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Limba romină în lungul ei proces de dezvoltare a 
avut a suferi atitea schimbări, că a făcut pe mulţi 
să-i nege caracterul de limbă romanică 1). Bogăţiea 
elementelor streine, ce după Cihac ocupă */; din to- 
tul limbei 2), a indus în eroare pe cercetătorii limbei 
noastre alipindu-o la trunchiul slav sai german. De 
cînd însă filologiea romanică s'a pus pe baze adevă- 
rat ştiinţifice, s'a dat un loc de onoare şi limbei ro- 

mîne. Fdgard Quinet în scrierea sa «Rominii (Les 
Roumains), pune în primul loc limba romînă, ca una 
care desfăcindu-se de trunchiul latin încă din suta a 
2-a după Hr. a putut păstra forme mai arhaice. Iar 
Diez în a sa Gramatică a limbelor romanice O pune 

în al doilea rang-după Italiana, «căci, gice dînsul, 
Gramatica romînă arată în mod vădit latinitatea lim- 
bei romineşti, de şi lexicul o covirşeşte cu elemente 
slave, turce şi grece> 3). | 

Astă-zi chiar protivnicii noştri în interese (Ungurii) 
recunosc acest adevăr: că /imba noastră e fiică lim- 

1). Rapp, Cihac, Kopitar ; etc. 

9). Cihae „Dictionnaire d'âtymologie daco-romane“ ÎI, VII, XII. 

3). Gaston Paris „Introduction ă la grammaire romane“ par 

Frâd&ric Diez. Paris 1861, “ 
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bei latine; şi dar noi ne putem dedă acum la cerce- 
tarea trecutului istoric al limbei noastre fără părtinire 
şi neavind în vedere de cit urmărirea adevărului isto- 
toric, lucru ce nu se putea face pe vremea lui Șiu- 
caii, P. Maior şi Klein (Micul) (1800). 

Graiul nostru romînesc nu e de cit o continuare 
neîntreruptă a graiului ce-l vorbiaă coloniştii traia- 
nizi, căci şi la vechii Romani, — cum în pic se ob- 
servă la noi Rominii, — iera un grai popular şi unul 
scris, era o limbă literară şi una vorbită (sermo vul- 
garis, rusticus, sordidus, plebeis). Din acel graiii po- 
pular, vorbit de întreg poporul roman, aii ieşit toate 
limbele romanice de astă-zi (Italiana, Franceza, Spa- 
niola, Portugeza, Reto-romanica şi Romina), iar nu 
din graiul provansa/ din Franţa de sud al trubaduri- 
lor din sec. al XI-lea şi XII-lea, cum credea Raynouardt. 

Acestui graiii romînesc, în curs de aproape 1800 
ani, i Sai suprapus fel de fel de cuvinte de origină 
streină, cari aii îmbogăţit lexicul limbei noastre, aiă 
înmulţit ideile, corespunzind la felurite necesităţi create 
rînd pe rînd. Ele ai devenit un patrimoniă al nostru 
şi a le cerceta origina e datoriea mult mai sfintă de 
cît de a le izgoni cu toptanul. 

Istoriea pînă acum, puţin ne spune asupra timpu- 
rilor de restriştre pentru neamul romînesc ; iar limba, 
care ar putea să ne deie desluşiri mari nu e aşa de 
mult studiată, de-a fra-păru, pentru a putea da cu 
siguranţă fie-cărui cuvînt o anumită origină. 

Originele obscure zac încă asupra multor cuvinte 
romiîneşti ! 

Totuşi în trasuri generale am putea gici straturile



  

  

  

  

    

suprapuse fondului latin al limbei noastre. Şi urmînd 

ordinea cronologică am putea afla cam acestea: 

a). Stratul Paco-tracic. Incă nu e bine hotărită ces- 

tiunea. Acele cuvinte cărora unii le-ai dat o origină 
dacică, le-aii negat-o alţii, ce zic că dacă aii remas Daci, 

apoi ei nai influenţat întru nimic asupra limbei. S'aii 

pierdut ca şi elementul Sas din Transilvaniea (Arun 

Densuşianu «Istoriea Limbei şi Literaturei: Române»): 

Ce e dreptul e şi greii de hotărit; avem a face cu 

vechea limbă tracică, muma albanezei de azi şi a- 

proape soră cu elenica şi multe cuvinte vechi gre- 

ceşti le ieaii unii ca dacice. Aşa Cavalerul C. Stamati 
(Muza romîuească 1, 518—535) înşiră un catalog de 
vre-o 200. de cuvinte dacice, punind acolo foarte 

multe cuvinte grece, slave şi chiar ungurești. D-l Hăj- 

deii a încercat a face etimologiea la o sumă de cu- 

vinte, ca: g/iuj, bordeki,brînză,dar nu de toţi sînt pri- 

mite etimologiile d-sale. 
În scriitorii. vechi şi inscripţiuni, avem păstrate nume 

dace: 51 nume de plante, 116 nume de persoane, din 

cari multe încep cu Muca şi se finesc cu zoris, 8: 
numiri de cetăţi dace şi gete, din cari 23 se finesc 

în Dava. (Gr. Tocilescu «Daciea înainte de Romani» 

şi >Istoriea Rominilore 1885 pag. 18). 

