologgie,

Christosu, -choru,

chaosu,

aarchangelu,

-

,
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ete.; ; se va scrie in fine cu c acolo unde s'a formatu
- sonul curatu 4 perdăndu-se or-ce aspiraţiune, d. e.
creştinu, coardă, etc,
“Tendinţa: pronunțărei noastre este de'a delătura
sonul ch, schimbăndu'l sau in -aspirarea :sau in
cousuna c, “Astfel.:vedemu că, pe cănd in numele -propriu Christosu :se::mai : aude 'unu: h dejă
in - creştinu se”: aude: numai :&;:- In: genere. nume-.
"le: proprii străine remănu''ăncă toate! cu: 7, ade„că: cu: ch* din' simpla, causă că se: păstrează pe .

„căt sc! poate: cun sunt; :fiind indicări individuale ;
așa dar seriemu și cetimu:: Chaldea,: Charonu; Cha-ribda, Chersonesuj Chinicraj

Chios, Ohristosu, Chri-"

sostomu, 'ete. . La numele comuns ănsă (afară de :

„cele rare:

chronologie, 'choru,''chaosu, ete.) sa şi

schimbatu ch“ sau” în h'sau în'c, d;'e. hartă (în
distingere de carte, hărți şi căr ți ete. ), hărtie, horă

„(ânsă: doru); caracteru, coirdă,: creştinu," Sai
- In'nici unii casu: ănsă nu este: permisu a mai

* sorie-pe: h acolo, unde :s'a, perdutu «cu totul” in pronunțare, d. e... in; istorie,

oiioake, ete.:i: “Cine: scrie

- „historie, honoare! şi: “aduce :de: 'esemplu ortografia
latină,

nu: “argumentează

in? cunoscinţă

decausă.

Pasagiele: suseitate: din Quintilianu Şi Catulu“ ne

arată 'confusiunea, ce domnea, şi la” Roriani iîn pro:

nunţarea' și” srierea 'lui Îi." “Ari fi fără "minte să

o perpetueze: și Rumiănii, 'cari iu au nici '0'Căusă

pentru această.'.ZI trebue scrisu numai vinde se aude.

BO

„+ PARȚEA
A DOUA, 2
Mii

bi

crai

d nat “A

stia BR iri
“ia

aPentra

ni

“is

si

Bta

A tarta
a ra

„at: e

lg
E

sonul, :k se. află in, ălfabetul „Jatinu, trei

semne; 6, I;și Queui an
Ănsă moi,

€ si fate iti paibeu

ee

bati

putemu primi. mici ;pe-.k pici pe gu-

zi În ceeace privesce, litera au,; tradiţiunile, latine.
sunţ;.asa de eonfuse;'incăt;;
este! greu: a da lectoruri
- lui:
idee, chiară despre: matura ei. ::V pl: Lon gi
cred: ;Ză:semnul lui, qzeste, o. impreunâre: în litere

lor, CV

Quintil.; din contră: ilu deriyă, din; Koppa

celu greceseu: 0. și ilui pune,.astfel.intre, literele. cele,

“maj: >vechi,;aduse...din

Grecia: "Fic.. „această Cum

va, fi, pentru, „cercetările noaștre sunt numai-urmăe,
toarele - constatări ; de interesu;.. boia eg gli

sil; „In, “timpul scrierei, latine; :mai, vegulate: şiile
siguru. în, secului, ce «NC iprixesee, + litera: q se. iutrez
buinţa numai. cănd. urma unu. u,-cu, o:alță vocală
după, dănsul,, aşa incăţ, toate trei: șă formeze. O :sinsură | silabă. Punoţiunea;, lui: q era.de: a. „arătă
unirea,,, ,diftongipă...a
ui ucu.: “vocala următoare,
Mai. „avemu'ăncă litera q*, scrie. „Quintilianu,: pcar6.

face. silabele „dure, şi eşte; de, folosu nuniai pentru -

a, uni; vocalele, ee. o urmează, ear, în$olo este foarțe

de. „prisosu,k. (Dura, et illa syllabas. facit,: quac, ad
contungendaș - dem,

subiectas

sibi: :vocales;; est -uti=

is, alias isupervacua
;.. „ut P1u0ş,.hac: et. „equtum,:Scr
eri

im, Quintilianus,, Tustite.sorața XI, 10),

.

7
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Gl

„s Probă convingătoare. deşpre; această; funcțiune: a,
lui: q.ne, Ală, și. faptul, că „in, șerierea vechie: chiar.
dativul cui se află scrisu qui, cănd din caușă pro-,
sodică ;;trebue,., să, .se,reștringă,. intro „singură: si- lahi.,, Vice-versa,, cănd, silaba, CU; du; „Anehbuja Să.
sg; lingească. n, „dpue,. gu..SC: inloeuia cuc; „așa la,
“autorii eomici:, „Se saflă foarte, „des „relicuuss
în, locu;
de, religatus, Şi sin. -Plautu, (Caşina, II; 50. 2, Versu..
33 sa, 192), delicuunu;i-in. locu de gleliquun: ete..
-2„Sonul, „hui „nu, se, „Dotrive ea, cu, miei unul, din
sonușile limbei „noastre, cel, puţinu, muţera,. nici; cu,
nici cv, ei unu sonu mijlociu, Probă despre acesta

me. este „controversa; ințre gramatisti, asupra. matuTei ,sonului, următoru; lui q.. Charisiusiiil., dechiară,
-. de vocală, Vele, „Long., oppune, :că .ațunci:.or, ce, și=
labă,, „ingopătoare, cu „qaru trebui. să, fă lungii „din,
„ causa,€„celor, .dlpue, vocale,;. ceea. ce. nu.ește,;(agaălec,
qudd, equiis ete. sunt scurte), şși prin armare, de-i
chiară, pede consună 1.„dună dânșii, se, desbină
in, același. molu Și, eeilalţi, „Cipla, ;a duci
- done, “vocale: prpduca unu.
u
sunetu a. parte , pre-

„cum DU se; află nici, unul, în limba greacă „şi care. |
„de; aceea nu se “poate. serie. eu'literele, Aor.%;:(Quum
ebiam,:îpse ha vocales: duge. Sci:
= efficicoat
pitesti DI
5
na

atirrte saten tit

miti

La':5ejneideri: :(0p.cit.! i fi păzi 332) din eroare! ide” tiparu
Bei citează 23.1; Vita “1

IE

ETER

pia

i „iii

tuia

62
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_sonum
quis” 'apuid” Graecos. nullis est "ideoque
scribi illorini literis no potest.: Quintiliarius, Înstil. :
orat. XII,'10.)
+: RI a
e

: De 'aci provine confusiinea' ce 0 vedemu iin serie:
rea grecească, “decăte ori: vrea 'să: 'esprime' pe qi,.

'

d. e. la nurnielejproprii latine. “Aşa: găsimu in Plutarchu' Kovddoavzia: pentru Quadrantia,: in Evangelia: lii -Marcu din contră - (12:42) : Kodetrae .
pentru quadrans ; unii scriu: Kovădo. pentru Quad,
Sr
Emzovavoi!
pentru: Sequani, alţii: ICigtvos* “pentru
“Quirinus;” Tagrtmog! pentru Zarqiinius, “ba Chiar.
Kotvrog

pentru *Quintus.” tai

Dejă la Romani! ănsă 'sonul

Ie

“propriu alu lui qu

dispare" 'cu incetul. şi! se: schimbă in! ic. “De mult
nu se nai "dicea : Şi -nu'se' mai - scriea coquus, ci

COCus, - nu loquutus,! ci. locutus j in” “seculul ăntăiu
după Christosu sse: schimbă și qm Îin „in, auotidie |

in cotidie,. ete.:

aa

-

a

La noi accastăi. sohimbare” şi-a aflatu' termina:
rea ei::-in- “limba: rumănă 'nu mai ecsistă; sonul: qu

„de

locu? și prin! “urmare! nici litera “nu mai: poate

ecsista.:- 'Ear a o! “serie, “cum facu; unii, în locu de

sonul & sau'w, (die. quand,; querquctare),! este'o

eroare ini contra, alfabetului latinu; fiindcă atunci se
primesce-o literă latină pentru a esprima: unu altu

sonu decăt acela pentru insemnarea căruia, serv ca,
și aceasta este. o. arbitrarietate. inadmisibilă, | „Ro-

manii

inşii cănd” aru fi pronunțat: cuvăntil cănd

:
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ca: noi, nu 'Paru fi:'serisu quand.* Quiniilianu (sec.
]. d; Chr.) işi bate :joeu'
de cei ce.:mai voiau să!
păstreze: pe” qui d. e::in-serierea: cuvântului ' cotidie,
“dice 'ănsă,: că isemerie! „copilării ::netrebnite“: dis-i
păruseră: pe vremea! lui.: “Nu” "serimu,; de ce. a 'mai!
venitu D.: Eliad și urmașii lui! să 'le improspetăze:
pe. vremea noastră: (Frigidiora alia ut: quotidie
=
scriberetur, non. 'cotidie,:: ut: sit: ! quot: 'diebus! i Ve- i
run hace iam, etiam.-inter îpsas ineplias: cvanuertunt.

Quint: Institi: orât L. 7
:A

treia! literă,

erea română

sit pa tota

cii: care':se află! esprimatu în seri-:

sonul» ce „mie. ocupă, este! ku: Pra

dițiunile asupra 'lui £ sunt foarte Hmurite şi după

dânsele“nu: mai incape; indoială, că “această: literă

trebuesce “alungată: din: alfabetul nostru, :K Sa.

"întrodusu' din" vechime »la, Romani
şi: s'a, 'păstratu:

cătva timpu, din'causă :că: era, singura, literă i care
esprima cu precisiune sonul 7; căci litera e la
inceputu se intrebuinţa şi pentru. sonul g. Aşa
- cetimu : pe': coluinna, 'rostrată! leciones “in: loci de
legiones, măcestrutos “in'-locu de: magestrutos, + ete:

Se: vede că pronunțarea Romanilor celor vechi. nu

făcea ăncă - destulă -distingere intre e: şi'g. -Deabia în secolul -al': treil6a; inainte 'de Christosu- s a
_ introdus literă g, formăndu- -se prin '0 mică 'schimbare din c;: După spusa :lui- Plutarehu, Spurius
_Carvilius aru fi inventorul. ei.::: Litera: g'odată in:
trodusă, 'c servosce -esclusiv..la esprimaârea- sonu-

Go

PARTEA A DOUA.

lui: 4, cazirlitera

“se „perde, dn ;gorierea latină. .

cu. toțul, remăindu;.intrebnințată numai :eh; notă; de abreviațură,; cănd. „pinrmează

unu a (AreE

sunt. uiţi a: 10 respinse din, scrierea latină :Quintilianu+ dice, deadreptul, că inu trebue, să :intrebnin=

4,

“pentru. (aeso,:-fiindeă,| abreyiaţura..C; insemna; dejă,;
Gaius; A. ;peutru Calendae),;! Cei:mai buni; autori,

țărau pe, Fi in „Bici unu! cuyăntu. (A în “nullis-er=,

bis satendum..puto,i Instit -orat. 4.1.1) Priscianus.

- o numesce cu totul superfluă (et :7..qaideni, penituş:

supervacua, Stepa „Prise.,pag5413), ete.:; :Respingăn- :
du-0: dar inșii, Romanii,-.nu avemu-.noi nici:0:;causă,
"pentru: 2.0. „introduce. ;, peta A îsi stogrieai oliatuii
„Resultatul doigerectărei, deimaj; sus este vu Soul. k,
na. Sesva scrie, nici cu i litera. iq. mici: seu litera!k;

ci; numai cu. ci. (respectijeu
ve ch inainte, de-ai; iii
precum, xpmu. vedă la.„partea „următoare).uii sti
mis

Bill

zl

By

4 A__

arta

ri tii

o ie

ni
[atu

mini

tet

î gta banu

atitea

39
iz

îti

i

„i Cu.aceasta,, „amu, terminatu sereetarile, fonice
asupra, acelor, litere; din, alfabetul latinu, a căror,
sonu :nu, cra, destul, ;de,: lămurit. „pentru, ! a: fi: ele.
primite, fără acontrolu,iIn..serievea::noastră;. O

mică

"observ are; mai este, de ficutu: in privinţa lui. LuĂeear

stă; literii,.e
ște o consonantă dublă, pentruia esprima
.. aa
„es. sau-ys, (do-regulă. )uiEa. este dintre literele noue.
a, le, alfabetului.+ “latina,

fiindcă,

se „află pe

deși: „mai

vechie detăt, :9;

Colwnna, rostrată,;-unde aceasta,
'

|
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- lipsesce. După Grotefend, z este imprumutatu din
„sistemul cifrelor etrusce;' după opiniunea comună
ănsă este o impreunare grafică dintr'unu C intorsu

şi dintrunu- $ == 09»)(, X.
nire grafică se poate
intrebuințămu dubla

Ca o asemene inles-

intrebuința şi la noi, dacă
consună cs, fără ănsă a fi

„marcată. ca, literă osebită in şirul celor simple.—
Recapitulăndu acum, „resultatele, cercetărilor din
partea a două SiȘi iconti audi disk a: Salfubetică, incppută |la pagina 31, conş atămu, că „următoarele
A
za
itzi
te)
Art
soriuri din] limb a oaste ă se voru serie. mtini i cu
îi
iza
Die
urrâătoăte e!) Id Tăfiic “odrespiutiqetoare + ia
Sonul rumănu

e

cu litera latină. e
i

sua

ni-i

rin
ză

rii noi ori
met
d Liza it
ina pa pet
noi n pibd iza
«

Dr

cole iii

Dia

ostil

ua

it

cin peron „ibiza vulmrii si nioo
minat ih eur if titani sa rabini ÎNȘI-CLL zii
m

prin

mil

ui

ien

n

e -resp.ehy

„ear; literele aejoe,; yp ph; th, qu, i! din. alfabetul
latinu .nu,Bota, fi, Drhnitg în serierea Tumănă..
demonstrate„CU;a-stoatăi rigoarea. sclonţitcii şi prin

urmare, incerearea, ce o facu. „Căţiva, autori: Rumăni

| de a, introduce, literele. Ph,

Qi Cteou in şericrea'

noăstră, nu nemai pare'9, ,controți rersă,.Ci:1o eroare;
ir
DRE

IEI

tii

it

atrag

-.

Hai

!

E

al

.

patit

ae miti

it

pot

atnă

taia

oii

Partea, a. “treia...
pespiă; seriorea lui +i, 9, ii, 1 z. “by
n
SRR

:

iata

In partea a doua a disertațiunei

Dau?

noastre amu |

constatatu,. după starea sciinței de astăqi, cum ceteau "Romahii literele lor și care din ele trebuescu
să fie adoptate: in limba noastră. -Pe cănd ănsă
din' acestu'studiu a resultatu, că unele din literele
latine nu se potu primi in scrierea rumănă, ne

nai 'aflănd: in” limba, noastră "vechiul sonu latinu

pe care 7 iuisemnau:. in pâginelei următoare vomu
vede din: contră, că .unele' din : sonurile 'rumăne

nuşi află litera corespundătoare latină, fiindcă in

timpurile: romane aceste sonuri sau nu'au ccsistatu
_de locu, Sau-'nu au ecsistatu în 'dceă 'intindere ca
„la: noi. -Prin: urmare" alfabetul 'latinu aplicatu la
scrierea rumănă are . -pe-de o parte litere prea
multe, cărora trebue să le refusămu primirea, pe .

.
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de alta'uu are litere destule şi suntemu siliţi a tei inlocui prin altele —o disproporțiune ce nu ne -poate mira, cănd ne aduceinu âminte, că noi. după desvol:
tarea limbistică de XVII: secole introducemu “unu

alfabetu. petrificatu din: "See, “JI după Christosu.:
„Intre. literele ce lipsescu” Romanilor notămu
"_ăntăi o literă specială pentru sonul: nostru
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Sonul:“4 nu s6 află. in: limba: latină,;: din timpul in care 0 privimu noi, adecă in primii secoli * “după
nascerea, lui: Christosu. : “Litera; e inainte: de e: și i
nu se immuia de locu, nici în « cum cetimu.noi: și
Italienii, nici in s:cum. cetescu Pranoesii, nici
n
in 4.
cum cetescu' Germanii,: ci: remănea. E.

„Probele sunt următoarelei. iesi

Ea
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1. «Nici unul din vechii gramatisti latini, deşi
se ocupă in detaiu de pronunțarea; iterelor,. nu
arată vre'0 diferință intre- pronunţărea. “lui c inâinte

de e și i cu pronunțarea - lui inaintea : celorlalte
vocale și a consunelor.*:Dar şi: ceilalți “autori: pă-

zescu. o tăcere “absolută :asupra sonului +; Quinti- lianu in 'suscitatul locu; unde vorbesce despre diferința * intre “pronunțarea “latină ;şi cea” greacă!
(XII, 10), Varu fi: menționați de. siguru, dacă aru
â €csistatu,. ne
ie i
e
ai
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24 “Toate „cuvintele. -grecesţi -fără »escepțiuie in cari.;se află .%& -inajute,, de-i! e:.Și -î,-.se 'transeriu
in; latinesee prin :c, „d; e.:insula.. Ceos+(Kzuwg),-Ce-,
bren (Keel);::Cecn: ops (KCfz00wj)ji cediruăt C dece), ”
centi am. (4EvrQon),p Gimon. (Iinov), ete. gteani iii:
„„La::mumele:;comune :tedr uS,:fântruii tei! star: pute

ohiecta, «că. deșiula inceputu;-.'cănd „sai primita de la Greci, Sau cetitu ledrus, hontrum, totuşi
mai pe urmă s'a immuiatu cin
și s'a cetitu

uedrus, uentrum,

Ănsă Şceastă objecţiune cad de.

la. sine, cănd vedemu

alăturea numele” proprii, cari

nu; suntu: supuse, imniuitreii ca:cele.

comuna: :Dacă

- einainte de ie; şi 4 Saru ficetitu sai: 'atunci Romanii
waru. fi:serisu.; pe «Iiuov_ cu.i,. insan i: Kimon :sau
.

Chimonu

sic,

za

2 at

tur

„teii

zi

sita

sea

tu

n 8i Constântă:este asemenea, scrierea, gireată, cu:
a cuvintelor „atine:-cu -c,; şi aceasta fără: escepţi,
une.. Cicero se află serisu pretutindinea, in, 'scriptele
yechi grecesci,:d;e.-in Appianu;Alexandrinul (sec.

|

IL; p:.Ohr.). eztoov, Scipio Srizricov (în Appianu,
n :Polibie,[seen IL :a:0hr.]. ete;),; Dociuis, Z/Ezoş, ete;
“UȘĂ, fi fostei altfel; pronunțatu--in acestei:nume,;
Siuufi.: bntcercatu: „Cel::puția ture. unul; din Greci

„să: le :scrie altfel.cu;. 70 Sauicu. Easau cu Esau

cu,
sete. ru Unanimitatea : tuturor. scriitorilor: greci |
de .a;:esprima;. pei:e;latinu, inainte de euşiis prin: h
in, paralelă. cu. unanimitatea, tuturor scriitorilor Jatini

de a esprima pe & grecescu

și inainte, de.

şi i
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"totuprin ciieste io: “probă: convingătoare că: cr:se
„- cetea:B-şi:inainte- de. e: ȘI cd
ai i "A
- 4... Gramatistul Zerentiies: Secu “invăţătorul

- Impăratuluii 1. :Verus -(see.; IL.:: d. :Ghr.),: vroihdu
in cartea,:'să;;;de. orthographiăt să susțină :scricrea,"literei. k; Alice: „seu iănsăspretindu,: că: mai; sujer- Aluăseste- litera. c. ;decăt::k,: fiindcă; după: cum; se. .
vede .la:: Greci,i! 7: areichiâr :xaloarea- 'sonului; e.

(yo -auiteni coiatenderim "gis supervacuizmi ' esse. c.
iqiecem, ks: quonidm :k -at- apud Graccos: sati, vin
etian:c-literae exprimat. pg: 2253) non e
-: Ba». Quintilianu,-intr”unu' pasagiu- suscitat; idice:

„In :scurtu întrebuințarea, lui P.se-:lăţi in.,modu-es„cesivu, şi de atunci-ne:a. remasu -ăncă in.:căteva in- ,
-seriptiuni! cuvintele. coronae, - pracconis::şi'“centuriOnes scrise choronae,:praechonesși chenturiones.*
(Lrupit.: „brcoi teniporrei: nimiits :-usus;i ut .choronue,
chenturiones, ipraechoies- adhac- quibusdasin.: inscrip-

“ tionibus maneant, Quintil: -Instit.-orat.: IL, 5) “Dacă
centuriones. sar. fi. cetitu::menturiones jiu Saruf
scrisu niciodată. chonturionesi
titei pet e)

:6.:::Altei.probe secundare despre. azeasta;imi

alt indicii, decăt probe;: sunt :4): duplicitatea, scric„ei: latine în'cuvintele; decinus :și decumas,: decimare
ȘI: decuntare. si a altor. -analoage,; «care! este: uşor;de 'esplicatu. dacă -să. cetea,. dekimus: și: 'dekunaus, ănsă
sau fi, fostu. greu-de admisi, dacă 'sâru: fi-cetitu

„ devianus și: dekimus;--b) . aflarea: “lui; &- sau:g -in
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| cuvintele comune . Germanilor cu Latiniie Cella =
Keller, carcer== Kerker, cerasum — Kirsche, mua--

cer ==

aber, cist
= Kiste.
a :.