Nu se ştie încă pozitiv gradul în care sa făcut fu- 
zionarea elementului dac cu cel roman, câci Daciea 

ma fost golită în totul de Daci 4), cum ne arată şi 
Istoriea, apoi şi coloniştii nu s'aii retras cu toţii în 

274 5). 
b). Stratul Grec vechii. Vechile inşcripţiuni din Da- 

4). Eutropius e. VILL „exhausta viris, zice el, nu hominibus, 

5). A. D. Xenopol „Teoriea lui Roesler“. Iaşi. 1884,
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ciea ne arată pînă la evidenţă că între colonişti eraă 
foarte mulţi greci, aduşi de prin Asiea mică (Pafa- 
goniea, Bitiniea), că ei îşi adorat zeitățile lor grece 
şi întrebuinţaă chiar limba lor greacă. De aci câte-va 
inscripţiuni grece, ce le avem astă-di 6). lar restul de 
cuvinte grece vechi ca rupa, mic (8pâ0s, ptup5s) mulţi 
le-aii pus între elementele dace. 

€). Stratul avaric şi cumanic, despre care foarte pu-. 
ţin se ştie. Avarii ce e dreptul ai stat multişor prin 
aceste locuri, dar urmă de influenţa lor în limbă nu 
putem afla. Cumanii şi Pecenegii din contra au lăsat 
urme. Aşa în vechile tipărituri găsim cuvintul asa 
în inţeles de sură — camătă (duasos), ce e cumunic 7). 

Partea sud-estică a Moldovei conţine multe remă-. 
şiţi de populaţiune cumanică 8); şi cite sate navem 
cu numele de Comăneşti, cum şi nume de familie 
Coman ? 

d). Stratul S/avou-vechiă, care e şi cel mai impor- 
tant, că a lăsat urme adinci în limba romiînească, prin 
faptul că contactul lor cu Romiînii a durat foarte mult, 
avînd a suferi Rominii mult timp chiar influinţa slavă 
în stat şi în biserică. 

€). Stratul Ungaro-Polon. După contactul ce Mun- 

  

6). Akner und Miller „Inscripţiunile romane în Daciea. Nr. 
19, 92, 362, 608, 656, 699, ete. Mommsen „Corpus Inscriptionum 
latinarum“. III, 959. ete. 

î). B. P. Hăjdeă „Sur les 6l&ments tures dans la langue rou- 
maine“ (L'gtoile roumaine, 17 Oct. 1886). Lazăr Şăineanu „Ăelele« studiii de mitologie comparată, arată că cuvîntul iele e turanic și însemnează vînt, 

8). Aşa aproape jumătate din vechiul principat al Bîrladului era cumanic; Alex. Papadopol Calimah. Analele Academiei seria IL. Tom VIII,
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teniea şi Moldova aă avut cu aceste feri vecine a 

urmat o influenţă în cultură, obiceiuri şi chiar aşeză- 

minte. Astă-zi schimbîndu-se lucrurile elementele Un- 

gureşti şi Polone scad, luîndu-le locul altele, dar în 

Transilvaniea, unde influenţa ungară e şi astă-zi, 

graiul rominesc de acolo e plin de ungurisme 9). 

(). Stratul turcesc ce începe din suta a XIV a se 

pronunţa, cînd Romiînii vin în atingere cu Tuicii supt 

Mircea cel Bătrîn, şi merge crescînd pînă cînd în sata 

a XVIII-a ajunge culmea (Cronicariul Ienaki Cogălni- 

ceanu). Acest element e în de ajuns studiat, căci şi 

cuvintele turceşti se deosebesc lesne prin îufonarea 

phultimă, ceea ce nu e conform firei limbei noastre 

ce are accentul mai mult pe penultimă 10). - 

g). Stratul neo-grec (fanariotic) ce şi-a avut epoca 

lui de înflorire de o dată cu cel turcesc, influenţa gre- 

cilor începînd la noi în ţară mai tot o dată cu a 

turcilor, una însă pe cale culturală, alta pe cale po- 

litică. 

h). Stratul rusesc ce începe din suta a XVIII-a, în 

contactul politic al Rominilor cu Ruşii (D. Cantemir 

şi Petru cel mare), şi merge crescînd paralel cu cel 

turcesc şi grecesc proporţional cu întinderea politi- 

cei ruseşti în ţară la noi. Epoca de înflorire a fost 

prima jumătate a seculului actual, când cruzu/ rusesc 

domnia în ţară la noi. La început biserica apoi can- 

'celariea se invadase de termeni ruseşti 11). 

i 9. Miron Pompiliii, în Convorbiri Literare „Graiul romînese 

din Bihariea“. 