îi

Prin urmare sonul «.nu' se pronunţa la Romani.
Cuni s%1: seriemu dar 'noi cu alfabetul: latinu?
- Dacă. cercetămu, 'toate: cuvintele rumănesci - (nu
slavoane' etc.) în care se. .pronunță. sonul.,

consta-

tămu nu numai că clu s'ă născutu din latinul c, ci că

„pretutindineaunde dcestu : c-.se: află. inainte de e
și 1, Sa-immuiatu în-u: Cănd saru 'vedă. numai:

că « “acolo unde se află provine din c, atunci «
aru fi '0. dependință” întămplătoare' a lui -c, o:immuiare: neregulată. a lui și: :aru: trebui dar
să se:

anoteze poate prin: c.cu unu seinnu' esprâsu,.d. e.
prin q: Fiindcă ănsă se constată:
mai mult, se con-:
'stată--adecă: ; că: în ' toate : cuvintele: 'rumăne “unde
e s'a aflatu inainte de £ și i s'a 'schimbatu in: s,
de accea semnul este. superfluu, căci acum. regula

generală a vorbirei și serierei noastre. este că inaini
te. de:e și î.nici nu incape 'F,:ci numai v.

O consonantă dejă prin natura, să de. a a Consonantă, adecă. de a nu se pută pronunţa” singură,
ci in unire cu vocala

următoare,

ne silesce,. inainte .

'de:a o pronunţa, a:nc uita la vocala: :următoare.

Uităndu-se Rumănul, ce vocală urmează după consuna 'c şi vădănd

natura limbei sale

că urmează ei. Şi î;. prin. insaşi.

și “fără altă” regula. trebue 'să

'cetească “, fiindcă:
in cuvintele sale runiăne nu si-
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fere F inainte de e şi:î;: și, din contră cănd. vede
altă vocală .sau 'o: consună,.; trebue să: cetească, -F.
Aru fi ;dar...o .silă.- impusă. spiritului nostru de a
scrie,. ca:D. Pumnul, celtuescu și-a ceti keltuescu,
pe cănd pentru vine să se serie : cine,

.!.

-Objecţiunea. ce se. va, face, este:.. că: aflămu cu
toate aceste sonul:4 şi inainte de ;e.și'i şi sonul

“ inaintea, celorlalte vocale. și; a eonsunelor, 2 Să
«cercetămu, unde...

+,

es

it

„K inaințe de e şi i sc; află în limba, rumănă |,
: a)iîn cuvinte slavone, grecesci,. ungureșci. Acestea: fiind cu totul. străine ; naturei,, limbei : noastre - si numai nisce imprumutări: lecsicale,. ear. nu. gra- * -

maticale, nu .ne potu influința in. nascerca,. ci 0 regulă ortografică... Fiindcă .ănsă 'se -află.şi trebuescu Ă
scrise, omu

arăta escepțiunea, . şi străinatatea.

lor

“intărindu sonul + pentru a'l face carăşi %, intro-.
ducăndu dar intre;.c şi vocalae sau i singurul
semnu ce Vau ficsatu Romanii „pentru. confirmare,

„adecă h. (Vedi mai sus, „cercetarea. noastră asupra
acestei litere., Insemnarea, lui
inainte. de: e, și î. nu .:se poate.

pentru alu ceti &
arăta. prin. u sau

prin alte semne, și; aceasta. din simpla,-dar incontestabila, causă, .că noi nu. avemu

să. inventămu

- acum unu alfabetu, ci- introducemu alfabetul. latinu.

Dacă in alfabetul latinu semnul intărirei, după cum arătarămu

mai

„ași arăta numai

sus, a fostu k, Rumănii sunt siliţi.

prin h întărirea sonurilor; lor).

sI

2

“
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“i Von : serie dar cheltueseu; chilie: oănă aru
Yeni: din: lat:-cella, -s'aru':fi: făcut 'cealle! sau: ceăe,
dar! nu” chilie: in această formă! "Estereuirăatui! stră-”

inu), chilavu, 'chimiru, chindideseuj' iehinu'" chipu, . chiru,. chitescu;: chitu: (luatu: -din: 'grecescul 70 zijrâg

și nu''din lăt ),:thivăra;; “chivotu,” “straclihiă;. srno-

„nn, irăchităote, viii

îi 1 i;

2

ha

past ni

""b) “In eiivintele: romane:o” undămia” nainte: “după
e venea unu ] sau unu 1, aşa incăt'a- femasu'” FR
numai: 'din:'această ! 'Criusă 'conforină :“repuilei: ru
“aiănesci:' Cuvintele sint: “puținie: cheic: (clavis), chien” (clanid),! chiară” "(eldries); 'Ghilinescu! (elino),
chimă '(Gulmen);" "chimiliui (ciinii); chivernisăscu
(duberno: 7). “Afară! idet'aceste !'şepte cuvinte” şi 'com-

“puneril6:lor:se-mâi află chi ini terminăiunea chili,
“chic: “provenind din''culus': iși” cula £ "uneliiii (vine
culiis), ranuirichiu (ramnteultis), titechie (aaaur icida,d). Și

„aceste, cuviiite sunt! foarte: puține:

*ii

mo)! Singura! escepțiiihe aru fi chelăru !'și chingă,
dacă: ateste: provinil "d&ădreptul: “dini latinele * cela“ius” şi cingulă, “eeca'!' ce nu! '6sto-'probabilu, * “com- “parănd toate celelâlte: cuvinte! și: considerănd'] pen- .

“tir! chihgă- că: 'ăvenu dejă “verbul* ciijgi Şi amu fi -

- Qisu:! cingă; dată amu A Drimit „cuventil: de la:
doc i.
Rowianii:

vie

„it

|
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AL!
deadreptul inaintea . vocalelor a,'.0,.4, &,:â.
„se află numai in: cuvinte - străine, mai ales slavone,
şi: aceste neputindu-ne schimba, regula: noastră,
- rumănă din fundamentu se 'voru. serie cu ci. - Eacă
mai

toate aceste

cuvinte:

ciasu, “ciobanu,

ciocanu,

ciocărliă, ciocărtescu, cioci, ciocu, cioae, . ciolobocu,
ciomagu, cioandră,; ciontu, ciopleseu, cioară, ciorbă,;. .
4

„ cioarecu,

ciortu, ciosvirtă, „cioturosu, ciovică, ciu-

băru, ciubotă,. ciucuru, ciudă, ciugulescu, .ciulină, ciumă, ciungăreseu, ciupeseu, ciupercă, ciuru, ciută,
„corciocu. ,
î
E
:
,
2

„r

“Ta cuvinte rumănesci nu se află «u nicaeri” dea-”
- dreptul inaintea, vocalelor

a,. o, 1 ă, î,. ei numai .

cănd intre aceste sau aflatue sau î, cari dar trebue |
. esprimăte: ceară (lat. cera), „ceapă Qat. cepa), rugăciune (lat. abl. vogatone), și aşa, toate in ciune,
urecoru (lat. urcecolus), ” fecioru. “at. fetiolus?)

(Veqi Diez. Rom. Gramat. II, p. 260), şi aşa “toate
în cior.

Fiind dar constatatu, că în cuvintele rumănesci
€.sună . totdeauna... Î. înainte -de. a, 9.4, 8, î, şi
totdeauna u indinte de e și î, şi că numai în
cuvinte. „străine sună - din contră: E inainte de e.
şi î, şi v înuinte de a, 0, u, 3, î: trobue să
lăsămu litera 'c. singură să esprime De u inainte
„dee şi î, şi munai, atunci să o marcămu prin, sem-".
mele alăturate h, vesp. i, cănd, în contra. geniului
Scrierea limbei run.

4

-

a

PARTA

A TREIA.

* Timbei noastre, inainte de e şi îi are să se pro- nunțe hi și. inainte de celelalte litere u.
“Este dar o eroare contra -Logicei- a apuca lu-* -

“cra. dea ntoarsole, a insemna pe c inainte de eşii,
cănd * are să se cetească v, şi lu lăsa liberşi
fără semnu, „cănd are: să «se cetească 4. Aceasta .

va se qică

regulă şi din

a face. din escepțiune

_

Da

regulă escepțiune.

0 observaţiune . finală este de: facuta pentru“ e
| precesu de s și urmatu de e sau , d.e. (erescu)
_cresci, cresce. In pronunțarea rumănă nu Sau pu- tut suferi lăngă olaltă doue.sunete şuerătore precum.

sunt s şi r.. De aceea immuiarea lui « s'a aruncatu indărăt pe s, făcăndu- -se ş,
remănă
inainte de e şi î, sa
lălaltu sonu mai moale înruditu,
„aut se serie cu sc'inainte de e

se vede provenit din cu,

MĂ iar « neputendu
pronunțatu cu 'ceadecă cu î. Astfel .
și î, de căte ori

.

>:

E Ceea ce'sa disu despre F şi % are valoare din
*) După aceeași
»..

lege enfonică vedemu că t” precesu de s

în locu de a se :schimba

„ schimba din contră

în pluralu

inainte

pe s în ș'și elu

remăne

de î in ţ,

intregu,

" d.e. acestu, acești; onestu, onești etc. Astfel se' esplică

| această modificare enunțată de D. Pumnul (Gram. der

-- rum, Sprache,

1864. „pag.. 44, Nota).

|

:

|
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“aceleaşi cause și pentru r Si g. Amăndoue sonvrile se voru insemna prin litera g, sciindu--se, că
„ inainte de a, o, u, 5, î şi inaintea consuineloru se
“pronunţă

r,

iar inaintea, lui-c și i se pronunța

y.

şi” în cuvintele, unde din contră inainte de .celelalte
vocale şi de consune se află -y, acesta se va. €s-.
prima, prin gi. Vomu 'serie dar ghimberu, ghimpu,.

,

In cuvintele, unde şi inainte de e şi i trebue'să
„se cetească unu r, acesta se va esprima' prin gh,

ghipsu, ghiulea, ghemu (lat. glonus), - ghiaţă (lat.
glacies), shindă (lat. abl. glande), unghiu (lat. angulus), 'ghebosu (lat. gibbosus;" singurul cuvăntu
rumănu, în care din escepțiune g, deşi nemijlocit iina
inte dei, nu s'a schimbatu în p); şi din contră: „Bia
mantanu, giamu, giamie, Giurgiu, :

m
Sonul u nu a cesistatu la: Romani in intinderea,-

„in „care ilu avemu noi. Singurul casu, în care este
probabilu „că/lu'intrebuințău Romanii, era pentru £
inaintea unui i urmatu de altă vocală, și aceasta
“pare a fi fostu mai mult o negligență a limbei,
de care in timpul clasicu se fereau cei culţi. De
E accea

a

a

lui

|

vedemu,

că

acestu

parte, ci este numai

Ie

a

sonu

nici: nu are literă

o nuanță de. pronunțare

DN

II

42

16.

ÎN

Da
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Las noi. ănsă ua deyenitu unu sonu foarte lăţitu,
îsi admisu . şi inaintea. vocalelor simple. -Din nenorocire. in . starea, actuală a. limbei, nu se-vede
intrebuințatu. după o: regulă demonstrabilă. Pe'
cănd sonul & in toate. cuvintele : rumănesti, unde
s'a, aflatu nemijlocit inainte de e şi î, s'a schim“batuin“, şi astfel şi:k și «se scriu prin e fără altu
semnu, sonul &, deși acolo, unde se află, provine

din t, totuşi nu este o modificare regulată, a acestui £. „Căci dacă, t inainte, de e și i în multe cuinte. rumănesci Sa schimbatu în u, in totu atătea
"alte cuvinte a xemasu î. Să. cercetămu „acestu
puntu . mai de aproape:
„1 In fiecţiunile de declinare şi conjugare. vedemu
pe t totdeauna schimbatu i in f, cănd se află inainte de:i. (afară de casul cănd este „precesu de s,
precum amu esplicatu la pag. 74) şi remăind'ne- -

- schimbatu

cănd se află inainte de e. .. Esemple:,

totu, toţi, toate; potu, poţi, poate, . ete, ete.

Ănsă

„dejă aci căteva escepțiuni la infinitiveleiin 4 și la
„timpurile -“lor derivate: dicemu a uscuți, a împărți,
a-păți, a minți ; dar dicemu Şi a. găti, a cit, a
Dărtini,

a -resplăti,. a aminti. .-

- 2) In alte forme

|

-

generale: de derivaţiune grag

„matiecală ale limbei noastre *), vedemu că t inainte
;de

3 romăne

„% Ca

tot

Diez,

ț:

anticul, veneticu,

roșaticu,: f Q-.

Rom. Gram. II, pag. 2,249 sqq. (edit. .
7

.
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naticu, natie, toninaticu %); carticică, lăptişon 1
părticică, rotiță,. artistu,' flautistu, mr itişu, multi-

şoru, etc... In altele insă de âcelașu” felu'se schimbi earăși în ţ: cărțişoară, inavuţire,. mulţinie, ete.
Dicemu cu toate aceste latină, ănsă căpățină, -....
-.3) Inainte de doue vocals “aceeași. confusiune.

Avemu hârtie, cutie, argintie, gratie, cte., insă dicemu acuție, frăţie, beţie etc. 'Şi o repețimu : toate
_esemplele: aceste sunt

cuvinte

rumăinesci,

nu

pri-

mite de: la străini..
e
4) Abstragănd de la formele, gramaticale şi luând -numai cuvinte: isâlate .din 'leesiconu, . aflăimu asemerie fără, nici e) regulă, cănd £ cănd: ” latină,
" latină, ţie, ține, tine, tigra. titulă, ţipă, tină, bigae,
- Yi ganu, tindă, timpu **) ete.

5) Inainte de e şi £ aflămu: “fesu, țestu, estone,
feară, foranu, țărină, fermure, Și earăşi: termin,

- teascu, tema, teiu, ete.a

Ps
P

e

o)

Mulţi din

cei cari nu” admitu insemnarea lui

pentru

al face ș, pretindind' a, vedă:o: regulă generală pentru
iomuierea lui (inâintea lui 4), scriu lunatecu, tomnatecu,
“pentru” a'şi scapa, teoria. "Dar aceste sunt violențe
de
limbă, cari nu potu fi admise. Rumănul dice tommnaticu,
car nu tomnatecu, și nu i se poate schimba limba în
: graţia, teoriilor : ortografice, ci vice-versa ortografia ee.
„bue făcută după limbă.
po
ERE
a) Așa dice Rumănul,și nu tâmpu, cum voru cei comemorați in nota precedentă. Tempu, vrea Să dică- prostu

__pe rumănesce.

Ma

-

78.

6) F
; cănd
E ascuțu,
„Din.

-
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rapante sunt casurile; unde see pronunţii cănd
f in același cuvăntu, d. €. „ou ascutii și cu i
cu trimetu şi cu trâmețu,. ete. 0 Ia
cele arătate mai sus suntemu siliţi a conchi- . .

. de: Pe cănd 'sonul F 'in toate cuvintele rumănesci,

unde s'ă aflatu nemijlocit inâinte dee Și î, S'a schim- .
“batu in “ şi prin urmare. se poate serie in amăndoue

casurile; cu -c, avănd o regulă . generală
sonul

t, după

păzesce . nici

starea, actuală

a- cetirei : |

a, limbei noastre,

o regulă demonstrabilă

nu

în transiţiu-.

„nea lui: spre u și prin urmare nu 'se potu serie amăndoue

sonurile £ și 4 numai

cu litera

z.

. Considerănd acum scopul serierei, precum lamu
demonstratu în partea ăntăi (mai - ales „la pag. 4
și 5), care este: de a, "produce prin semnele: vă
- qute'pe-căt se poate” mai curănd înțelegerea, idei-_lor de comunicata, consideriănd apoi, că deşi 4 in !
- cuvintele rumănesci provine: din 'î, totuși osebirea,

intre i și w nu constitue numai— ca, la Romani —
o nuanță de pronunțare, ci o. diferință. importantă

atăt. pentru ințelegere căt și pentru flecţiunea. gra£
maticală :- nu mai incape “indoială despre justeţa
. conclusiunei' că: sonul. u trebue insemnatu și 0se-ai

bitu de t.
„.„:.. Aceasta find, persistența cicu care se opunui a căţiva
autori

Rumăni

in contra

iusenmărei ui
1.

.»

Pumnul, rum, Gram. pag. 64

4 Și men-
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amăndoue - soiurile, ne pare
mari

in. scrierea,+ actuală, a

limbei rumăn.
în
Pănă cănd teoria serierei, precum. o. desolta- în
“ vămu în partea Ia disertațiunei de faţă, este justă:
Ş pănă atunci toate considerările secundare cari. Sau
-,
“= impotrivitu in contra insemnărei lui Y, trebue să - -

" cedeze..:. Noi nu

dicemu,

„ra, trebui
-să : fie osebitu

că pentru

totdeauna .au

de t;: este cu “putinţă,

"este chiar probabilu, că. peste căteva sute” de ani -

limba rumănă să'și :regularizeze transițiunea, lui£ .
„în i pentru toate - casurile, precum şi-o: regula
rizatu transiţiunea lui. E în 1ş- “atunci - semnul. osebitu „pentru u va pută dispare, din scrierea” nOas:tră. Dar pănă atunci noi, cari nu suntemu. chic- . -

- maţi. a anticipa ortografia, seculilor viitoare, nici a -"-introduce ortografia seculiloru: trecute, ci a scrie

limba rumănă de astăqi ini Logica, ei, noi trebue. să

„mențineau separarea; grafică a celor doue. sonuri.
- Discuţiunea nu mai. poate. dar

av locu asupra

faptului insemnărei lui 4, ci numai asupra modu„lui 'cum să se insemneze. : :
„In această, privință domnesce 0. mare confusiune
a noi. Pentru'a ne orienta in critica ei, trebue să pri-"
“vimu chestiunea dintr'unu puntu de vedere generalu..* -

Mai ăntăi este constatatu prin demonstraţiunile“
„din partea primă (pag. 6, 12 şi urm.), că sonul |
-u, fiind de regulăo dependință de „fleeţiune a lui -

80
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t, va: “trebui să aibă. unu. semnu, in care. să fini
reze Şi 4 ca parte principală. “ Intrebarea se reduce
la“ accastă :

cum

da cetirea: de- 4?

vomiu insemna pe

Ea

a

.

t: pentru: ai:

iata

Or. ce semnu,-: fe: elu literă, îs indroptaria. de -

- drumu, fie tablă de locandă, trebue să implineas- .
că doue condițiuni esențiale: - ăntăi să aibă unu:
" înţelesu. fixu, așa incăt să nu se poată interpreta .
in doue sau: mai .multe. moduri, și al doilea să fie: cunoscutu. de toţi in acestu ințelesu -al : stu. Nu
este permisu - nici - unui - individu . a. descoperi in.

: asemene inaterii' elu singuru unu semnu a parte,

-si alu impune, fiindcă atunci numai este seimnu,.
-ci o ficţiune neințeleasă, — Apliciind . aceasta la

cercetarea, noastră, şi considerănd, căi :unul şi” ace. .
„aşi - semnu. va'-trebui să ne: servească, și pentru |
s=uw şi pentru d—z: aflămu numai
sedila ',
corespundătoare scopului, 1): fiindcă sedila, nu are
altu ințelesu'. decăt. acela: al inmuierei: unui: sonu,.

2) fiindcă din. limba francesă este: cunoscutii
de
toată lumea, in acestu ințelesu-al seu... ! i:
:

-O revistă, critică asupra, celorlalte moduri
dei in„semnare. va „pute contribui la: adoptarea
sedilei..
Căţiva, autori .rumăni intrebuinţează unu

„Q

-£ pentru al face 4. Unul din
“lor in. contra, 'sedilei este: că
„La „aceasta. ami. respunsu in
“Unu, altu „motivu, :mai seriosu,

ş după

motivele. resistenţei
sedila: aru. fi: urită,.
partea. I. pag...
este;- că: sedila ini

|

No.
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SI:

greuiază scrierea, 'derănd prea. mmultu :“timpu La.
„„ aceasta. respundemu, „că “primul scopu' “alu: serierci
este cetirea; “unul: scrie, o mic cetesoui;: prin ur-:.
mare: o ortografie care: “îngreuiază” scrierea, - ănsă

inlesnesce cetirea, este . fără indoială de proferitu”.
„unei ortografii, care, inlesnesce scrierea, dar ingreuiază cetirea.

Şi apoi "scrierea, grabnică

este o.

intrebare stenografică, dar nici de: cum ortografică.
Dar. ini contra, admiteiei lui sunt alte dificultăţi, "ce.
se opuniu.
Cea. principală, este” aceasta :CICĂ numai.
atunci Saru putt intrebuința pentru insemnarea,

lui: W, - cănd. aru. fi o „regulă

constantă a limbei

: noastre; că inainte” de. î: urmatu de o altă voca-,
“1% se cetesce u. Dăr togmăi aceasta, nu este. Amu.
'arătâtu în paginele precedente csemple contrarii :. -

hărtie, argintie, gratie, ete. . Prin' urmăre dâcă
„ acolo unde' se află dejă: :imainte de î.cu o vocală,”

nu se cetesce. u, la ce ne aru: folosi pentru celica
lui
interealarea lui i acolo unde: nu se află 2 D: e.

dacă vreau să -seriu cuvintul braţe Şil: scriu: bra- |

"He, totu. nu sciu: -ăncă, dacă: amu sul cetescu'braue sau brat-i-e..: Vice-versa, : nasce altă dificultate:
"dacă ni 'sc dă regula de a:ceti pe t inainte: de +
„cu o vocală ca; 4, ce vomu fâce cu' cuvintele, unde
"- în acestu casu' trebue: totuşi: să. se- cetească 2?
„. Pentru escepţiunea, lor este de iiventatii unu nou

semnu, altfel in locu de grat-i-a,. -Nărt-i-a, part-i-a,
” ete. vomu fin periculu de'a ceti grața,. hărţa,

[o

92.

Sei pia
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DR părța. — 0. altă “dificultate” este . de. a: arăta pe. 4

„cănd se află inainte de i, d. e. cuvintele « împărți,
- părțile, „avuţii, țiri (pescii) Je--amu serie: a impartii,. .
partiile; , avutiii ,. tiiri;.. ceea, ce. este cel: Puțin
- straniu, „dacă nu: „împosibilu. a
* Curioasă este maniera
1
de a insemria :pe 4, adoptată de jurnalul din Pesta, „Concordia“. Concordia,
. admite ca regulă, că t inainte dei se cetesce n, Și

prin urmare serie in“acestu casu sonul w cu litera
E fără altu. semnu.
Atunci ănsă, cănd £: remăne te
- şi inainte de î, întrebuințează. unu semnu; “dar.
semnul nulu pune la £, ei incarcă vocala mă

toare

cu: unu

ciroumfleesu. , D. e. pronumele 24

ilu scrie îi, dar pronumele - tine lu. serie, tine...

Noi nu am pute admite în nici unu: modu această
ortografie. Căci. „a intrebuinţa; cunoscuta, - literă L-a
fără nici unu semnu pentru sonul 4 Şi a o insemna,
| din contra,

cănd

are să arete poropriul. şi vechiul”

seu sonu £: aceasta, este o procedere, ce nu se “poate.
califica, de căt de Logică pe dosu. “Tot atăt. de pe.
dosu ne. pare cealaltă procedere, de a. pune sem-.!
„nul nu sub £, ci pestă litera „următoare, cu. totul “nevinovată la dificultatea ortografică - “Cu ! acecași. consecinţă amu.. trebui să seriemu a. e. ata ..

“insemnăndu

pe m şi î pentru. a. arătă modifi-

carea, vocalei. precedente. a, şi alte asemene curio-.

sităţi. — Dar avemu .0. a treia, objeeţiune iin. contra,

|

a

ca
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acelei serieri.. Semnul: cirgumflecsului. nu1 este: unu.
semnu! inventatu: de! Redactorul Concordiei, ci unu:
'semnu. cunoscutu. din vechime, cu înțelesul seu pro-.
priu.. Circumflecsul arată . de: regulă contragerea a:
--doue vocale in-una sau lungirea, unei: vocale sau:
baterea, accentului. peste. o vocală lungă, ete. Cănd; N

_ănsă; „Concordiat.. serie sîne, tîne,, cireumfleesul. ei
“nu. insemnează. nimie din toate aceste ;elu
;te:invită, numai să cotesei: consunele
s şi 2 cu:propri-:

: ele lor sonuri de s şi t. Ănsă amu ârătatu'mai sus,
„că semnul trebue să fie mai: ăntăi de toate, pre„cisu şi: "generalminte cunoscut! in ințelosul seu.
” Prin urmare nui putâmu veni astădi a abusa de
circumfleesu intrun inţelesu, care este oppusii
Întrebuințărei sale de: atătea, secule. —

-.
.
i

ac

„Aceeași, objecţiune amu adresa-o' insemnărei lui |
u adoptate iin cărțile 'reposatului A. Pumnul. Pummu insemnează * pe «, 2, 4 ete. cu o pausă, dea- supra = î, d, s ete. Inţelesul 'cunoseţitu . 'al „pausei
„este sau “duplicarea consunei sau lungirea, vocalei
sau „intreruperea găndirei; nici: odată pausa nu N

„- poate fi intrebuințată” pentru miuiarea lui L3).- a
"Tărămul semnelor“ este tărămul celu. mai: alune-eoșu in seriere. 'Indată, ce -părăsimu - înțelegerea, -

„lor cunoscută. din vechime, întroducemu o , confa*) După cum aflămu, "Pumnul a fostu' silitu-a “adopta pate
EI

din cause „estenie, . „neatirnătoare de. ortografia Bă.
.

,

-

”

i

a
.

..

.
-

.

.
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siune; de. a: cărei

responsabilitate” aru. trebui să se

ferească. -or ce-autoru

conscienţiosu: 'Aci esie 'căm-

„pul celu mai. nepotrivitu pentru. invenţiuni. Astăgi
îşi * insemnează

: Pumnul. pe.t

cu o pausă,

măne.

„va dice unul, că pausa. este 'urită Şi: va,. pune uni.
puntu sub £,; poimăne va veni altul Şi-va pune „unu cercu, altul va pune unu - anghiu: slavonescu,
şi aşa

fără: “mărgini .se

va

-inmulți

'confusiunea,

deja mare â serierei rumăne: prin. ficțiuni care de
care nai: individuale.

—

IRRD

.

a

0 odă mânierii de a insemna pe : și în este prin * înterealarca “Ii d precum, s'a adoptatu la ce şi la

7. Atunci £ inainte de î se serie cu îh, ear. ţ, ina- i
“inte de î se serie cu î singuru, In „contra, acestei E

ortografii observămu, că hi “aplicatu, la, e şi “g
arată întărirea, unei „consune, „care altfel. Sar im-.
„muia, după geniul limbei 'rumăne. |. Cu ce dreptu .
„amu „pută ănsă să întărimu- pe t inainte. de „prin. Si

h cănd clu. nici. nu este in periculu. de a, se im“muia, fiindeă în o. sumă de cuvinte rumănesei £ inainte de. i remărie tot i? (Pe. cind e in toate;
cuvintele,

unde s'a aflatu! nemijlocit. inainte de e.

Și i, sa schimbatu in “). —.
„Termintimu
țiunea finală,
„confirma „toţi
seiențifieă, de.

această
pe care
cei ce
această,

revistă. critică, cu: observa.
suntemu siguri că, ne 0. xoru.
s'au: „ocupatu | „cu. seriositate
materie :. originalitatea, este
.,

| SCRIRRBA LUI ŢS ŞI z:
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0.. insușire eminentă.. cănd-;e. vorbă de iei, dar
cănd e , vorba de orogralie, nu” şi are: locul. iz,

e

“ Notămu mai întai “cătevă

cuvinte; din. „cari “se

vede. meregularitatea transiţiunei lui s în. a și prin.
| urmare

necesitatea insemnărei lui! $.. Ne

a

Grasu, grași, ănsă: : i ăsime; gr osu, groși, -ăinsă:
grosime; a, ursi, ursită, ăusă: arşiță, a pași, a. ei,
sintu, sin guru, selbaticu, şeâu,

sine, Sine,

şiru ete,
„Prin. urmare

șipotii Ş

A
din aceleași

caus6

|

ce "le. desvăli-

rămu în. paginele precedente pentru: CI vomu serie,
sonul au pri Ş
|

“.Sonul
z provine la 'noi din 'doue. îsvoare: 1) ca
immuiere din d, 2)
“străine,
E

Tm

ca sonu: gata luatu. „din limbi
Di
me

asul. Fintăi ilu: vomu... serie. prin d dis: mo-

Aivele arătate la „U. „Notămu aci numai căteva cu-:

86...

Na

inte, din
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_

cari. să, se vadă neregularitatea, transi-

„țiunei lui d în: Ze
A
„Ardu, ardi,

ardere,

ardătură, a audi, a , dobăn-

di, dobăndi, a. respăndi, „Gicu, medicu, -“dioa, “dietă, ă
| "dece, dece? dimicare, dimineaţa, dinte, diregu, din,
"ete, Frapante sunt esemplele, unde se află d Și d€
“în acelaşi cuvăntu d. e. eu văda și eu vădu, eu
audu: şi cu audu, eu prindu” și eu prindu

ete.

:

In

casul al doilea, . : adecă,. unde. z: este, luati E
din limbi străine, ilu afiămu esprimatu la Romani
“prin z,. Tot așa
"scrie dar::

ilu vomu

zelu,.. (zelus,

insemna
£îl05),

şi noi.

zefiri

Vomu'.

(zephi yr us,

| “Tipuoos), zonă (zona, „Ev, “zimbru, zăbavă, ză
padă ete. . Asemene -in forma verbală, ezu (din
lat. izo, gr. itu), botezu Gaptize, Bezaziţo), lu
crezu *) ete. .
""Conchidemu:.. sonul z s6 itisemnează prin z în.
“ cuvintele: străine, . fiindeă în asemene

casu i "Ro-

„_ manii au-avutu 2; ănsă se inseninează, prin € în.

cuvintele, unde provine din d, adecă,. mhai- ales in:
- declinări și conjugări, fiindcă aci logica scrierei cere.

„arătarea consunei radicale! odată cu schimbarea
"ei, conform principiului „demonstratu. in partea I

a: disertaţiunei de. faţă, o

„*) Vedi Diez, Rom. Gram.il], pag. 329 şi 215, .. +...
t
PR

.

:

ai

ti

_

ae
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“ Sonurile sşii nu se vădu. a f fostu la Romani.
„Or căt de surprindătoare - aru fi: variabila vocali

“zare latină togmai în: cuvinte, unde și noi intre-.
„ buințămu sau amu fi intrebuințatu. 5 sau î (facio, î
„. feci; legendiis, Tegundus ; „dicendus; j dicundus; fa-

lăsatu cu ătăt mai mult tărămul liberu. pentru introducerea

.

!

ciendus, faciundus;, mazinus, mazutnus;" cani ==.
zori *) ete.): totuși, scienţificesce vorbind, aceâsta-nu ne autorizează a dice-mai mult decăt: că vocalizarea, latină acolo, : unde' a fostu- nchotărită, a

altor. sonuri în. limbele romane moderne. N

: In or ce casu sonul s are in limba rumănă o.
' insemnitate nu numai fonetică, ci şi gramaticală- Ri
logică, la care, nu.a ajunsu nici odată in limba latină. Din: nenorocire ănsă s .nu. este: primitu:

-: după vre unu principiu demonstrabilu, ci: după o : eufonie. ăncă: neficsată,

Singura

i

regulă - ce s'aa putut da, este neggativă, îi

n. adecă că a. nu: se află la.inceputul cuvintelor „(eu eseepţiunea dialeotieă : ala, asta).
*)
_-

Cipariu, elemente de limba, rom, pag. 24 şi 25. Com.
pară mai ales $ 10 din tractatul de ortografie, : publicatu
“in feuntea Lexiconului de la: Buda, 1835. |...

+9) Pumnul, rum, Gram. $ 28; Cipariu, l. e paz. 8.« .
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- Bar. toate celelalte aşa numite reggule a le gramatistilor nostri, sunt numai nisce generalizări a
cătorva pronunțări de unu felu, paralel cu care.
_ Merge generalizarea a cătorva, pronunțări de altu

felu. Sau mai. bine dicănd: regula și. escepțiunea au
egală Și prin urmare escepţiunea; are tot

“atăta dreptu de a, fi marcată, ca şi. regula.
"Să cercetămu aceasta mai de aproape pentru CĂ
1). 5 provine din a: cănd acesta, și-a perdut s0- ,
nul: laudu, loudaza; facu; fugea; „carte, carti-,
„cică ete.

Cu

o:

a

T

toate aceste | a remăne, de multe ori. a. de şi

mu: mai „are tonu. D. e. batjocură, balamutu,. calicu, :
datorie, familie, . fasole, »), macrișu,. materie, rari”
tate,- și in sumă de cutinte străine sau mai. nouc,

N

PR

cumpănă

in care nu sa făcutu transițiunea. în s;. deși sunt
intrate în poporu: basmă, pară, :pardoseală, canaru,;
hagiu, falangă,. paharu, papucu. (Alte cuvinte .noue,
in, cari asemene a remasu a, mai. sunt: casarmă,
cadavru, cafenea sau cafană, camin, canapea,
canava, canalu, 'eanonicu, capotu, castană, catedră, catolicu,'catichismu, magistratu, Margshioala,
Maria, . pardoseală, 'parohu, . patronu, - patriotu

patriarehu,

salată

ete.)

2

Remăne
aa

apoi a, deși
.

.

%) Munţi autori vucovineni, ca, sişi scape regula, ine siluescu limba. și dicu pisole, cădavru etc, Vivatt orthogra-,

“Phia pereat lingua! !

“SCRIEREA LUL Ă ȘI-E.

„nu “mai! are: tonu,; la
" aveamu, av utu,

e

“89

începutul, cuvintelor: - așa,

arâtu, „aramă,

argintu; -acum, ete;

„Dar! şi aci este-o. eseepţiune, “ cănd 'adecă după

- a vine n. Atunci nu remăne a, dar nu se schimbă:
„nici în 3,.ci se: face îî. ăngeru, ănsă, ăntăiu, ete, Ănsă și aceasta nu

este pretutindinea

justu.

-In

anu, anțerțu, aninu,, Andreiu (amatorii antereu) E
„ măne aq.
Da
Mii
9)
„nu

o se află provenind din a şi acolo, unde acesta î
şi-a perdutu

tonul: carte, - carți;

mare,

mari; -!

carne, carnuri; cale, ezi; ănsă: calu, cai; mătase,
n
miătssuiri; sabii, pasari ete. - Din contră vacă, vaci;
- fragă, fragi; impartu, imparți;. adapu, adapi.: „Ănsă .
iarăși lzudamu spre distingere din lsudamu, Iuda
spre. distingere de lsuda, împsturu, înfaşuru, maru.

3) 5 provine din e cănd acesta nu are tonul:
„“tînsru, îndoratu, răcitu, 'răsplată, xtraticu, ete.
-Cu toate aceste e remăne de foarte multe ori e,
“deşi nu mai.are

tonul:

inverditu, veninu, terintu,

şedutu, dreptate ete.

ia

„:4)- 5 se află prov enindu din e şi acolo unde are
tona: vădu, învăţu, rău, văru, ete,

i

i.

Resumăma : “ă acolo 'uide se. află, provine de“regulii din a sau: e, ănsă nu. există nici unu indiciu

demonstrabilu, cănd a şi e se “schimbă in 3. - De
aci. resultă

necesitutea,.

de - a

însemna

pe

5 apar te,-

conform demionstrățiunilor precedente. *
+ Diseuţiunea, nu
1 “mai incape dar asupra. faptului

i
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pi

iusemnărei,. ci numai i asupra, modului, „cum. să se,
„insemneze.
:
i
ă
„Noi: susținemu pentru. acestu casu senanul gene- |

ralminte cunoscutu alu scurtărei aplicatu deasupra lui « și lui e, după cum se. obicinuesce in Princi- |
":- patele-Unite, „cu oscepțiunea pers.- 3 sing. a Per-..
„+ feetului, “unde scriemu â.
Aa
|

„ Bacă rațiunea semnului scurtărei: sonul 5 al: no- .
-stru se nasce de regulă din vocale scurte, ințelegănd - seurtimea atăt “după, tonul modernu căt şi după cantitatea antică, ; In: : privinţa. dăntăi - scimu, că in
„ “cele mai multe casuri' unu a și e fără tonu, adecă
scurtu,. devine - ş. In privinţa. cantităţei a obser__vatu Diez *), “că..mai ales din a şi e scurtu sa

|

și e lungu s'a, păstratu cu-

.-

formatu s, pe cănd

“: vatu, „(eu escepțiune a vro trei, patru cuvinte;
d. e.

_ cărnuri . (din caro,
“ pluralu),

caris]

și aceasta

numai - la
N

0
oscepţiune, importantă se află. la această Te“gulă, dar _escepţiunea nu provine din cufonie,
ci „din -causă gramaticală. „Verbii de conjugaţiunea
IL. au iîn.pers.. 3. sing. a Perfectului simplu unu'5
"accentuatu, prin urmare. lungu din .accentu, şi tot
odată contrasn din vechiul avit, prin urmare ungu |
|

.

-

-.

*) Rom. Grara. "vol, 13 pag. 123, 126, 127, 128
din căiţiu

nea ăntăi de la 1836. In edit. a: deua
„(4856) » Pag.
..134, 136, 138, 139, 140, 336.
Di

o:
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din. contragere,. şi în fine născutu” din a alu pri- mei conjugaţiuni . latine; prin urmare. lungu şi din
" “cantitatea,” antică. “Importanţa “acestui a “lungu și
„accentuatu : consiștă
; in distingerea” “ca o_produce
_ între presentu,. imperfectu şi perfeetu pers. 3. sing.
“d.e. afla, află, află ..Aici accentul este neapărat tre-buinciosu; al pune peste semnul scurtărei, --aru“cumula, semnele in. contra, “usului și al. grabnicei E
înțelegeri ;. pe de “altă parte nu este. cu putință a
marcă 'pe 5 al perfectului cu semnul scurtărei,
““cănd togmai este din toate punturile de vedere
“cea, mai lungă” vocală a flecțiunei . rumăne.. . De
„- aceea, pentru

acestu

singuru casu introducemu cir-

cumilecsul peste a==ă,

fiindeă cireumflecsul este

a aici accentul specificu indicatu, insemnănd din ve-.

E chime, atăt. tonul căt şi lungimea căt şi contragerea, Z

-0 privire sumară asupra. celorlalte moduri: propuse pentru insemnarea, lui 5,.ne va întări în con-

_vingerea,

că scurtarea,

„pusă asupra, lui a. şi e.

este ortografia cea mai acceptabilă, ba chiar singura,
care este. bazată pe 0 rațiune gramaticală.
“Unii seriitori rumăni

punu in toate casurile

cumflecsul A- în locul

scurtărei.

| “contra

naturei

Sa
cir-

Aceaşta este in:

circumfleesului.. "Din

minutul, in

care Sa constatatu că sonul 3 este 0 proveniență.
- din & și e scurtu, circumfleesul, semnul lungimei,

LR
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"PARTEA A TREIA:

“in “toate privirile, nuwi

de casul citatu:

mâi este aplicabil, afară

E

CI

De'aci incolo” incepu foţiunile individuale, Le:
E „ xiconul de la Buda insemnează pe a cu a, e ete. Ce

-să fie semnul deasupra acestor vocale?

Virgula?.

Sir itus lenis? — Diez propunea in. edițiunea din :
tăi a gramaticei Timbelor romane e cu doue punte=
in edițiunea, a doua a părăsitu această ortogtafic ai

„serie e. .. F. W. Lichhofi*) recomănda, aceleași doue
otnte pentru or ce modificare adusă vocalei primiti: |
o
o. Hahn **) pare a avă in vedere acelaşi sonu,
cănd propune pe e cu o pausă dedesupt >= e. Lep-

i. sius e)

serie e cu

unu

cercu

eT).:

Toate. aceste potu fi bune, şi frumoase, da

și remănu

ficțiuni individuale

argumentul

adusu

in

sunt

comparare .cu

in favoarea semnului

scurtărei..

Resultatul cercetărilor precedenta este:
«
sonul 5.
se serie cu ă sau. „& după cu sonul primitivu |
-vuimănu

“din

care provine,

este « sau: e;

car în

împr umutările esclusiv. lezicale din. limbi străine 3
se scrie totdeauna | cu ă. „Seri iemal- dar; lăudat de
LX) Ta apendicele la Parade des tonguas! de
"dePlnde
| E
Albanesisehe' Studien, TIeft TD, Dag. 3..

Europe a
5

**5) Das allgem. linguistische Alphabet ; 1855,
pag. :2

)

Despre maniera, lui A. Pumnul! „vorbimu.
mai ia in
critica, fonetismului,
1
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laudă, vădutiu de la vedere ,. insă scrieniu mă -

gură, pănă, după, pălărie, etc., neaflănd iîn for: |
„mele rumănesci de flecţiune a aetloraşi. cuvinte 80-

mul primitivu de a sau € *):

-

„.. Sonul î este o” modificare a vocalelor a, ei,u:
şi anume cea mai adâncă 'umbrire-a lor. Deja 5.

se nasce din umbrirea lui a şi e; dar î afundă,
"vocea şi mai. mult

şi este astfel unu: gradu' mai

departe in sensul aceleași modulaţitni, pe care
“0 esprimă ŞI
- Pe cănd ănsă a deşi sonu născutu din modulațu-ŞI
nea unui altu sonu primitivu,, a căștigatu in limba
rumănă : valoarea, unei “vocale de sine stătătoare,

-» marcănd. diferințe

importante

in conjugațiune . i

declinaţiune, î.nu ne pare atăt o. „vocală proprie,
cel

puţin nu ocupă nici

-..

unu rangu: in “flecţiunea,

rumănă, căt mai niult 'o nuanță de umbrire mai

adâncă a.pronunțărei "unei vocale, principalminte..
_cănd se află inaintea, consunelor nasale m: (şi 7);
cu alte cuvinte:î este:o simplă nuanță eufonica | "a lui 5, care este. prima, și propria uinbriro a vo| calelor limbei umăne,
RI

i

i

*

-

*)- Despre pretinsa dificultate” a acestei : ortagrai, vedi
mai jos critica sistemului foneticu,. - ==:

94.
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„PARTEA A TREIA, Ma

Legea: aflărei regulate a: “ui Î este aceasta: |.
1) în cuvintele rumănesei î provine de regulă din .influența; nasalului 2 (şi m, ceta cc: nu vrea să. -

dică, că ori unde este n (și m), "vocală

preceden- -

tentă se „schimba, în 3, ci: numai că acolo,. unde
„vocala s'a“ schimbatu 'iin î, causa au fostu n (şi m).
Esemple: îîn, împărat, “rumâna, îngeru, mână, cintu,

vindu, “făcînd, dicînd,. lăudind, -sîn, . sînt, grin,
(gran), rămâiu (romanu), frâu (==frenu); cât
(==ecant),. briu (==brinu) ete.:. De aceea alfabetul
nostru celu vechiu, avea unu: singuru semnu pen- .
tru silaba în și îm. 2) Eufonia rumănă sufere greu
| unu î aseuţitu “după r şilu umbresce cu predilec- .

"ţiune în. îi su, Tipa, riu,:u omori,
. analogie. este în „englezesce,

uri, ete. (0

unde după: r nu-se..

sufere . iu si deaceea, ex se cetesce 4 in contra
'regulei).
m
ia

Considertind aceste doue casuri: de aflare reguIată: a lui.î, nu. vedemu in această vocală de căt
.0 umbrire fonetică provenită din influinţa lui aşi
7, ear nici de cum o vocală de importanță, logică
in gramatica. rumănă, şi.de aceea nu putemu ad“mite unu. semnu 'osebitu pentru îi
-. Scimu bine, . că afară de cele. doue casuri. $ se
“ai află în alte „cuvinte din limba noastră. Intru- |
căt aceste sunt Tumănesci, sunt. foarte. puţine
(gît,
hârtie) ;. celelalte suntu luate de la Sla„veni, 4şi prin urmare nu trebue . „se ne: “infiuințeze

De

soRIeneA Luri..

Vă

uunu. principiu ortograficu - “maminesciu.. Mai! este
“ănsă o clasă a, parte de cuvinte, .in cari se. află
-î: sunt cele ce: imitează sunetele naturei (onoma-.

„. topoetice);
Pe

d. e. fâlfie; sfirie, mirie,

aceste le gcrie: „fiecare

„flecsu,

cum. vrea,

ete. ete.

cu - circum=

cu căte. „doue litere, . cu "omiterea, vocalei,

„?ete. „Nici: o limbă nu este. ficsată. asupra lor şi:
nici nu trebue să fie. fiesată. Sunetul „interjecțio-.
“nalu hân, hân în. nemţesce şi franțusesce se scrie :

“cănd hm, hm, cănd hem, hem, cănd hu, ham,
“aternă de la fiecare. sălu pronunţe

şi .

cum scie mai

"bine, o
0
DDR
“De: aci conchidemu: sonul Î. nu se esprimă prin „1. „unu semnu a parte, ci semnul lui zi va, seivi de
„regulă și pentru marcarea, lui,. “dăndu-se preceptulcetirei: « sau e cu scurtare deasupra, cănd. se “află inainte de n, se umbrescu mai, mult. decăt 5,
şi 'se -cetescu î; încolo - remănu - 3. “Vomu scrie .
„dar: dicănd, „aflănd, „mergănd, „stănd, . mormăntu,
„ete. Regula nu va fi de tot corectă, d. e. in cu-:.

- mentul gerisu , hărtie, ă, deşi. nu are unu n după
„sine, se cetesce; totuși de „cei mai mulți î; ănst.o
repeţimu: diferința „nu are : nici :0 importanță şi
“este foarte indiferentu, dacă iin urma acelei regule
cățiva voru 'ceti Jartie în "Tocu de hârtie.
Ă
„Ear

in privinţa lui

se va, observa,

că în! „cele .

“mai multe casuri cănd -se află la- inceputul cuvin-

„telor: inainte de n sau m șii la mijlocu după r7.80;
pe

.

-.

|
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IN cetesee-iî; fără ai se pune

yre, unu semnu a parte.

|

„Nomu. Serie dar: împăratu, în; viu, ete. :
„» Cerectarea, critică asupra. unui altu modu de in:
„semnare pentru: î intră. deadreptul in. critica în-

“ tregului sistemu foneticu Și. 0-dămu

astfel în pa-

_. ginele următoare. - : Cine: nu a. fostu ăncă convinsu
“prin. argumentațiunile precedente in privința seri- . .
erei lui 's! si î. prin d, E. Și. î, va afla, poate . noue
elemente: de . convingere in. cele: ce; "vomu dice
. acum: „despre. sistemul: foneticu. +
.

Pa

:

i

.

Di

“a

>

0

critică a sistemului fonetic.

|

Eliminiind- din serierca Timbei” noăstie: vocală î,
î
'disertaţiunea, de față a intratu în 'conflictu' eu sis-"

“temul

foneticu al ortografiei rumăne, - și inainte

de a păși mai depaite, . trebue să se oprească, la |
analiza şi. critică lui.—
E
„Sistemul foneticu - are. de principiu: “fiecare cu“Vântu se serie cum sc: pronunţă “) şi prin urmare.

pentru fio: “care sonu. osebitu trebue : o literă osebită.

“Sau cum va disu din vechime: “Zyo sic “sciibeli“dum “guidque. duudico qiomodo. sonat, Hic: enim usus

"est literarum, “ut custodiant voces - (Quintilian, Inst.
orat. I- 7, '30). „Reposatul ă. Pumnul, „cela. „Tai.
%

Pumnul, Graz,

a. run. Sar. $ 9:

i
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consciențiosu intre represcntanții acestui
a
sistemu, ii

„„ a Dumesce „foarte simplu; “naturalu și “ușorut," “Ansă
cu “toate "aceste "predicate măgulitoare, sistemul foneticu este mult: mai greu “decăt aru păr, cel |

puțin este 'pretutindenca, 'de înţelesu

cun grano

- salis, şi mai ăntăi de toate: ela naut este unu prin
„cipiu generalu şi absolutu alu scrierei: rumăne, ci.

trebue restrinstu, înv moda esenţial. mea
Pentru a înțelege această, restringere, *): nu ave

|

“decăt 'a, face o “aplicare practică, a fonctisniului. Să scriemu dar cu' ajutorul scu - cea; Vintăi = propusăciune ce pă trece > prin minte, d, e Se epaa :
ecle bous...

e

Vie

tii

aie

„Spie a sci, cuni să seriemu: "asista: cuvinte,
“aru, trebui numai să ne intrebămu, cum '86 pronunți. “Ansă: togmai. aci, este dificultatea. Cuventul
f fepa și mai, toate „cuvintele : see pronunța in deci
4,

e

*) Restringere, „pe care' fonetistii, cel puţin scoală din Bucovina, sunt cei G'ănti a o admite. -'Este'-o datorie de
- justiţie a le constata, aceasta indată la inceputul cerce: „bărei, -Ceea ce dicemu dar noi despre. restringerea fo- .
- netismului, nu este o "polemică iin contra, fonetistilor (po” lemica, vine 'mai “tărdiu), ci numai o esplicare şi. deduc„ tăune a, faptului: pentru cei ce nu -sunt incă iniţiaţi in
.
"această „materie;

şi

mărturisimu,

pentru ce etimologistii din

. că

nu

amu

Transilvania au

ințelesu, .

combătutu

* ;

pe fonetisti togmai in privinţa întinderei, dicăndu-le
că |
sistemul foneticu, întrebuințatu absolut, aru desbina lim-

"ba
in: dialecte, ete, — Este prea gratuit a combate . pe
“Unu ady ersariu in punturi, „pe care elu nici nu: le șusţine,,
Bcrierea limbei ram,
”

.

9. Si

o

a

PABIZA A TREIA,

a

a

de feluri. „Unii dicu fieru; alţii dicu “Nioru, alţii
eri, alţii. şerui, alții într! unu. modu-“ șuerătoru,
| graficesce meesprimabilu, şjeru, ete, “Tot aşa la
” cuvântul

pous;

Unii,

pronunță

roşu, “Macedonii -

ăusă rosu, Bănăţenii roshiu,. ete. - :Cu. care din di„ feritele sale” “pronunțări are. să se scrie unu' cuvăntu? A. “Pumnul. respunde peuvăntul se. scrie _
cum, se pronunță - după, usul, gener alu al, limbei.

Dar: aceasta, nu inliitură
“dată: se. nasce.

dificultatea. _ Căci - in-

carăși. intrebare a:

Care

este .u- -

sul. generălu | al.. „limbei ? ȘI Ia, aceasta trebue
'se respundemu: nici unul. 0 provincie ei
-» dice :ieru,o altă „provincie inrteagă „dice şeru, ete,
„ Aproape, nici unu cuvăntu,. afară de. monosilabe,

mu :se, pronuiță , în; acelaşi, felu... „de. toţi Rumănii,
“prin „urmare pentru, mai nici unu 'cuvăntu "nu
“esistă unu usu generalu * al limbei ca, normativu
al scrierei tuturor. sonurilor. „Şi ceea ce este dreptu “pentru Rumănui, este dreptu pentru, toate popoarele

„europene literate. . Nici unu poporu nu scrie cum
pronunță. și - nu pronunță cum

şerie, nici macar in

„majoritate, necum in usul. generalu. e
„2 :0arc aru fi acum prima, consecinţă a sistemului

“foneticu, dacă, Vamu aplica i in modu absolutu, fără
„restricțiune

(precum insă “nul. aplică | nici fone-

„tistii)? Consecința ari fi; că ne amu sparge limba,
“in atătea.

bucăţi,

căte

pronunțări : „provinciale. se

află iîn Rumiinia, și pe această cale amu ajunge pe-

CRITICA SISTEXULUI ZOXETICU.
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+99.

'ste 100 de: ani la 9:„dosbinare “completă. a popă:

|

rului, așă: incăf:i Moldoveanul : n'ar. mai: inţelege
pe! Munteanu, Munteanul mar mai inţelege pe Bă
năţeaniu-ete,,niciin vorbă. nici :in scrisu: Aceasta
insă este o consecință ad: ubsurdun fiindeă serierea: din contră :are între altele.. şi. scopul. intelectualu de a. fiesă; și de â “susțină unitatea națională

sau etiografică a unui poporu; „dar au-:a:0;frănge și a o nimici.
E
DOD DRE
:.Dar să atingemu o: “altă: dificultate: : dificultatea”
N generală. de a esprima „Sonurile prin litere. .. Nici
anu. alfabet: din lume: nu esprimă și“! nu:: este: in.
stare. â, esprima. toate 'sonurile unei :limbi.:: Limba
francesă, care posede atătea, litere, accente, diftongi
ete.:: nu: esprimă : nici pe de:e parte. “toată

sonurile îi

“sale, a in madame (proni. maedacni) este altul de.

căt același -a. in “ati :(pron.: matin) altul: în
mari Şi altul: în: maraiş.-i e: este. altul iin “Dallet * și
altul in-'coguette. —:Darsă luămu limba, italiană, |
cca cu faimosul alfabetu: foneticu. -Nici- unu Italiănu . .

mulţi cetesce:. posca; (pezsecă) ca! pesca. (pescărie), Si
torre (a lua) ca „torre (turnu), deşi le „serie in...
-modu, identieu::: “Aceleași: litere, : dar sonuri așa de
diterite,; îmcăt prin. diterința, lor se: simte Aorinţa

. “inţelesului. Iei

ta

:

.

-.. - “Să venunu acum la limbă, latină, de ti
care luărau

|

„alfabetul. Căte sonuri esprimau Roidanii prin'
o

... -

singură literă: Din passagiul suscitatu al lui Quin,

|

2

oma

i
.-
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“PARTEA A neta:

“tliânu (SI, 10) Sa putut dej constata, că “moi RR
astagi
|
din litere nu putemu
avă' nici. o idee despre
diferitele. nuanţe a 'le probunțărei latine. -Unu altu |
- pasagiu caracteristicu. este in cârtea I, cap.:4, unde
„dice Quintilianu :" - „Se mai află unu

3

sonu

mijlociu

NE

“intie'2j şi-i. (pentru care ănsă nu este literă), căci
altfel pronunțăinu noi optima : și altfel opimum,

şi :în 'cuvEntul Here nu să aude

nici e nici: , de-

' plin. ete.
Nu mai este de. trebuință, să: măi:: aducerau. : şi
r

- esemple din alte limbi, d. e. din cea engleză, care n
ne aru presinta curioase iltustraţiuni de caricatură:

la teoria! că :or ce 'sonu..trebue să aibă, .0 literă, Şi.
“or ce literă .-unu: Soru . osebitu, Ne mărginimu. a...
constata, faptul evidentu: că litera nu. esprimă cu
identitate: sonul,: ci numai: ă peu pr îs;

: Causa acestei „nepotriviri este . „cunoscuta,

Ci

impo-

i “sibilitate atropologică de. a substitui representa_ţiunilor:” unui: sensu

representațiunile- altui 'sensu.

„Nici odată. vădul nu poate suplini!, audul, "sferele
acestor doue feluri. de senșațiuni nu: „sunt con„ruente,

Mii

a

.

Dar nici în lizitele, în! cari sar--pută: Uşor că!
primă prin semne "vădute' sonurile unei: limbi,
este bine

a.se

“dul: complet

adoptă această

nu

esprimare': in gra-

N

âlu, posibilităţei.' Căci - nuanțele tu- ..*

„turor. soiurilor. unei limbi sunt așa de numeroase,
„noăt folosul ce sar măsce din:n: completa” lor. Seri2

e
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ere aru dispăre. in comparare. cu dificultatea.
a ceti aceste semne. De

101 .

de

aceea la nici o limbă nu

“ga adoptatu pănă. acum: această consecință. a
fonetismului absolutu, : ci a ecsistat totdeauna, o
restricțiune' ințeleaptă a, numerului literelor . unui .

alfabetu, 'restricţiune provenită, „din, justa: ecuili. brare' intre scrierea tuturor: sonurilor importante şi
“între inlesnirea, de a le:ceti apoi., “Valoarea - unui

alfabetu nu consistă dar, după - cum saru părt in .

fonetismul absolutu,. în. numărul. mai mare al lite-

relor,-. ci in 'strictă lor. 'subsumare : subt. ubitatea
găndirei și facilitatea. percâpțiunei, „ȘI de. alfabetul vechiu albanezi eu 52. de' litere. este bar.
_ bara Be ngă celu latinu cu 22,
Fate
Ta
ză

et :
iz

RET

ACI

- Resultatul acestor. espuneri este, că “fonetismul
“nu se poate apliea, ca principiu generalu
sau ca:
-regulativul absolutu, al serierei.. unei:
limbi, „ci ne E

- silesce indată alu restringe;; atăt.
pentru a nu ne.

„desbina: literatura, în: dialecte, căt şi din.
causa, î-

rescei imposibilităţi “de. a, esprima .
toate impresiu-.
“mile audului prin forme: 'vidibile,
căt” şi în fine din

causa, dificultăței de inţelegere:a

unui numeru, prea IN

„mare . de asemene,
forme. .. „De aceea „nimeni in:
Europa. și in specie nim
eni la Rami nici i Pum- _
n

E:

ni

>
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i

nul mici; alții, nu: sunt. fonetici: cit: “toaţe'! „consecin:
“țele: sistemului, “ ci mumai

ifonetici -

„peur pres,

"ăncă 'cu:unu ăi peu'prâs: destul de: depărtatu de p
puntul de: plecare, „pentrii că::6.-sumă. de: sonuri |

rumiinesci nu se: esprimă de: loci; (dar ei! ghinu,”
“care nu: este:: nici::.vinu, nici: ghinu, ci: Pina;
“Pratghie,

nici: frate, nici: :frache ;; șhine,: nici: cine,

nici șine; măiicrâgteare. nui se. pronunța: :miti-ere;.
rea, care-nu 'se pronunță, Te-a: or.căt; de iute. amu -.
impreună vocalele“; 5: asemene! roată: nise .pronunță numai: prin: diftongareă, lui.-0 şi 'a, 'căci atunci :mu.
-aru- “intimpina,.: străinii, -. mai: + als -: : Grecii; pă : atăta,
“greutate; dzicu, dialectu moldov., care cste. departe “
„de: qicu, ete.). Pumnul vrea 'să' scape :din.. această ”
“dificultate prin “„usul generalu alu vorbireiei; “ dar
în “paginele “precedente vEdurămu, că această 're-:
| 'gulă este ilusorie; nefiind nici unu usu! 'generalu . “în „poporu:

-" i

-:

cint

m

te

tit

i

“Nu: este: dar: permisu: unui omu de sciinţă : a dice o
fără restricțiune: noi: seriema, cum vorbimu, sau:
“dacă; augimui unu sonu,! si/lu: și scrieimu; fiindcă.
“inulte se audu, ce! mu 'se:scriu, "și multe - se: audu,
„ice nu se potu seric: ::Prin-urmarG: 'remăne consta-..

tatu; că “fonetismul: mu este unu: -normâtivu .abso-- tute al: serierei . şi 'cu..'atăt. mai: “puţin :principiul

-celu mai: “simplu, naturali: şi: uşorut.; și dacă: ne.
ineredințăimu lui esclusivu in speranța-unei direc- „iuni sigure. “pe calea: noastră ortografică,, la prima |
NEI
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îndoială busola, se dovedesce. a fi unu fern bruta
fără 'spiritu

magneticu,

şi „cu. toții suntemu si-

|

li a cauta -acum idea. superioară, - care,; determinănd marginile fonetismului, să. ne arete, - căte.
Jitere trebue să aibă unu. alfabetu,; fiindcă nu. le
| poate av. toate, şi ce :formă esterioară trebue

ele să aibă, ca să se primească, de inteligință: cu
promptitudinea corespungătoare scopului: n

Căte litere: trebue să aibă 3 “unu: “altabetu î.Inainte de. a 'resolvi această .întrebare, este bine .
să nu 'exagerămi dificultatea; cercetărei impuse.
Noi din : norocire nu -ne' presintămu pentru prima
„oară inaintea aceştei probleme immenso, -nu no

„mai ste” impus a“ suferi munca! seculară, prin:
„care omenirea în ':vechime a descoperita fixarea
alfabeticăa sonului şi a idezi: “Alfabetul ilu aveau :: .
“este alfabetul: latinu, necesari” pentru” noi din'eau"sele arătate în partea, ăntăi a disertaţiunei- de faţă. |
Tema noastră este: dar numai aj aplică: alfabetul.
| vechiu latinu la limba, nouă, rumănă, - Prin aceăs-

.-.

fiindcă amu . căstigatu 'regula,. (pe care“ o vomu
“apără în partea următoare in "contra, ctimolozisti-

:

ta: cca mai mare parte a dificultăţei este: învinsă,

lor): pentru. sonurile rumăne, cărora le corespun- ,
de o literă latină, intrebuințămir această! literă. Dificultatea: serierei noastră, astfel mărginită, sg. 2.

E

află numai in privinţa ne- ajunsului literelor latine,
e.

€
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"Numai" aci. se nascu: “întrebările, „ce ne! au! “propusu: a resolvi care sonuri - trebuescu:: “ihsemnnate
N prin. litere: și. prin ce :felu de litere
? ::
i
“După ce amu: “văduitu, că: fonetisinul ca: reșzuliă î
mechânică nu ne dă nici o lămurire asupra 'aces
- tor” punturi, vomu :trebui să studiămu "chestiunea
- “intrunu modu- măi intinisu, să o urmărimu de la
sorgintele ei și“ să: 'constatămu: atăt prin unu. şiru
-de rationamente teoretice, căt şi prin. proba istori-.

“că, care ai.fostu' şi este scopul alfabetului, din ce |
causă omenirea Europeană, a. părăsitu scrierea pi-

„torescă şi hierog;slifică, pentru a adopta pretutin“dinea literele, și prin urmare! care este misiunea

|
„:

„spepială a literelor, . [
Pa
+" 'Ănsă togmai „acestu, studiu s'a făcutu înteruunu

-modu Sumaru, în „prima parte. a disertaţiunei nGas-:

tre;

şi acum: este: numai interesantu.. a

vedă,

cum

-

Ja cercețările, Ia. cari ajunsesemu in partea I, .por: nind „acolo; a priori, ajungemu în. această, parte
„ș critică, pornind aci de la, experimentele fonetice iin
cereate:in scrierea rumănă,
- După cum scimu, cuprinsul coretărilor din partea I
„este următorul : „Serierea trebue: să. represinte pe căt.
se poate mai simplu, mai iute şi mai, complet. ideile. -

„Dar ideile nu conținu.. numai objeete, ci și relațiuni
intre ele... De acea, nu sunt suficiente hieroglifele

„și picturele. Ănsă atăt ideile căt și relațiunile 'lor-- sunt dejă, incorporate in dim
:
|

.

De, „aceea scrierea
.

=
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a. inceput a; indica “natura Iogică a limbei. Lim„ba se compune. din sonuri organice.

“ Aceste” tie

Sa

buiau dar insemnate in serisu: “"Sonurile fiind INO-

,

“bile pentru: a: arăta, .mobilitatea,. raportuilor ::(fec_ buni de declinare,- conjugare, genu, număru,: per- Si
„soană, timpu, “modu, 'adecă:! ' gramatica, limbei), şi
-

“ semnele loru au trebuit: să devină” mobile şi astfel

: s'au produsu literele -“sau alfabetul.

iICE i i
2

Tntrueăt dar sscrierea este „imaginea del: au. a s0„murilor ? .Intrucăt: sonurile . sunt imaginea, fidelă a:

- ideilor şi araporturilor lor, Dar, intrucăt: Saru,
„afla sonuri,:. care, . departe, dea. chiarifica, ideile, şi
" xelaţiunile, sunt numai -“nuanţe;:confuse a. le, pronunţărei, . vase ică

nu unu . clementu, idealu,. ci

numai 0. piedecă fisiologică a limbei sau:0 deprin- Să
_dere materială „a urechei,, intratăt. -serierea, le va
“ alunga de. la sine ca .pe .nisce „lucruri străine. Și.
- afară din misiunea, ci.

i

DN
,

ERIE i

a

j

„Pentru: aresolvi dar primă. rioastră iattebare CE
- 4

care “din 'sonurile rumănesci, - cărora nu' le cores- .

“punde o literă! latină, trebuescu esprimate, inventăindu-li-se o literă, nouă ?

vomu' cerceta care “din

- ele: au căştigătu in “limba noastră importanța 19„gică de a, distinge ideile s au de. a esprima raporturile între idei, cu alte. 'ctivinte: 'eare. sunt sonuri

+ gramabeale,

ear nu. “numai producte. brute" a “e

„ eitejului nostru ?- bine! seiind, că nu aru fi o. per :

-
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fecţiune,, ci 0. confusiune a: limbei, dacă

amu: în

” troduce . prea, multe, litere,
i
Sonuri noue rumănesci, pentră, care alfabetul; da
“inu nu are litere aparte, '.sunt. între, „altele: i
CI
UL, tghe,. She, pie, ete, * „Ne 'vomu întreba,
“la fiecare, dacă are importanță. "loggică sau grama. ticală ? „Dacă o are,: sonul:se va insemna. Dacă”
nu, 0 are, sonul: nu, se va “insemna.
Sonul a.are' in. limba. noaștră, misiunea logică - _
1). de a: marcă, timpurile in conjugaţiunea, I la.

„persoana; 3, în "opposiţiune cu a; 2) de a, umbri

“vocala fără: “sonu,: făcănd - astfel * limba, indoit de i

_

chiară in. accentuarea; ci (Idudă, lăudări. cui, căi i).
Prin urmare: sonul “a trebue, serisu”
s
cu. unu: semnu
„ deosebifu. * SERII
2230 N N PR a CR

o

“Sonurile: ș, ţ;: ce: ete. au importanța ggramaticală. „dea contribui“ la: marcarea numerilor și: a: persoa-

. elor, - și căt este de necesară această misiune: a

„lor pe lăngă, vocalele finale cu acelaşi scopu, vomu
. arăta mai josu, in critica ctimologgismului...
- "Toate “eelelâlte sonuri noue, din; :vorbirea: rumănească nu. au nici..0, importanță loggicii în starea

actuali a limbei; | nu vomu insemna, dar. prin Ji- "tere noue pe: ie, „tghe, she, ie,î.ete.. Faci Con-.

. cluisiuriea,. neapărat. din premisele. precedente. e
: Ănsă pe cănd. celelalte „punturi ale acestei con-.

- dlusiuni se primâgcu. -de fonetişti, în privința. lui. î

s6, „vede «0: mare, „resistenţă. — Argumentele, aceștei |
=

>

-

E
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-resistențe nu. ne paru solide. Noi amui constatatu

-mai 'sus, la pag. 93, că î nu':are „ici 0 : împor- "tanță gramaticală în: limba .rumănă,.
cică este
numai 0 nuanță.de umbrire mai adincă . de căt s .
“pentru multe vocale, câri. se află inainte!
de: sau după r. Pentru ce dar. să, se. distingă aparte + in” -

scrisu?- Atunci amu. trebui

să, distingem și: toate -

celelalte sonuri: dialectice ale limbei.: Noi ne amu
miră de alte popoare, cănd 'aru comite .0 'asemene,
.
exagerare de fonetisrau. Germânii d.:e.:pronunţă
“adese unu.s distinsu,. cănd: au, pă: e inainte - den
sau
ps Autfer nu 'se. cetesce' Mutter,:: ci: : Mutt,
ete. Cu. toate aceste nici unui. Germanu i nu îi--a tre-

"cutu. ăncă prin: căpu a pune. 'acolo vre-un semnu

A

a parte, şi “aceasta din causă,

“intrebnințatu . de toți şi” admisu

„tate

că. acelu.: 2, deşi .

ca:o' 'particulari-.

a pronunțărei germane, totuşi.nu

este decăt

o umbrire a lui e fără importanță” logică ' pentru.

limbă, Asemene la st Și sp; "cari uneori 'se cetescu
si şi: sp, car alteori: şt şi şp.- Tot așa 'de' puţin

insemnează Francesii nasălul loriinainite* de:n.: și

15

pentru pronunțare. nasalul

„constitue : o parți- ...:

cularitate esențială: a limbei feancosc, dar. de; scrisu
"nimeni muwlu serie.
aaa
“Fi bine, sonul î este departe, de. a ave. “măc
ar

„aceeași intindere: la Rumăni.. Fonetistii moder
ni, ăi:

dau o importânţă, care nu este naturală, - limb
ei
noastre, Cu mai mult buna simţu - a: ăşita si“Lexi
s*

ka
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Da

“conul de la Buda calea: contrară, : și ne-a:
“arătatu

„. xestricțiunea: ui.

o

„Mai este. „de

observatu“,

dice

3 6 din! faimosul: tractatu de ortografie
'compusu
„de. Petru Maior, „că Rumănii” din--Dacia lui
Aure- -..

„ian. nu ntrebuințează nici odată sonul î, ci nu|
mai 3; ei nu dicu mâni ca Rumănii din Daci
a.
veche, ci moni; “Și :ușoru Saru pută: desvăţa
şi

- Rumănii -din: Dacia, vechie
„Atăt cel puţin
“nunţă,: nw'lu
ză totdeauna
„tele vechi nu:

de

acestu

sonu (2).

este Siguru că: mulți, deși ilu: proscriu - nici odată .Că- iîntrebuinţealitera: a şi “pentru î.- In manuscripso: vede .nicăeri î,.ci 'numai_ 5. Imi

aducu chiar. aminte,

că am

auditu: in. copilăria

|

mea. vorbind oameni bătrăni, din a căror 'gură nu:
'

"se audea nici odată u.: (Animadvertei dum,
. venit,

-Valachos Aureliahae „Daciae nunquam uti song.
î,.

sed .soluni o, e; 'g. Ali. non dicunt mini, "anus, ati
„Valachi veteris Daciae, sed mani. Facile! dedisc
ere
possent. etiam Valachi veleriis Daciae sonum
î. Certo
multi, ctiamsi în ore habeant illum sonum, ngua
m
„Tamen: seribunt 4; sed etian _DFO €0 utuntur liter
a 5.
Ac%) în manuscriptis nusquain est. videre î,
sed
'sohum. 18. Quin

a patria

memini,

audivisse -senes..

me

adolescentem'

loquentes,: în

în nea, ,

quoruny ore.

| munquam resonabat îî, sed pro co qogue “5ontim d
.:

PE
sr

,

-i

Dai

). “După cum: se sete, latinitatea
autorului nu "era „prea
conseiențioasă, +
a
.
,

-
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“cdebant: > Lesie.
gina 3), .

Bud.: 1896. Oragr. “ont. „ni La
i

"Prin urmare:. argumentele, cu' care. susţine A.

- + Pumnul $): litera, 4, nu ne! paru

valabile. . Eacă -

aceste argumente : Di este o particulăritate.« esen“ţială a limbei rumăne“. Fie, dar aceasta nu pro- bează. nimicu - “pentru serisu. ȘI nasalul este. par
ticularitate a limbei francese, și Șp. Și şt sunt par-.
ticularităţi.a le limbei germane ;. “toţi le. pronunță,
"dar nimeni

nu le

'seric. Noi nu dicemu, -că nu tre

"bue să se audă sonul îî: „cine vrea, său” tot: pro_nunţe. Dar” dicemu,. că nu "este raționalu alu scrie
cu unu semnu osobitu, : şi aceasta, . este : -cu totul N “alt-ceva,. 2) „Lipsindî;
sar nasce indoeală asiipra E
Ra inţelesului : foarte multor" cuvinte . ce se “distingu”
numai prin diferinţa. sonurilor. -şi î%. “Aceasta ar

fi mai gravu, cănd ar fi adevăratu: Ănse Pumnul.
" exagerează: nu: sunt foarte: multe cuvinte, ci- tog-. -.
mai

foarte puţine, deabia, doue—trei.: Căci din: cele:

“arătate de Pumnul căteva sunt așa de rare, in
- căt pentru ele-nu se va, ivi nici odată, ocasiunea”

.

de a,-fi confundate, d; e. mânosu (care. are măni :
mari) și 'manosu (:? plinu de mană); - tinişoară (o
bancă - mică : de earbă). şi ranișoara (2-0 rană
mică), rinuşoară şi ranişodră — și alte. asemene
- - “comparațiuni forțate de diminutive neintrebuințate.
i

n) L'c.:pag. 26.“
ra

a

7

îi

,

iei

i
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.

a
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Dacă mu. are.altă treabă, “decăt. a. distinge ințe„lesul
* nici.
buc
doue

acestor cuvinte, atunci poate. 'dispără fără
0 daună. şi din limba romăncască, precum tresă dispară, - din scriere. Remănu : dnsă XT'0.
esemple : mai serioase.' Riu şi rau, -viru şi

varu . se distingu - în .adevăru numai prin 5 şi Î
“La aceste. esemple respundemu, că, și în serierea.
noastră se vede. diferință. Rsu și vsru se scriu cu
E râu și ziru cu .: Singura dificultate :0 presintă - “esemplul cîni. şi cani, : unde: după sistemul: 'mostru

se „serie identic

căni şi căni.. Dar unu singuru |

„esemplu nu probează nimic; asemene - confundări .
sunt inevitabile ini or ce'alfabetu şi nu. au nici unu
- inconvenientu. practicu,

la, ceasuri. isolate.
mănă a suferitu
- „accentuatu,

„.

cătu' timpu 'sunt mărginite

Afară de. aceasta 'eufonia, .ru- |
cu: greu. “unu .î: așa, de lunga Și

“precum

este

in

cîne,.pâne,.

etc. și a.

disu cu dreptu. cuvăntu ciine,, piine: Astfel. dis„- pare. şi această: mică „ confusiune - in scrierea, lui
oi

i

”

|

Ă

„-. Priu urmare -nu vedemu. nici o causă. 'rațională,
care sii justifice. insemnarea : separată „a lui 3 in

alfabetul. rumiănu..

Cine

ar - introduce -o nouă .li-

„teră pentru 'acestu sonu, ar trebui să inventeze şi litere pentru” alte producte ale: Jimbagiului. dia- |,
lecticu, ceea

ce.nu se, poate,

din :motivele arătate

„în paginele precedente. Astfel remăne 'resultatul;
că nu primimu litera î în serierea: rumănă,. : -;

-

Na
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„Tot. deodată: Ansă 5 punemu. aci principial, petru
- iitoriu i in dioa, in care unul. din sonurile,res- .
"pinse acum. din .marearea. grafică, va, „căştiga im-"
„portanță, gramaticală

arăta

in limba

noastră, : adecă . va -

diferinţa, timpurilor sau “a: „perşoanelor sau

a “genului sau a numerilor saua ceasurilor, in acea
“di. sonul celu nou a căștigatu rangul unui sonu lo-gicu şi trebuie, să aibă 0 literă aparte,

Prin ce felu de litere să însemniinua soniurile, cele nouc? Eacă. a doua: din intrebtuile, ce
suntemu „datori. a resolvi, N
Ra
„ Cănd ne.amu, direge „numai. după 'sistomul. fo„neticu,

elu ne: ar: respunde::. pentru: sonu. nou 1i-

„teră nouă, şi astfel: amu trebui să inventămu pen„tru, toate sonurile :ce le. amu studiatu in partea,

ai “treia şi mai, ales: pentru. 3 și î; litere -noue.,
“Atunci consecința, “cea mai naturală -a, fonetismu„ Vui. este, de a primi deadreptulu semnele slavone
5 şi. î in alfabetul latinu.. Această. ar avă avan| tagiulu de.a introduce pentru acele sonuri semne

cunoscute. Şi, totdeodată: foarte : ușoare.]a. aplicatu.
“Deşi: nu a “avutu ăncă, nimeni. francheţa, de a pre- .
_- sinta: acestu : sistemu. pe
"cu toate aceste, “+ că :arc,
sunt plini: de. convingere,
modulu: celu mai -„simplu
grafiei. runiănc.. i,
e.

calea: publicitiiţei, scimu.
partizani. numeroși, cari
-că, astfelu Saru. tăiă, in
nodulu gordicu- alu: „orto:
:
:
-

<
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““Aronu Puriul nu merge “togmai așa: de depar- .
-

te, dară este in: aceiași . direcţiune. Pe îilu pri-. :
Mesce deadreptul de la -Slavoni; -s îi pare prea

-„străinu și -prea, uritu, și de . aceea „îlu inloouesce
pretutindinea prin e...
|
In contra
- exageratei

tendinței

acesteia

introii în “conitra.

importanțe ce se dă; Gsprimărei sonului

brutu -prin -semne. grafice, amu studiatu şi amu
stabilitu in partea ăntâiă a disertaţiunei de față
„Scopul - scrierei şi misiunea, specialii a: literelor,

i Resultatul - a fostu:-că- serierea - are

de „scopu a

comunica, ideile pe cătu se poate * mai chiar şi
“mai iute, şi că literele in deosebi au misiunea caracteristică, nu de. a: ne simboliza numai “sonurile, .

ci de a ne pune in: evidență: logica unei limbi in
flecţiunele: ci... Din minutul, in care s'a constatatu,
- că sonurile 5; au, u,ete. Sunt în esințăi modulațiuni
'de conjugare “şi declinare a le “sonurilor radicale a,

€,s,

t,'ete.:

din acelu': minutu

Și esprimarea,

loru': în. 'serisu, adecă literele “lor, trebue să ne
amintească, literele primitive, din cari au proovenitu.
„Pe căt este de unilaterală si prin urmare greşită
„ serierea lui 5, a; uj prin a, s,-t,. fără nici unu

semnu, fiindeă amintesce: numai sonul primitivu. al flceţiunei fără a, arătă, insași . modularea flecţiona-:
ră:

pe-utăt: este de- unilaterală și greșită in sen-.

"- sul contraru serierea lui a; î, zu, u prin semne âu
“totul osebite de radiealu, ffindeă ne presintă schim-:

-

a
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! barea fără amintirea, stărei. din. care a provdnitu

- (comp. pag. 15). „Cu;alte. cuvinte,;: causa ce.ne
'silesce a, respinge -in genere alfabetul slavonu pen-

|

tru: sorierea, limbei - rumăne, ne silesce a.respinge

in specialu pe 3 şi î..

i

i

a

„Inaintea acestui principiu logicu alu: serierei tre-

ua să, cedeze or ce ar «gumentaţiune fonetică. - „Căci
„in scriptură inţelegerea,. este lucrul principalu; de
- aceea, unde sonul brutu esprimă idea, litera, ya re>

- produce. numai. sonul, brutu;:, dar unde este. “vorba,
să se. esprime, dependinţa . logică a unei fecţiuni
„de la radicalul ci, acolo litera; -irebue să arete cu.
"cea, mai. mare chiaritate posibilă,: $şi-anume cu mai-.
„miltă Chiaritate decăt prin. fixarea, sonului isolatu, . _acelu. raportu, de. dependinţă, “gramaticală, „in. care . |
consistă. propria, rațiune. 2, vorbirei, omenesci. Ea

„Ce; este mai. mult:

scrierea, trebue să fie, „dacă,

“.. se. -poate,. mai, chiară, ăncă, decăt sonurile singura-

tice: â,.le vorbirei; “fiindcă vorbirea, se. chiarifică
prin. " gestu și accentu, „ear, scriereă trebue, să re
„prosnte toate auxiliarele. înţelegerci. prin ea insaşi
“şi de aceea. trebue să. domnească cea mai. strictă
,
logică: in forma, sub. care se presintă. :
tă
consecven
sine
in;
şi
-Căt este de escusabilă
- iergarea,. foneticilor dea isola, literele fie-cărui- sonu, :

„nu remăne mai” puţin. o eroare, și noi nu putemu
formulă; opposiţiunea in.contra ci mai precis,:. decăt”
„Prin cuvintele: nu aiudirea, ci înțelegerea este scopul sv
4
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“serierei.—! De cănd: cu! 'invențiunea iimprimeriei, “ce.
“firea, a: căştissatu in "omenire ' 4) importanță; vitală :

„= pentru: desvoltarea spiritului nostru; : astădi numai 4

„este justu' a' dice, că ințelegerea cuvintelor cetite

„trece mai ăntăi prin reproducerea audului şi "apoi
“a sensului lor: : astădi cetimu atăt-de mult şi atăt
de iute; incăt găndirea; se agită i numai intre literă
'și inițelesu,

şi “in: măsură : dreaptă: cu “intimitatea

„acestui: raportu scade valoarea, fonetismului pentru

“Scrisu * și cresce. importanța, literei - “ca semnu “de
„bransiţiune- aproape: nemijlocită spre idee, „

* Pentru a:reveni la ortografia, lui A. Puinnul “și
'a “scoalei “bucovinene in deosebi, restringemir: eri _
-tica, noastră in următoarele

propustciuni :: i î nu

“să 'se serie. de locu: aparte, conform domonstrațiunei de la pag.! 193 ;:ear dacă. totuși: se seric, pre“ tindăndu- -se''că, este. unu “sont gramaticalu al li
bei. noastre, “atunci nu se poate! scrie: cu litera îî,
„ci “eu”unu semnu pusu : deasupra; lui' a, e, i. 2)

“5, fiind” modulaţiunie flecţionară, sau a lui a sau a
“lui 'e, se scrie . respective: prin a sau. prin, e cu:

- semnul seurtărei : deasupra” "i:
i
-: Semnul ce nu ne pare admisibilu, aţi findeă .
“smiiitesce ehiaritatea flecțiunei, al doilea, “fiindcă “e este! unu, semnu: luatu din: alfabetul . latinu în„trunu inţelesu 'contrariu “celui ce'lu avea .la, Ro-

mani: De aci! vine - impresiuica : barocă; ce ne-o
face ortografia lui: Pumnul și care este aşa de, MO-
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o

tivată, incăt ajunge. pentru: a condamna
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scrierea

lui ce pentru 4.: Și aci nu se poate objecta, că tera
e.ne pare barocă numai: fiindcă nu suntemu, obicinuiţi la ca, sau cel puţin . objcețiunea. nu: ar fi demni: de bărbați de sciință. Căci: omul .se poate ,
obicinui la toate, și la cea mai mare, 'absurditate,
şi cine in chestiuni de. sciință apelează la obiceiu,
apelează la partea cea: mai puțin rațională a.vieței omenesei. Pină cănd se va invtța in scoalele
rumănc limba latină, pănă atunci experimentul.

de a serie. pe 5 cu ce va: remănea
, maiimult-o
curiositate literară, decăt o incercare serioasă, și |
durabilă. -

Persistitmu. dar din toate punturile de vodere iin.
scrierea lui a prină și &, fiind mai raţională de

căt celelalte ortografii intrebuințate în scrierea rumină. Objecţiunea ce i.se mai face: de a.fi prea
-grea,

nu este

fundată,

după 'regula

stabilită

-la

-pag. 92. Noi nu (icenu că scrierea lui ă sau lui € să
se facă după originea etimologică .a cuvintelor
urmărită pănă în limbi străine, ci numai după
forma radicală intrucăt se: află in limba rumănă.
Prin aceasta fiecare. seriitoru are: unu, mijlocu siguru de a sci bine ortografia

lui 5.

Togmai

mica

găndire ce i se reclamă la, serierea modulaţiunilor

flecţionare z, au, «ete. departe, de a-fi unu rev,
are avantagiul foarte insemnatu, de a întipări in
“mintea scriitorului: o imagine fie căt de obscură a

MG
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+

unităței tituror formelor aceluiaşi, trunehiu
de cu_xinte. :“Infine! obserșămu,; : ceea, ce. amu:mai:
disu
„odată, că unul serie, o'mie cetescu. - Dacă; cetire
a
este chiarificată prin n) ortografie, atunci caeteris:
pa. Fibus acesteia nu i se. mai. „poate objecta „ereut
a-

în tea serierei, :

i:

a

“ Să resumămu-acuri la fine resultatul critiet
i fo-

N netismului, “Fonetismul nu este unu
principiu- fun |

damentali alu: seriei, ci este o. regulă,
secundară,
supusă adevăratului principiu, care este.
inteleetuEste dar. falsă or ce formulare a, regulei foete esprimată - in modu absolutu; precum
.se .
află la Pumnul (Gram. pag. 28): „scrierea
nu este |...

mimica alta decăt o icoană, fidelă, și. vădută
a s0“murilori, şi:sunt false Și consecințele! :ortog
rafice
_ “trase din -acdastă, formulare. Din contră. “Scrie
rea

este mai ăntăi de toate comunicarea ideilo
r noas: .- *
“trecu relațiunile lor, pe cănd. pentru
fixarea nu” imai a sonurilor se descoperiseră : hierog
lifele fone- .
“tico, părăsite. de omenire, -i se întrebuinț
ează incă -

“ astădi notele: musicale.. Fără indoială, scrie
rea va

“fi in cea măi mare: parte a ci: “fonetică,
dar nu
“pentru a esprima sonul! în sine, ci numai intru
căt -

fi. sonul esprimă: idea, şi: este 'cea” d'intăi. incorpo-

“rare a 'ei.

“Aceasta este dependință - rațională. a,“

E 'regulei fonetice” de la Principiul logicu in scrier
ea . “unei limbi.—

0 cr,

AI

Ia

“ Terminănă critica. ortografiei” fonetice, ne imipli
-

=
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- nimu o. datorie . cătră „representantul
ei A. Pumnul, esprimăndu recunoscința |, noastră, pentru lu-.
“mina nouă, ce a adus'o in chestiunea, scrieri. ru- măne. Puntul lui de plecare nu ne a părutu, des-"

tul de afundu şi amr fostu siliți a susțină incontra.
lui - partea intelectuală. a alfabetului unei limbi:
ănse aceasta nu ne a impedecatu nici odată a

"recuinoasce seriosiiatea, și. consecința, cu care

a

_ urmăritu direcţiunea odată incepută.: Asemene bărbaţi sunt totdeauna o adevărată, binefacere. pentru : inteliginţa națiunei, lor, Și. devinu folositori chiar
prin partea | eronată a: 'opiniunilor, provocănd o
"mai profundă cercetare a punturilor contestate.
„Acum. după

ece am terminatu studiul asupra, fe-

cărui sonu alu limbei rumăne, „faţă cu litera, latină
prin

care

trebue să fie: esprimatu,

" dreptu a alcătui următorul

suntemu : in

conspeetu alfabeticu, i

| inceputu Și continuatu” în parte la pagielo 37 LE o

65 a acestei cărţi.

|

„. Pentru sonul: rumănu
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„Ne mai: remăne de: vorbitu dopo: acceile. :
Accentele, cum. se scie, fară- descoperite; de A
.
“ stophanes “Byzantius- (see. III p.i Chr: In: manu-"
scriptele latine nu se află de locu; -dar nici in cele
"vechi grecesci pină în seculul VII după Christosu.

„Aşa

dar invențiunea

lui Aristofanu: nu a pututu

"servi: pănă atunci” decăt numai gramatistilor. (Ve“run: haee omnia — se. spiritus asper_et
- „lenis,
accentus „accutus, „gravis . et :„cârcumflezus - — aite
sepia, sacului a Tibrariis negjlecia
Drorsus

Ta
+
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“oideitu: na Codices” octustisini quintă - "-sevtive
Sacculi dis. Dor. carent.. "Monifauconi ă , Palaeog gr. „ gracc. pag: 33)..
|
E
îi
Neesistănd dar nici o causă palcografică Denta
serierea, aceentelor, vemăne nuinăi trebuința logică ca singura causă pentra “admiterea” lor: “Prebuinţa
" logică ănsă in limba rumănă căt “pentru ăecentu“are se mărginesce la conjugatiuni; Acolo diferința
” tonului. aduce diferința inţelesului, " “tonul: trebue
“dar. neapărat

. "accentul

*,

esprimatu prin 4aecentu şi anume prin
admisu Și cunoscutu pentru asemene

casuri. “Vomu serie dar vede, ănsă a vedt, laudă,
ănsă lăiudă, facu, ănsă făcă ete. Pentru persoana 3
sing. la. Perfectul conjug.I 5. accentuat se esprimă
prin: â, escepţiune. motivată

mai sus.

- Accentul * _intrebuințatu: pănă acum peste -eeşio.
pentru a. esprimă diftongii- cu şi oa, este o inveuțiune - nesănătoasă, atăt in contra, regulei serierei
| „rumănesci formulată, la pagina 38, : (acele: sonuri

rumăne, pentru: care se scrie litera latină, cores- pundetoăre,: se scriu: cu această literă, abstrăgănd

"de.la considerări -etimologice), căt și in contra naturei semnelor, nefiind” chematu

accentul in nici

.
“unu alfabetu din lume a esprima, pe a.
suprifie.
„ Acestu a poate cu atăt mai puţin să
din: serisu și înlocuitu prin: accentu,. cu căt
matu|

in, diftongiul ea, depărte
IEI- sccundară

de a fi numai -0 vocală

născută “din prelungirea

lui & devine in

120
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„limba, rumănă.. vocala

principală,

eu timpul pe e (esemple sumă:
“vară din veară ete.

care

absoarbe

masă din mcasă,
|

Infine. semnul, scurtărei intrebuiațatu de mulţi. Ş autori pentru 4 Și u finalu, nwlu putemu admite, Ă

“fiind: superfiuu.. Regula este: i și

sunt scurte la

- finele cuvintelor, afară numai --cănd sunt accentu- „ate. sau. cănd este cu „neputinţă de a le scurtă a

ECă e. aug, pentru ete.).

:

-

N

ai

fe

Pa

aN

Sa

E

!

î.

Partea
SI Cercetări

a« patra,

limbistice şi critica, siste- .
mului etimolog cu,

Puntul nostru de plecare în stabilirea alfabetu- Să
lui rumănu, precum amu incercat'o în cele trei
părți precedente, a fostu regula de a serie sonurile rumăne cu litera latină corespundătoare, fără

considerări etimologice; ear

la sonurile

noue de

flecțiune, pentru cari nu ne au ajunsu literele latine, amu aplicatu litera radicală inscmnată cu -

- semnul sedilei sau a scurtărei pentru'a marcă mo„dificarea.
bela

Resultatul acestor cercetări

alfabetică, cuprinsă in pag. 117'și

a fostu ta118,

şi re-

-gula ortografică : fiecare din cele 26 (cu î 27) 80nuri gramaticale ale limbei rumăne se serie. nu-

maicu

litera insemoată in tabelă la rândul seu.

Oppusu acestei ortografii este in principiu și in
practică sistemul etimologicu. : Tema noastră este
Scrierea limbei rum.

E

6
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acum de a cerceta; cu consciință - răţiunile acestui :
- sistemu- și, : dacă. nu'lu vomu “primi, precum nu
- Vamu- primitu, de a demonstră causa respingerei...
0 esplicare prealabilă este „mecesară. in confu- . o
siunca de. âstădi:a serierei runi: ăne.. „Mulţi din -“compatrioții nostri - sunt de opiniune, că diferința
- intro sistemul foneticu și celu: etimologicu pentru -

ortografia

.rumănă consistă in aceea, că fonetistii

E primescu semnele

de sedilă: sau

de scurtare sau.

de pausă. ete. pentru f, d, ș,ă, &, ete. pe căndu .
| ctimologistii scriu aceste sonuri derivate fără nici
unu semnu, dănd numai 0 regulă pentru cetirea lor.
„Această opiniune este greşită.

Nota carăcteristică a “sistemului etimologieu nu
este. lepădarea semnelor; din contră D. Cipariu
“şi scoala, lui -aru pute foarte bine să primească a
"astăqi semnele noastre, şi cu: toate. aceste se ur-

"-meze calea etimologică ce au croito.. Dovadă Lezi
“conul de la, Buda,

Esinţa

ctimologismului in,. ortografie este alta.

Elu' cere, ca, după

ce literele alfabetului: s'au. sta-

bilitu, fie “cu semne fie fără semne, scrierea ortografică însăși să -nu să. îndrepteze după vorbirea
“actuală, foarte influențată prin legi cufonice, ci după legile derivaţiunei cuvintelor de la originea,
“lor, întrucăt: "aceasta se poate” urmări. în: intreaga

tvadițiune

a limbei, “De. aceea 'D.: Cipariu serie

i

;
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-.

>.
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cuvăntul bine nu. cu i. cum ilu' pronuațimii noi, ci ăi
“cu ge, adecă” "bene, e: fiind vocala originarie.

“nu

După cum se vede, cestiunea etimologismului
este o cestiune alfabetică, ci ortografică şi lim-.

_bistică, şi de aceea amu

trebuitu să'i reservămu

“unu capitula aparte. în disertațiuiiea noastră.

Pri-

-ma, datorie ce avemu acum, este . de-a espune cu
Timurire fundamentul 'etimologisimului, şi această
„o facemu prin propriele” cuvinte a le eminentului
seu xepresentantu

Și cu propria

sa, ortografie:

„Legile gramatecei si ale „etimologiei ' de multe
„ori infrangunduse in pronunciare. pre in legile. cu„foniei limbei, urmeza: câ.in scriere au se se oser- .-.
„beze legile gramatecei 'si etimologiei fora aten„tiune

la, legile eufoniei...

:

-

“Tote:: sunetele: "derivate strinsu luandu 'se polu
„iazisă de spurie si coruptiuni în catu se abatu
„de la cele primitive, de si de in partea cufoniei,. pcare se nevoliesce a aduce mai! multa „armonie .

in cuventare, se” paru a fi profectiuni. “
„Sunetele derivate, . in "atu au litera respundie„toria in alfabetu,

'au dar a se

reduce

la sune-

„tul primitivu si a se „serie, cu literele respundieptorie, acestor' a

: “

:

: „Spurie: si "de Japedatu in ortografia sunt:
sa în locu. de ea, d. e. in masă, vară,
2

.

ai

fată, ete.

7
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pe în: locu de 2, d. e. în fie. chientu, înghiețatu..
ni ina locu. de î și &d. e. în inimă, cuvinte, bine)
|
m
Bteete,
a

şi

astfel D. Cipariu - scrie:

mesa
„Vera .

- fola

| fa

n

2

„nn

Da

ii a

n:

dnei
coli,

:

fată,

n

p

fie,

chem
schimbu,

a

E

p- ine

ă n-a

„- Multe au

vară,

2 n

Chianu3 n
IE Scainbu nn
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in locu, de masă, .

observatu

voie, ete, -
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! fonetistii in contra

acestei

orto grafii : +2) că estă prea. grea și chiariimposi- bilă, presupuind la toți cunoscința . limbei latine;
că nu este scienţifică, nelimităndu- pănă unde să
“se „urmărească rădăcina etimologică, ete, :-Mărtu-

“xisimu, că observările fonetistilor, pe căt le cunoas-. - i

“ cemu noi, ne paru! “insuficicnte şi in parte injuste.
“Căci nu. este . dreptu . a critica: unu principiu din .
starea, ăncă imperfectă, a realizărei. lui de: astădi. O teorie este numai atunci învinsă, cănd i se concode realizerea, cea, maii perfectă şi totuşi i se ara-.
+

» Cipariu, “Elemente de limba romana dupa dialecte si

„monumente. vechi.
*

Blasiu, 2854, pag. 83, 85, 86 şi 87. pă
Vedi artic. D-lui Sbiera in Nr. 7 şi s din Foaea So i
. eietătei A Bucovinene pe 1665, .:
4
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curzaca SIȘTEXULUI ETIMOLOGICU- a

tă. togimai atunci. viţiul in insaşi

DE Și din acestu puntu de vedere
| propusu a, analiza

Admitemu

concepțiunea ei.

..

decisivu . meamu

sistemul etimologicu.

-

dar, că. etimoligismul scrierei rumăne

sa determinatu * cu

toată

precisiunea: sciințifică, .

că-a, “ constatatu fasele istorice-.a, le limbei, că
ne. poate spune, pănă unde: să” mergemu cu derivaţiunea, ctimologică..și care sunt “formele originarie -a le cuvintelor rumăne din insaşi .limba, ve"- chie rumănă, Si după, această, concesiune, punemu
intrebarea: Este rationalu şi este 'cu putinţă "a

iutroduce. înscrierea şi vorbirea limbei de astădi
formele mai primitive şi mai curat. etimologice. ce
.

ke amu: aflata în seculii tr ecuţi?..

ia

“Dacă este rationalu. şi este cu putință, “atunci,
„fie opera grea, fie uşoară, toate. silinţele - noastre
: trebueseu' concentrate

spre. susţinerea. principinlui i

etimologicu. Bar: dacă "nu. este rationalu și .cu E

„putință, atunci toate : diseuţiunile lăturalnice sunt
“superflue, principiul ctimologieu. -al scrierei „cade
e
a
i,
de la sine;
„Eacă importanţa intrepărei, a: cărei . rosolvire o]
|
- incercămu in paginele următoare - atăt: pe calea

. istorică cătti pe cea. teoretică.

Ă

|

“Gercetănd. istoria lizabelor mai multor popoar, -

„ne surprinde unu' faptu constantu in. toate : „meta- :

- morfosa neaparată. ce o suferu, cu propășirea

4
tim-

>
.
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aia

pălui.. Nici. unu : poporu ! nu mai vorbesce peste ana.
- timpu oare care cum a vorbitu la o.epocă dată,
"si noi astădi-nu amu mai inţelege fără studiu spe„ cialu limba noastră de acum o mie de.ani, chiar
| dacă 'ne- aru

îi "remasu

“din acestu timpu.
mânu

vre. o. tradițiune literară

Tot aşa. constată poetul: Ro-

Horaţie,: că clunu mai .inţelegea vechiele. -

“poeme Saliarice*), şi 'Polibie ne spune**), că di"=. ferința limbei vechi “latine de ceea ce se vorbea
pe timpul scu, -cra, aşa de: mare,

incăt

Romanii

cei mai. culți inţelegeau cu greu vechiele tractate
“ca Cartaginieni..

| Cătova forme caracteristice “Şi

„ fundamentale, oare cum.o canavă, pentru țesătura,
, viitoare,

remănu * neatinse, în vicisitudinea timpu-

...

“rilor. şi formează unitatea, : unei limbi in varietățile |
ei istorice : ănsă acele forme: sunt: puţin! nume-

“ roase, sunt numai o parte a scheletului sintacticu
Și. flecţionaru, pe cănd toate celelalte forme, terminăciuuile, cuvintele “ isolate' Și pronunțarea lor,
se află intr”o' perpetuă, mișcare... În această pri-_*
vință s'a observatu faptul, că unu. poporu; cu căt
este- mai necivilizatu, cu 'atăt iși schimbă limba
mai iute, precum :riurile mici și spulberatice din “munte” tocescu mai mult „pietrele ce le ducu cu .-

deşi, decăt fușiele mari Şi imistite, Lucrul mer- :
ta
„*%) Polybius,

pt De,1, 55, 8.
::
Mist, LI, 22...
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„ge așa de. departe, incăt unele” seminţii din Sudul Africei, după testimoniul. misionarului Rob. Moffat,
işi schimbă limba, cu totul din. generaţiune îiin ge

“neraţiunc.

SIR

a

a

:

a.
r

Nu este multu timpu as cănd această. metador-

“fosă a atrasu atențiunea filologilor, şi studiul 'îs__toricu- alu- limbei

se poate, numi

seiinţa, modernă

“ kat'ezxochen. “Ănsă astădi este unu principiu al fi: .

-lologiei comparative de a urmări d..c. fiecare cula
pănă
lui
ările
„vântu' francesu prin toate schimb
in.
“forma primitivă, de ai căuta apoi ascendenţii
de
“ limba latină și collateralii in limbele romane,cuvănla
latinu
a trece pe urmă, de la cuvântul
tul corespundătoru' greceseu, de: a cauta. în. „fine :
“ isvorul-amendora. în limba sanscrită pănă. la, ră- dăcina, cea. mai

care

primitivă,

arată in dărâtul

ei. la o limbă și mai vechie decăt sanserita. Este
“spestaculul -celu -mai interesantu . de a .vede pănă
la ce gradu 'de siguranță au ajunsu astăi aceste

investigaţiuni

comparativec*) și cum din o singură

“silabă, din unu.singuru sonu se. poate deduce unu
ui,
"giru' intregu de conelusiuni solide asupra timpul
care. se
„Aceului, alianţei “ehografice. a limbei. de
Eu Pentru a. avă o idee chiar
=».

a
despre” starea actuală a.

rile is filologiei comparative, ne aimu folositu in. cercetă

.
torice următoare de cminentele prelecţiuni asupra, sciin-

ţei “limbei,- ţinute, de Mar. Muller

18 1861,

Me

ini institutul Britanicu

|

|

i

-
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ţine, ” „Despre. Nabnchodonosor "se scie, că avea

„obiceiul “de. aşi. imprima numele in - fiecare: din
* cărămidele „întrebuințate: la clădirea - „palaturilor.

. colosale din “timpul “imperiu
.
lui stu. „Acele 'pala„turi au: căqutu in “ruine, insă | din ruinele loru.

“sa. luatu. “vechiul materialu și: s'a destinatu la:
“clădirea, orașelor - mai noue.- Astfel ' Sir Henry |
-Ravwlinson, cercetiăind pietrele zidiărilor noului Bagh: Si
„dad. pe

malurile! Tigrului, descoperi -i in toate ur-.

-

„inele. conservate a, le acelui timbru .impărătescu, | “Tot așa se conservă marea antică in edificiul lim„.belor moderne; şi cle sunt clădite ' cu materialul - ă
“luatu din ruinele. colosale a, le -limbelor vechi, ȘI
"fetarg cuvăntu al lor, 'bine: studiatu,. desvălesce .
timbrul nemuritoru ce i Pau imprimatu părinţii fa-

milielor arice şi semitice intr'unu timpu, din. eare *
a dispărutu or ce altă. tradițiune omenească.
RE
„* Atrași de miraculoasa „lege conservativă, ce domnesce. in' limba omenească prin toate transforma- |

RE ţiunile ei, filologii curopeni de cănd 'cu introducerea“ studielor sanscrite. cercetarăi. cu. predilecțiune proprietăţile * comune intre. diferitele limbi și din
” „aceste cercetări resultă faptul, . că: liniile istorice :
- „a le. limbelor moderne sunt - convergente, tindănă
toate. spre căteva origini! comune. Astfel sau sta-.
bilitu. trei “mari “familii. limbistice
" familia arică, cea semitică ȘI. cca turanică,. și “pentru. fiecare
- din. ele sau alcătuitu acei “arbori genealogici de

CRITICA SISZEXULUI. ETIMOLOGICU.
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sunt cu “dreptu că

„i

ie

„vântu gloria seculului nostru.
|

Odată, intrată în direcţiunea comparativă, sciin--.
îi ta limbei a inceputi a desface” toate cuvintele ' com"puse în elementele lor simple; şi 'intre aceste: sau -

ivitu apoi .rădăcinele comun! tututor limbelor” de
aceeași. familie.

...

|

ERIS

Elementele cele mai siinple sSau doveditu aA rădăcini predicutive sau demonstrative și anume toate.

monosilabe. Gramatistii limbei sanscrite au redusu
“ intregul tesauru, de vocabule sanscrite la, 1706 ră-

duoini, adecă' au admisu! atătea'- cuvinte. (silabe)
“- radicale, căte le 'au. trebuitu. după 'sistemul .lor: ...
pentru ă deriva din ele. toate numele, adiectivele,
„pronumele, verbii, adverbii, preposiţiunile şi con:

juncţiunile ce se află in limba, sanscrită; . Ansă o.
“atențiune :mai minuțioasă, miergănd mai departe decăt derivarea Jexicografică, descopere

șşi in aceste

1106 cuvinte compuneri: din elemente şi. mai pri„mitive, șşi astfel“ acestu ' numeru se .va reduce.la -:
ă mai: puţinu de a, treia paite: alui. Cam. de 500.

este dar numărul totalu al radicalelor, din -carisa formatu intre altele cea, mâi mare parte a lim„. belor Europene : rumănă, francesă, “spaniolă, itaNană,

portugesa,

vonă, Cu. „toată

lor lor,
Limba

germană,

engleză,

prodigioasa.. eăitățime

i
exreă asemene

e

greacă, “sla-

a „cuvinte-

Ra

s'a . redusu: la: vo. 500
.
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- de rădăcini, și “limba, chinesă,
derivaţiuni,. se mulțemesce
Astfel

de: şi nu.
1 forniează

cu 450

de radicale.

se .constată,,
că de cănd există

limba, in.

"genul omenescu și de cănd se tot schimbă diferi“tele ei. espresiuni,

nu

s'a: adaosu: nimicu la sub-.

: stanţa, primitivă a “limbei, nu s'a mai inventatu.
pici o rădăcină de cuvântu prin &generaţiunile mai
noue, așa incăt noi astădi manipulămu. cu același
mâterialu -]limbisticu, cu care a vorbitu și. Adamu,

,

.

- “schimbăndu numai partea formală a cuvintejor.:
Cu căt ănsă este mai constantu acestu tesauru
“antediluvianu al limbelor omenesci, cu. atăt este
mai

nemărginită

varietatea modulaţiunilor formale

: “introduse in. acele sute de rădăcini. primitive. .- Bs- -

“plicarca. acestui

puntu „ne va respunde

totdeo-|

„dată la, intrebarea: cum din 500 de radicale sau
tormatu sutele: de mii de cuvinte,. co le vorbescu
- popoarele indo- -europene ? .
.
Dacă studiămu astădi o limbă modernă cu in-

tenţiunea, de ai inţelege compunerea, ci, distingemu ”
mai ăntăi intre' suma de cuvinte,: ce conţine, cu-.
vinte compuse și cuvinte simple; şi prin aceasta *
vedemu primul mijlocu ce'lu întrebuinţează limba
pentru a se inavuţi:

- ea alăturează

unu

cuvântu.

- radicalu lăngă . altulu şi formează . astfeliincorporarea unei noue idei, O rădăcină, de cuvinte” “este.

„d.

e. SPEC.

Din

ca formămu:

re- spectu, :re- -

spect-are, Te- speot-abilu, re- speet-osu, re-“speetivu;
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de- -spootu,i feanţ, de-pit (franţ. . vech. dospit); Su-..
spectu, su-spic-iu, su-spie- iosu circum- spectu ; in“spect-oru, in- -speet-iune, in-spic- ientu, a-spectu; pro-

spectu; | con-speciu;
au- spic- iu” (din lat: 'avi-spi"“cium privirea divinatorie a păsărilor, precum-haru": spexz==privitorul intestinelor) ; spec- ulare, spec-ula-tivu, spec-ulat-iune ; germ. spăhen, spion, spioni- .
“ren; lat. spec-ulum.=— oglindă, ital. speccliio, germ...
Spieg- d, de acolo franţ. espiăgglet), lat. spec-ies (pre“cum idee de la £1003), franţ. espăce, germ. speozieli
„ete., la noi :: :spee-i-ialu, spec-ial-izare, : spec-ial- it
.- te, spee- -ial- istu,: spee-ificatu, spec-ificat-iune, spec:
vificu; spic- erie, franţ. Gpic-ier, pain d'âpice, ete; ete.

Eacă o sumă in adevăru prodigioasă de idei şi ; “cuvinte noud formate din radicalul SPEC: (sanser.

SPAC) cu alăturarea altor rădăcini demonstrative,
N
„
i și predicative. Se
Anst aceasta” nu ne csplică unu altu isvoru:de
RE 3) Origiica acestui cuvăntu francesu e: curioasa. Jatie
tradiţiunile populare a le Germanilor. din evul mediu

:

„. Âgurează unu Till Eulenspiege!, unu felu de Tsopu mo-.
-.. dernizatu, care făcea o sumă: de glume inţelepte și şi-..
” “ret'icuri mai puţin înțelepte. (Povestile lui sunt. narate .
"în rumănesce de Barac sub titula, foarte literal traducă. de Țili-Buhă- oglindă.) Acestu nume deveni popularu :
şi in Franţa.sub pronunţarea : coruptă de Ulespiegle in .
- locu de Eulenspiegel, şi -remăindu numele pentru felul .

| _ faptelor lui, cuvăntul. espiăgle se intrebuințează, in inţee
-.
:. sul de vicleanu, sburdalnicu.
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“ multiplicațiune și mai. mare a cuvintelor : co
“mile lor. “gramaticale ; adecă: terminațiunile- casuri- .a
lor, numerilor,: timpurilor, persoanelor, : modurilor,
- ete. cari facu de unu singuru cuvăntu, “intrata |
_
odată ini formalismul gramaticalu,- produce sute de - ."forme noue şi sute de relaţiuni diferite a le ace-Jeiași idei. : Noi

amu

atinsu acestu punti

in par-.

„tea I la pag. 5 şi 6, insă acum trebue să'lu stu- .
diămu mai de aproape. Cănd 'dicu cănta-m, acest
ELL) axată, că numai căntu acum, ci-că acţiunea se 5
„înțelege inteunu timpu trecutu; „cănd dicu cănta-i,
se inţelege aceeași acțiune in același timpu, decăt -

„acum se refere la o.altă persoană. - Ce. forță -ma'gică are litera m, incăt” dintro acţiune presentă
face .o'aeţiune trecută, și, de unde vocala î schim- . .
„Dă persoana ăntăi in persoana a doua? Și aceeași.
intrebare pentru toate terminățiunile deelinative, “
“conjugative, derivative ete. 'a le limbelor moderne.
„Pentru | ce 'silaba rai adăugată, rădăcinei verbului
“ aime= aime- rai, arati timpul, faturu? Pentru ce :
silaba, ment, care isolati, este fră inţelesu, espri- i
“mă. fiind adăugată la finele unui cuvântu calitativu,

+ “modul cum se manifestează o aoţiune, d. e. pană,
grandement 2
NR
.
Cu căt urmărimu asemene terminaţiuni a le linbe-,
„lor moderne in timpuri treptat mai vechi, cu atăt le
vedemu căştigănd din ce în ce o formă; mai întinsă,
Si

pănă cănd la fine toate. se arată a î fostu odată

-
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7 cuvinte independente cu. usul: şi” „inţelesul lor. pro„priu,. aşa incăt toate sonurile terminative, cari: as-.
„tăgi. nu mai. au valoare: proprie de cuvinte, sunt
corupțiuni fonetice ' din espresiuni “primitive. nea- -.
tărnătoare.. Litera reințeleasă n - din. imperfectul
nostru ciintam ne: conduce în timpuri” mai vechi
la. forma, am=cănt-an, apoi in limba latină, de un- .
-de a "venitu,. la forma, bam=eanta-bam. . „Acestu. .
"ban, prefăcutu in spaniolesce in ba, in italienesce
in va, se demonstrează a fi unu verbu auxiliaru n
- independentu, acelaşi verbu care se păstrează, in
„sanscritul bhavâmi, în anglosaxonul beom=—eu sunţ;
: Urmărind: in acestu modu toate flecţiunile tutu-:
ror limbelor, şi mai: ales a Jimbelor - din familia
- turanică, constatămiu legea, generală: că or celi:teră d&' terminaţiune este “remășița unui cuvântu
„dutregu primitivu allipitu lăngă o rădăcină mai |
„puternică, Acestu 'adâvăru se poate demonstra cu:
„atăt mai uşor, cu căt sunt astădi ăncă limbi, in. cari
„ceea, ce a devenitu la noi simplă terminațiune, este
“ ăncă cuvăntu propriu, dar arătănd totuși legatură,
“cl: 0 altă rădăcină, oare cum, linia de inchiegare
„terminaţională. “De la aflarea “acestei legi, lim-

bela. existente se impartu. in trei clase diferite.
Clasa ăntăi “este. aceea, în

care; toate. cuvin-

--

“tele sunt radicale” neschimbate şi de regulă” Mono- - :.:
“ „silabe, Pe. aceasta, treaptă 'se află limba chi:
“meză vechie. Plecţiunea e este. aci iecuinoscută. Ra-

134
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, porturile. ce. le: esprimă Aecianile
- nile: noastre,

se arată in ea

şi ferminăciu-

prin cuvinte intregi

„radicale puse lăngă olaltă. D. e.. fin insemnează chinesesce omu, iai mulțime ; pluralul: nostru oa- :
„meni se esprimă pri a Jin kiai,. unde: iai nu” este

"terminăciune, ci unu cuvânta a parte cu propriul. .
"seu inţelesu. 7” este chinesce unu - cuvăntu radi-

calu și insemncază întrebuințare, cdng insemncază
băţu, espresiunea noastră cu ana băț, lat: baculo.
(unde cu este o simplă preposițiune și o o simplă
terminațiune fără. inţelesu radiealu: şi. fără usu
| „Propriu) sc traduce: chinesesce: ş' cdng, unde fie-- :

"care din cuvinte are sensul seu radicalu,. cum amu(ice :. întrebuințare bastonu.

A

doua

clasă. este

.-

=.

aceea, “unde. din doe

|

« cu-"

vinte radicale. puse. astfel . lănegi o laltă, unul
iși

perde

inţelesul. propriu, - și.
devine - terminăteiane,
ş

„= ear .celălaltu
măne

iși” păstrează

in toate” formele

insemnarea. sa, şi re-

unu

radicalu ca la ince-

- ccască și cea ungurească.
etimologice - “in sensul celu

Aceste. sunt limbe
mai rigurosu. . Ele

“putu. De această. clasă” se ținu limbele din
fa-"
milia Turanică, și intre ele in specie limba, tur-

păstrează Yădăcina cuvântului fără. corupţiune
fonetică :“Și cu simţire perpetuă a înţelesului
pri- - mitivu
pe cănd terminăciunea,. cuvăntului ;
deşi
"şi ca este unu cuvântu,:. nu mai produc
e sim- .

„„-țirea, înţelesului „propriu Și

tog mai astfel. devine ..

|
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terminăciune.
Forma “participială sever “ insemnează . turcesce- iubire ; conjugarea presentului iu
-“beseu, iubesci, iubiţi sc, face astfel: "Sever-m,
sever-sen,' sever-siz. : Finalele preseutului îm, sen,
siz nu sunt finale corrupte ca a le noastre,. escu,
. esci, iţi, ci sunt cuvinte, şi. anume pronumele

: cu,

„tu, voi, (așa incăt. traducerea, literală: ar- fi: îuănsă fiindcă in
"-bindu-eu, iubind-tu “iubind-voi),
- această compunere nu se 'mai simte 'inţelesul lor
propriu, din care causă se şi schimbă. în “imper-foctu, “de aceea au decădutu “in simple “termină„ciuni, :. Mai 'chiar- va, fi unu esemplu dintro “limbă”
“cunosculă,

pe

care: o „putemu

controlă

cu 'sim-.

„ țârea noastră. Futurul- conjugărei -francese: se for- i
„mează prin finala ai pusă lăngă infinitivu, aimor; |
Jaimer-ai, tu gimer-as,

i: aâmer-a 3

"vous. aimer-ez, 1ls, aimer-ont.

ROUS

dimer -0us,

Aceste finale:. ai, as,

-a ete. nu sunt alta decăt presentul verbului avoir, .
și prin urmare j'aimer-ai va se dică, Jai ă aimer, :
tu aimer-as==tu us ă aâmer,'ete., literal -tradusu:
amu să. iubeseu, - ai să iubesci, sau: voiu iubi, vei
iubi. (n modu analogu se esplică forma, latină:
"ama-bo.) Probă convingătoare pentru justeţa ace“stei esplicări este. vechiul dialectu provengalu, unde
„ formele se află decompuse: in locu de (je) vous dirai
sodice forma, mai primitivă dir vos ui (am a, vE dice).
In spaniolesce asemene in locu de lo hav-e, voiu face

„aceasta, se qice hacer. (scurtat: har) lo-he,-a face

2
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- acaasta amu = facere id habeo. Așa, dar Analele
futurului . francesu. aimerai,

aimeras, - aimera

ete.-

sunt presentul verbului azoir lipitu. lingă verbul
aimer; ănsă' fiindcă. nu li se mai. simte . inţelesul
loru propriu - -de avoir, - vemăind ele” numai o în- semnare: a-ideei futurului, nu mai potu î i cavinte, i
“ci sunt: simple terminaciuni.

:

aaa

_

Să dămu și unu esemplu din limba. rumănă:
Iu conjugarea
interogatită,: fi-voiu, fi-vei, fi-va,.
: înţelesul: propriu alu cuventului: voiu s'a “perdutu;
“clu nu mai insemnează a, voi== voulvir, ci are
„numai “fancţiunea de a insemnă futurul și este dar.
2 pe calea de. a deveni o simplă terminăciune. Tot „aşa cănd dicu voiu fi, voiu de la inceputu nu mai -

-are altu înțelesu de căt a arătă futurul lui fi, şi
de aceea Rumănul, pentru a dă lui „voiui selisul
“seu propriu, nu - mai .poate intrebuința infinitivul

curatu in verbul următoru, ci trebue să introducă
„ subjunetivul cu „să“, nu mai „dice: voiu merge
Asie vcuz aller) -precum “dice d. e. potu inerge, ci
trebue “să dică, spre distingere: voiu.. să. morga, =je. veuz gate Jaille).
|
|
“Tn-a treia, classă a “lizbelor se află limbele a- „zice, prin urmare cea latină şi a noastră. Ele nu |

- mai respectează nici: forma nici “înţelesul: primi_tivu alu elementului: radicalu şi cu atăt mai puţin
- alu cuvăntului

terminaţionalu.: Deabia filologul este

“în „stare, aa le da de. urmă.
-

p.

....

a

e

sa

„. CRITICA SISTEMULUI ETIMOLOGICU.

luămu' „de escrplu

180.

genitivul omului. Aci |

distingem mai ăntăi cuvăntul oma şi: termi- *
narea genitivului -li., Omu me: duce la latinul -.
“homo; : homo. :ne "duce la umus,- adecă la huma
noastră
;- -lui. ne: duce . la; latineseu “llius,: ge- *
"nitivul: unui pronume demonstrativu. "Omului. iînsemnează

dar: „etimologgicesce “tradusu : - a acelui

product. din lutu. sau din pământu. Cine. se găn-

_desce astădi la aceste insemnări originarie ?. Atăt
"omu căt şi lui au: modifieatu sonurile și au: perdutu i
| inţelesul- vechiu, și sunt astădi pentru mai. toţi-re- ”-

-

măşiţe mneinţelese sau altfel „înţelese din. marele:
“procesu.. de. combustiune,

: prin . care

se caracteri-

„zează progresul limbelor,
ar
“Să luămu unu. esemplu.. din altă limbă, es- N
E primarea numerului. 20. in franțusesce.. Numerul
„20 este unu compositu şi arată 2 qecimi. Limba chi-:
„_nesă lar, esprima,. dar, punăndu amendoue elemen-"
„tele de'. composițiune neschimbate lăngă o laltă.
Dece. se chiamă - chinesesce “și, doue. eul, - "doue-.

- deci = cul-șă, “In limba tibetană cu. „insem„" nează (lece, mpi doi, “ngyi-ciu douegeci ; in :limba burmeşă. șă dece, nhit doi, nhit-şi douegeci: E
PE

Cu totul altfel: limba, francesă,. italiană, „englesă,
ete.
Francesii dicu 'vingt. : Ce este. „vingt 2: Ni
meni din popor nu are 'consciință despre” cuprin“sul lui; Fraucesii ilu invaţă pe dinafară din tată

in fiu. Dacă analizămu dusă şi “urmăriniu acestu

.
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_cuvăntu, dăimu mai ăntăi de forma lui mai vechie,
” latină, = viginti. - Piginti corespunde sanscritului
Visanti. . Amăndouc se compunu din doue cuvinte:
din vi și “sunti sau ginli. Acestu vi este o corupți-.

une din dvis==doi, precum latinul, bis este o corupțiune din douis, engl. tivice, grec. dis, care dis apare.
„ €arăși in latinesco' în sensul de imparţire in doue
de e. discussio. cte; Ear santi.. sau ginti sunt abre-

viaturi. din sanser. dasati care însemnează: o “de-.
| cadă, de la. dusan=—
eee: Vingt. spune. dar pentru
“cine scie său “asculte, o istorie intreagă și arată
prin multe vicisitudini înțelesul impreunatu de dou.
şi de dece; dar pentru poporul modernu - limba

lui este mută. - Sonul

şi: sensul s'a, coruptu.

-

„- Ca toate limbele moderne, a suptu astfel şi limba
rumănă măduva ințelesului primitivu din trunchiuile celor mai multe cuvinte. a- le sale, şi aceste
stau: astăqi fără legătură, sensuală cu pământul
- din care provinu, numai ca nisce forme indiferen-

„te, ea, nisce. scheme a. le inteliginţei,și togmai. de
„aceea ca nisce instrumente apte de.a primi sfera *
şi: cuprinsul, prin. cari le.va defini subjectul gin
ditoru.
:
'

- Limbele de cassa a, treia, ne dovedeseu dar, că.
așa, numita

corupțiune fonetică - este. unu

isroru

nou de inmulţire a limbei prin flecţiuni de cuvinte,
“cari toate reproducu raporturile : subiective intre
idei... Prin urmare ceea. ce numimu noi Logica,
e

*
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a. limbei. rumăne. şi a
+

_ “celorlalte limbe : arice, şi prin aceasta marea, lor
- etnografico- naţionali , „provine "din modulaţiunile
- fonetice, şi aci vedemu causa adevărat limbistică,
. pentru care atăt limba căt și serierea trebue să indice :
cu cea, mai mare chiaritate toate literele flecționare::
Ce voesce: acum . etimologismul in ortografia

„rumănă ? Și cu această ne intoarcemu, din căm“spul interesantu al: filologiei la objectul diserta” ţiunei

noastre.

«rade

spurie. și de falsă. metamorfosa * fonetică

. Etimologismul

de sute de ani,

voesce. a, dechia-

prin care: a trecutu limba rumă-

_nă; voesce.a, ne aduce gramatica. la forma” cea .
mai etimologie pură, a ne aruncă limba cu secule
"inapoi, incercăndu:se a stavil fluctuațiunea miilor
de ani, prin care a fostu impinsă limba,. rumănă

|

spre. desbinărea, fonetică. de cea, latiniă, limba la
tină spre desbinare de cea sanscrită, cea sanseri-... -tă spre. desbinare de o limbă mai vechie,. despre
„cate

nu mai avemu tradiţiune. contimpurană.

..

“Or care aru fi opiniunea. ce 0 avemu: despre.
aşa numita corupţiune fonetică, atăt remăne con“statatu,. că, această, peorupțiune“. este marea, dis-

7

tinctivă a limbelor arice şi in" specie a limbei ru- “măne şi totdeodată, legea . fatală; „după care se .
metamorfozează limbele noastre. pănă unde le pu-"temu

urmări

in. istoria

- omenirei,

Aci unu “indi-

vida, cu schematismele sale gramaticale, nu poate,
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|

să folosească: și nu
1 poate. să strice nimic.

Des-

voltarea limbei și anume și corupțiunea fonetică
este. unu productu instinctivu. al. naturei. omenesei
“gi „nici odată nu:se va plecă după - raţiunea calculătoare a individului. Incercările gramatis„tilor. şi a puristilor de a frănge geniul - ascunsu
al limbei unui: poporu “prin micele. lor paradigme și teorii au remâsu totdeauna, şi cu. dreptu E

cuvăntu
-

peratului

fantasmagorii impotente, . Din viaţa Im-.“Tiberius

ni se referă, că odată: co-

„miţend' o eroare - in contra Timbei,

Marcellus i-a.

relevat'o şi i-a cores'o; dar Capito, unu altu gramatistu ce era din intemplare presentu, observâ,
că limba Imperatului este limbă bună . sau “cel
puțin dacă ;nu este indată,. va deveni peste
curând. : La aceasta, ănsă Mareellus 'respunse:: .

„Capito este

unu

mincinosu,

“acorda împămentenirca.

cea

Cesare:

tu poți.

mare unui onui, dar.

> suici odată unui curentul.

Scoala, etimologică este dar ceva străinu și nenaturalu in scrierea limbelor arice; idealul la care
aru voi etimologistii să ne aducă “ortografia ru" mănă, este maniera, turcească, o predilecțiune ce in-tră dejă in.sfera gusturilor, despre care dice pro-

verbul -latinu că numai este de disputatu.
- Ortografia, unsi limbi, în or ce epocă dată, a-:
:* fară de aceea, in care a fostu stabilită, este dejă de

_la sine destul

de osebită
. de vorbirea aceleiași

” "CRITICA SISTEXULUI ETIMOLOGICU.

4
Ss.

| epoci. “Causa este, că limba: se tot modifică pe ne:
simțite şi lasă astfel. ortografia anticată: indarătul
scu.. Cănd. divergința, a- devenitu - -prea „mare, . se .
„mascu- revoluțiuni ortografice, cari tindu a da seri-

"erei unu impulsu înainte. spre a ajunge
rea” fonetică a. limbei. .„Atunci
» earăși se mai identifică pănă
- care,. pentru a reincepe după,
| Îi procesu de separare. Este

propăşi-

vorbirea şi -serierea
la unu radu. oare
cătuva „timpu ace-.
dar siguru,--că or-

ografia ce o.vomu -stabil noi pentru limba rumen “de astădi, „nu va . mai . corespunde: limbei
ă strănepoților “nostri, ci. le: va . impune. sarcina de
_-a o ecuilibra din nou. „după. metamorfoza intăm"plată de acum şi până atunci. : Cu căt ănsă Sar
„mări greutatea pentru noi şi 's'ar indoi pentru ei,
-.
E dacă nu amu fixă astădi o ortografie corespun- : -

qătoare “măcar limbei -rumăne din seculul XIX,
_ ci amu augmentă distanța intre:vorbă şi serisu,
- potrivind, scrierea de astădi după vorbirea timpu-:
„rilor de ceri; care totuşi nici odată nu: vor mai.reinviă în limbă.: Noi dacă amu pută-o prevedă,

amu face bine să introducemu . ortografia „seculu- i
lui viitor; dar a introduce, 0 ortografie: corespunqătoare seculilor trecute, aceasta este o procedere,

.

in care din parte- mi nu potu vedă
ve
nici o inţelepeiune.

îi

7
4

In paggincle. precedente. amu demonstra
:
ta că
puristul etimologicu incercăndu-se a susțină in. li-
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_ teraturi o :stare fonetică, pe care limba aa -invins'ogi din care a eșitu, este unu sistemu imposibilu,
şi aceasta amu demonstrat'o pe. calea : istorică : a
e faptelor, indicănd legea nestrămutată a perpeiuei

metamorfose fonetice. :

.-..

“ Acum ănsă vomu arătă, in teorie psichologică că
| etimologismul, chiar dacă ar fi cu putinţă iin fapt,
nu ar fi raţionalu.. și ar trebui să fie combătutu.
ca o. pedică pentru' desvoltarea intelectuală,—
- Or ce cuvântu este incorporarea sensibilă a unei
“noțiuni (a unui conceptu). : Noţiunea este o idee
(representaţiune)” formată din alte idei, car nu
dea: dreptul prin impresiunea sensibilă. Adecă:

consciința, “noastră - primesce din: experiență mai
multe representațiuni. asupra acelueași felu de
objecte: Unu copilu d. e. are la
„objectul

masă 'o idee

sau

inceputu despre

representaţiune

”

potri-

„vită numai cu acea masă unică; ce a. veduto în!
„odaea sa. Mai tărdiu vede şi alte mese, cu patru
picioare, cu, trei picioare, cu unu picioru, de lemnu,
de peatră, de metalu, rotunde, .-patrate, poligoane:
„ete. Din această 'sumă de representâţiuni relative:

la acelaşi felu de objecte,. consciința lui cstrage
intrunu minutu datu şi print”unu procesu co'lu..
esplică Psichologia, representațiunea lor comună!
i, lăsiind la o parte diferințele 'de. tot; individuale a le multelor “Esesnplare
din acelaşi „objeetu, formează notiunoa acestuia.

>

Di
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Noţiunea (Begri[t) cuprinde . dar” esinţa,
ilor

ce” s'au presintatu

: . 143

lucru:

„consciinţei - noastre,

ale:

gănd din ideile lor numai părţile importante” şi
- respingănd pe celelalte. In acestu procesu' de. abstracțiune, noținnile perdu oare -cum materialis-"
- mul representațiunilor primitive şi devi inu - "eterice,
“perdu. sensibilitatea, și devinu' objeete . „pure ale

găndirei.: In lumea, fi sică d... nu esistă noțiunea
... plantă, ci numai -0 plantă, -îndividuală
cu suma ei de calități unice. : o -

„a e

oare: searo.

“ Ansă fiind astfel. abstrase' noțiunile, Saru - perde
-una in alta, dacă: n'aru fi fixate prin semne sub- jective, iin locul sensibilităţei representaţiunilor 'din
“cari s'au scosu. Aceste “maree subjective, pentru
„distingerea noțiunilor. sunt “cuvintele. De accea |
cuvintele ' insemnează numai generalităţi şi nu sunt

-

nici. odată in stare a esprima, individualitatea. Să
incercu d. e..a designă prin” “cuvinte pana, cu care

“scriu.
- pană

Voiu. dice:

această pană.

este 'or cc pană,

Ansă această

in apropierea

căreia mă

.. aflu, şi 'numai gestul de a o.arătă, o individuali- zează. „Această pană
| neagră

este. or -ce

neagră ; ănsă această pană
pană + “neagră, ' “în „aproprierea

căreia. mă aflu, şi aşa mai departe: ori căt-de- "“terminezu .pana prin: noue adjective, îi adaugu numai calități generale şi nu 'ajungu nici odată :
prin limbă ao separa ca exemplaru unicu de toa-

- te celelalte.

Limba este -focul,. in:care. reproseu- E

-

.

a

Li

”

Mi
„PARTEA A PATRA,
” tațiunile * obiectelor iși mistuescu toată
materiali- *
“tatea şi nu lasă decăt idea. lor „abstrasă
-și.ge:.
". nerală, -

Tr

Da

* Ce importanţă nemăsurată au noțiunile pentru
su-

“Actul omenescu, pentru formarea

caracterului, ete,

"+ sciu toţi cei ce s'au ocupatu de această,
materie. Aci.
"va

„...

fi destul a atinge 'numai unul din efecte
le lor.
- Mărginirea cea mare şi ne-ajunsul inteli
ginței omenesci.. provine ;din'' prea. puţinele: representa
țiuni,
„ce le poate cuprinde consciința de odată
. Deabia:
trei
— patru representațiuni ocupă in același
timpu

atenţiunea noastră ; totu ce trece peste acest numeru
, .

- dispare de.regulă din' sfera: percepțiunei : intâlee-

tuale și se intunecă.. De aci provinu. lacunele,
uni-

lateralitatea,,. in genere defectele caracteris
ticea le

inteliginței' celor. mai. mulţi: oameni. Singurul 'mijlocu de a remediă in parte acestui inconyenientu,

este de a introduce in: consciință noţiunile gene-:

rale in locul representărilor sensibile și de a art

” astfel in acelaşi cereu mărginitu al consciinţei esin-

ţa unui: cămpu. foarte intinsu de representațiuni

experimentate; - Astfel pe cănd simplul 'grădinaru -

E

„işi încarcă consciinţa și memoria cu representațiunile! individuale a, le fiecărui 'exemplaru de flori

ce lo cultivă, și prin aceasta nu are înteligința I-

„beră pentiu . alte găndiri,. naturalistul: sciențificu
primesce numai noţiunile generali despre felurile
Plăntelor, -are in extractu esința tututor, și inteli- .
x

|

=
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gința lui remăne, liberă a.. concepe! alte! tărămuri
„a le natureiși a forma, astfel o sciință universală.
Fiindcă, dar noțiunile cuprindu: mai :puţinu. decăt
representaţiunile originaric, ănsă conţinu toată esin-

„_ $a lor, de. aceea operațiunea. cu ele este cea mai “potrivit

repejunei

de progresu in inteligința ome-.

nească, pe cănd cei ce operează numai cu. repre-.
sentațiuni, poartă

cu sine „masa

greoaie

și :super-

Auă a sensibilităţei, și îşi intărdie şi'şi -incurcă
| prospectul. Astfel intrebuințarea. noțiunilor 'este
de comparatu operărei. cu quintesenţe în locul
specialelor de plante, cu chininaiin locu de chină,
şi noţiunea se rapoartă la representaţiune ca formu-

la algebraică la calculul cu cifre .sau ca, logarit-.
“mul

la

numărul

seu.

'Togmai. prin această. li

bertate -a generalizărei - este

omul: în'. stare: ași

concentra mintea și a căștiga acea circumspecțiune .
peste unu cămpuvastu -de. experiențe, ce'lu distinge de toate celelalte ființe -e le 'naturei.. Elu
nu este uimitu şi cutrupitu prin varietatea, infinită

a individilor din natură și nu. este, “ca animalul,
fatalminte legatu de. impresiunea momentului : . ei
liberi aruncă căutătura' abstracţiunei în. Universu şi reduce massa,' multiplă şi extensivă .la. o cătățime mărginită, dar intensivă, scoate in idei- sucul!
şi măduva, objectelor şi astfel domnindu peste ele,

căştiga locul și timpul de a lo compara, intre sine
și cu trecutul: Şi viitorul, și formează din ceea: ce
„_ Ecrierea limbei

rum,

,

E

Î

E
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năvălea, în capul scu ca unu - chaosu. orbu' al inmpi irei sfera luminată: și regulată. a înteliginţei....
Noţiunile sunt: dar productu
; celul -. mai impor- | Ri
tantu, produetul specificu al raţiunei omenesei.
“Ănsă ele se, modifică, iși schimbă conținutul, de:
„Yinu .mai. abstracte, după cum . „se modifică - şi
progresul: cunoscințelor oOmenesci.
!

i.

Să

comparămu

d. e. moţiunea

scrierei, - precum

_ “s'a putut află in conseiința, Romanilor, cu aceeaşi
- noțiune în consciinţa, noastră “după atătea, desco"perii geografice. Romanii -“timpului din urmă e
probabilu că „nu cunosceau decăt. alfabetul lor'eadmeicu, celu grecescu. şi hieroglifele: Despre serierea pitorească, despre nodurile - peruviane,
des„pre Cua-lele chinesesci, despre silabarul
Taponi:
|
„lor ete. nu aveau vre o idee și astfel le lipseau
. 'părți. esenţiale” pentru. aşi forma o „noţiune . generală despre scriere, precum'o avemu moi. Ănsă nu nu-

„mai la objecte de cultură scienţifică există diferința,:

mai toate noțiunile : popoarelor moderne sunt ose„bite de aceleași „noțiuni antice. Altii ideo are
Rumănul și altă. idee avea Romanul despre
pămenti,
despre ingrăşarea lui, despre . mașine agricole,
“despre. vestminte,: despre: căi. de - “comunicăţiuna,

„ despre sufletu, - despre 'guvernu,

despre - religii,

ete. ete.,; aşa iucăt astăqi: cu greu se va! “găsi
:0,
„noțiune modernă - congruentă cu cca antică corespunţătoară. De reguli noțiunile posterioare:
„sunt
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mai. generale decat. “cele primitive, şi îneligința
„popoarelor în sumă totală. face unu progresu pro
nunțatu spre abstracţiune.. -

ÎN

- Paralel cu : această straformare “tentă 2;eu

| prinsului

noțiunilor în laboratoriul

intelectualu al”

omenirei, merge .0. schimbare. corespundătoare

a.

“formelor - lor esterne, adecă a cuvintelor. Cănd - A
“pentru. prima, oară se dă unei: noțiuni numele,
„adecă cuvăntul, seu, partea, principală a .sonurilor .
„acestui cuvăntu se ia de regulă din. sonurile 're-:
presentațiunilor nemijlocite, din care ' s'a, formatu .
ă „noțiunea. Ele sunt dar o imagine fidelă a gradu- i

lui de abstracțiune, pe

care

se aflau -oamenii in...

timpul. cănd. au botezatu tănera: noțiune. Pănă
„cănd inteligința, poporului se află pe aceeași treaptă
de abstracţiune,: pănă atunci sonurile păstrează, unu.
"-inţelesu primitivu al lor șidin: această causă- sunt.
-respectate. Indată

ce ănsă poporul

face unu. pro- : -

gresu de abstracţiune in privința cuprinsalui ace-

leiași noțiuni, “'s€ desface “legătura ce o unea cu n
representațiunile. mai materiale : și mai mărginite
„de la inceputu, sonurile ei primitive iși perdu: in

„ țelesul și, -rie mai avănd pentru ce se. fie respeotate, se modifică şi se „corumpu“ foneticesce,....

- Sa luămau de esemplu: noțiunea și cuvăntulu.

„Oul,

“Pentru “Romanii

cei. vechi omul: era, cea mai

importantă făptură din pămăntu, adecă, din hauumă; de acdea sonurilă : numelui “lui” aminteau „această

. „n
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origine. şi- vor - fi fostu în vremea vechie. Mănoj |
„mai pe urmă insă s'a peidutu: din. cuprinsul no-.
țiunei reminiscenţa, nemijlocită a “acelei origine p

terestre, 'și de indată, incepu'a se -perde şi sonu-

1.

rile, primitive: din Inna se uită
şi făce hono,
| in fine Rumănii. uită, și pe l,- și facu omu ; şi
_accâsta, cu. totu dreptul, fiindcă: omul'.nostru este "mai-ăntăi de toate o ființă intelectuală, şi nimeni;
pronunțănd numele lui,: nu se mai găndesee Şi nu

„“trebue;să, se mai: giindeaseă la huniă,

e

; Cuvăntul francesu espiăgle, analizatu' la pag. 131,
se. Spunea, - şi. se scriea intr'unu timpu ulespigle:

_: erai'togmai

timpul,; unde. cu. numele. individului

* Bulenspiegel “se botezase noțiunea, vicleniilor . lui.
Generaţiunile următoare : ănsă se. găndiră numai
la. aceste . fapte

in. genere

şi uitară

personalitatea

„ de:care: erau legate; 'de' îndată cuvăntul ulespidgle
- se :corumpe, se face espiăgle și: nimeni nu va pute opri, ca măne :poimăne; să; 'nu se corumpă şi: mai

„mult după, legea. eufonică a: limbei froinecse..

1 Beumper englezesce insemneăză unu: pâbaru plinu.
Urmărind
|in timpuri mai vechi, ilu aflimu sub
forma. de: bomper, pe urmă bompere, in fine bon- -

pere, şi-cu această ultimă formă ii dămu de .ori-!
-ginca „normană; :.: Normanii din Bretagne, catolici
. credincioși; aveau obiceiul. de a închină la ince- |
putul or; cărui: ospeţu. primul! paharu Papei 'de: la
Roma, bunului părinte==au bon pere!:De aci a, rea

7

-

pă

:
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RIDICA SISTEMULUI ETIMOLOOICU;.

1

“ masu' numele de bon pre primului

-

in genere, ce se inchină la: unu ospeţu,

apoi

sa

generalizatu şi mai multși s'a intrebuințatu pentru or ce paharu plinu. “Din acelu minutu, legă-

tura cu bon pâre nu “mai exista şi sonurile” lui
„au începutu -a se modifica. „Astăqi, sub bumpor.
nimeni nu vede pe Papa de la Roma, şi de aceea
unu. ortografu. etimologistu nu ar avă dreptu a sili
pe Englezi.-să serie „bonper in locu de Bumper,
pentru aşi aminti

originea, "Constiinţa, acestei ori--

„gini este. stinsă: in poporul lor, şi ortografia va
+ â
cea din urmă

a o: reinvia.!

Noţiunea, ne apare in -această

privință

ca unu

balonu aerostaticu, care incepe a, se” înalță, deasu-

“ pra "pământului representaţiunilor din care Ya născutu. La inceputu, o:sumă de sonuri primitive iu

leagă ăncă: de originea sa telurică; ănsă in proporţiunea,
materia,

cu care
eterică

ce'i

conţinutul
este

scu: 'se umple

de,

destinață, "repulsiunea

in contra păimăntului devine mai mare, pănă cănd
în fine rupe funiile injositoare și se inalță. intr'o
sferă, unde nimic: nu'i mai amintesce
substratul mam

terialu, “dia care a pornita. —
. Care

“a

ar fi acum 'resultatul etimolog
ismului

in

scrierea, şi vorbirea rumănă?
.
| Etimologismul ar -sili poporul
Rumana să revină
la

sonurile. „primitive ce: corespundeau
unui. gradu
4

|
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aa

a “noţiunilor lui, „peste. care astă

" - a“trecutu de mult. Etimologismul ar.voi să re“stringă inteligința” noțiunilor noastre: şi să: le for„țeze in. forma: materială primitivă, pe. care ele au
spart'o. de. atăta timpu,. fiiidcă devenise prea
““strimtă. pentru” spiritul lor. de generalitate.
„De ce amu. mai serie noi astăgi mesa “in locu
- masă? Scimu bine, că in „seriptele rumăne, vechi
se. află, measă,. mai nainte poate messa, 'in. fine la

“ Latini

meusa;” Dar aflarea formelor. „acestora nu. :

„poate. contribui intru nimic a ne, face să ne schimbămu masa noastră din ceea ce este. Latinii aveau
unu bunu cuvântu. să serie și să vorbească, meusa.
Mensa, lor. sta în legătură cu vechiul. îneno, de.

unde eminere==a; fi inalțatu,, şi; insemna; la ince-

putu

:or -ce lucru. „DTo- -eminentu

sau |inalțatu:.

-masă; bancă, scena, pe care. se.. -presintau -sclavii

- pentru a, fi YEnduţi, : ete. Dar ; masa .noastră:.nu
„scie nimic din :toate aceste, și" fiindcă a perdutu - inţelesul: primitivu
„are nici

al - iegăturei .cu meno, nu mai:

o. causă: de ai

păstră literele. au

„ Btimologistii . ne. indatorescu
puţin

a sorie,. anima

in locu

de

a; ;Yorbi, . sau cel
îinâmă,

i este: „spuriu“.: Dar dnima noastră

Qicănd că. e

ni mai are a

fate cu: anima Yechie, şi “i stă" acolo! togmai: “pen.

tru a, arătă, că nu mai are'a face, Anime: era în *

“legătură” cu. ăw
== a; sufla, a respira, şi insemna, . :

“mai ăntăi: principiul respiraţiunei! materiale

șide-

|
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. seni apoi: principiul vieţei intelectuale, : sufletu, cu-.
-ragiu,

ete.,. ănsă in perpetuă

amintire a acelei ori: R |

-- gini fiziologice, din : care causă: se şi scria intr'unu- timpu pentru: mai : multă, imitare haina.
Dar inima

noastră. a devenitu

astăqi

altceva: ea .

2 este: locașul sentimentalu de durere și: de: bucurie |

şi nu mai. este -resuflarea, brută anima, care” a
datu origine numelui anticu. Etc. ete.—
o
+ Speru, că cele espuse vor fi'de ajunsu pentru a
constată, că regenerarea dialectică şi ceea, -ce nu" meseu efimologisti: corupțiune fonetică este propria

viață a limbei şi a inteliginţei unui. poporu, “şi

că !

Si imneni nu are dreptul: de:a li se oppune din plă-.
cerea de u vedă. „derivaţiunile 1 lui etimolog ice: es“primate: prin - Jitere.-:.
-.
a
1

Noi,

care

amu. fost conduşi

spre aceste cercetări

„auai mult din interesul lor filosoficu, amu proprie”

atențiunei. și verificărei filologilor mepărtinitori următoarea lege psicholog gico-limbistică : Ceea, ce sus-.
ține: sonurile unui -cuvăntu in unirea. “lor. integrală, .

„este. consciința, ințelesului. lor: primitivu.- Indată
ce inteligința . poporului: a modificatu. acestu inţelesu primitiva, generalizăndui'lu și desfăcăndu'lu' de.
originca materială, viaţa conservativă a sonurilor . |
s'a stinsu.. De.aci incolo cele se prefacu, se in- :.
moaie, se corumpu, se perdu, şi din intregul lor
primitivu

„Semne

remănu

numai

căteva,

pentru noțiunea arbitrară,

sonuri

reci,

drept

ce şi-a tormăt'o
.
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poporul. '-:'Tot . astfel: la moartea

|

unui organismu

„iucetează puterile - ce. i-au susținut
u “pănă atunci
unitatea, organică, şi incepu a" lucr
ă puterile chi“mice, : câri în sensul organismului
descompunu și
distingu, car in sensul lor compunu şi
crează noue
formaţiuni cu.o- nouă viăță, ..
:

„_. aCorupţiunea, fonetică“. incepe dar
intr'o limbă “atunci,
+

cănd mintea poporului a făcutu
unu pro-.
gresu așa de. insemnatu in abst
racţiune, incăt a :
perdutu legătura, materială pent
ru o mare parte

din cuvinte. Corupţiunea, odată ince
pută din aceas- |
„tă causă legală, nu se mai poat
e opri, ea se intinde. egalminte. peste toate. cuvintele,

și peste mul-

te numai: din causă, eufonică... Dar totd
eauna in- .

ceperea ci este unu semnu de progresu al noţiu
-

nilor poporului, în care” se-intămplă.
Etimologistii susținăndu' cu or ce preţu
literele .
vechi, din: cari a, dispărutu inţelesu
l, facu ca
” Egiptenii,: cari. inbalsamau mumiele
fără viaţă, ui-.

„tănd amăndoi, că descompunerea,
şi reformaţiunea
corpurilor. este unu procesu de o egal
ă, importanță cu forma lor organică de la ince
putu. * |

- Aceste sunt causele istorice Și teoretice,
pentru
care etimologismul in ortografia, Tumă
nă ne pare

pe căt imposibilu, per ÎtăE” teraționalii
23
i
.
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