10). Lazăr Şăineanu „Elementele turceşti în limba vyomînă“ 

(Rev. A. îst. fllol. şi axheologie.' 1882. 646—699. ete). - 

11). 'Tipăziturile bisericeşti, traduse după rusește: actele, ra- 

poartele și scrierile boerilor noștri de la începutul seculului al 

XIX-a. 
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i). Stratul fvancez.. Începuturile influenţei franceze. 
le găsim prin suta a XVIII-a, şi domnii greci fana- 
rioţi sînt acei cari ai întrodus limba franceză la noi. 
Fugarii francezi din timpul revoluţiunei franceze (1789) 
ai întărit curentul, ajuns la culme după 1830 cind 
tot tineretul avut mergea în Franţa şi-şi primea. cul- 
tura 12). Astă-ii încă ne aflăm supt deplin regim de 
influenţă franceză. Între 1830—1860 a fost epoca de 
ceocnire a celor 3 curepte: fanariotic, rusesc şi fran- 
țuzesc, şi această stare de învălmăşială o aflăm în 
scrierea reposatului N. Istrati, «Bafiloniea românească», 
farsă filologică. Iaşi 1860. 
Am putea pune mai nou în/lnenţa germană, ce merge crescind de la 1870 încoace 13). 

12). Zallony M.. Philippe, în Essai sux les Phanarictes ou Fa- “nariotes, Marseille 1324 şi 4.D. Xenopol „Influinţa franceză în Romînieat, conferință ţinută la Ateneul din Bucuresci. 1886, Jean Carro, educatorul copiilor lui Alex, Mavrocordat în 1180, „Historia de la, Moldavie“. a 
13). Spiritul limbei Germane se opune în totul firei limbei ro- mîneşti; pentru cel ce foloseşte o carte germană se întimpină o mai mare greutate, căci pentru a înțelege cugetarea germanului trebue să te trudeștă mult; dar în schimb această trudă ne si- lește a reface puțin gîndirea, modifieînd ideea. Și din ceocnirea curentului german cu cel francez va vezulta pentru” noi o adevă- rată mişcare romînească în literatura noastră, - Ionescu Gion. Curierul literar din „Romînul“ 4 Oct, 1887, NOTA. V. A, Ureche „Schițe din Istoriea literaturei romîne“. _București. 1886. pag. 19—27, se ocupă cu straturile din limbă. 

 



  

  
      

Partea, la 

Contactul Rominilor cu Slavii. 

Prin suta a doua după Crist Slavii trăia prin par- 

„tea nord-estică a Prusiei, şi tocmai în suta“a cincea 

după Crist, după moartea lui Atila (453) vin în păr- 
ţile Dunărene, după ce se desmembrase regatul Hu- 

nilor. Vzuzii ocupati partea Bugeacului de la Isaccea 
pînă la Dnistru, iar Auf de la Dnistru la Dnipru. 

În curs de vre-o 50 de ani ei ajunsese pînă pe.la 
Argeş, iar la începutul seculului al VIl-lea (600) ei 
trec ca la 100,000 în Moesiea (Bulgariea de azi). 

Poate pînă la un punt şi vechii Sarmaţi să fi fost 

Slavi, dar adevărata înriurire slavă începe din suta a 

Vl-a, şi se întăreşte cu venirea Bulgarilor — fini de 

neam —, ce se aşezară în Moesiea peste Slavi în suta 
a Vil-a (660), slavizindu-se apoi cu totul. 

Rominii ai venit în atingere cu Bulgarii slavizaţi 

nu numai de-a dreapta Dunărei, ci şi de-a stinga, căci 

elementul slav sa întins după suta a VIl-a şi peste 
Daciea, şi mai în sus prin Austriea (Slovenii), în Dal- 
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fiaţiea (Serbii şi Croaţii) şi chiar pe la Elba (Cehii). 

Aşa în Ardeal ni se aminteşte prin suta a XIII-a de 
o foastă predomnire a Bulgarilor prin ţara Birsei 
(Braşovul) 14), şi chiar şi astă-zi o măbhălă a Braşo- 
vului poartă numele de Sc/eiă (Sclavin), de şi locu- 
esc acolo numai Romiîni 15). - 

Consecințele contactului cu Slavonii 

Romiînii retraşi la munţi, şesurile ţerilor noastre de 

astă-zi ai remas aproape goale, aşa că lesne ai putut 
Slavonii la venirea lor să boteze mai toate locurile 
cu numiri Slavone. De aceea găsim noi astă-zi mai 
mult de cât?, din toponimi€a ţerei noastre poreclită 
cu numiri, ce nai nici un înţeles în limba romînă, 

ca Prahova, Trotuş, Bistriţa, Braşov, Ocna, Belgrad, 
etc., etc. Când mai tîrzii (prin snta a IX-a şi a X-a) 
Rominii încep a se scobori la şes, începînd a forma 
ducate, găsesc locurile botezate cu fel de fel de nume, 
pe cari şi ei le-ai luat de la poporul ce locuia în 
şes. Vine vremea că Slavii încep a emigra spre apus, 
Rominul însă împrumutind odată cuvintul L-a ţinut şi 
după aceea. — 

Dar la toate acestea se cere ca Slavii să fi stat în 
de aproape atingere cu Rominii, sîngele lor să se fi 
amestecat, căci numai aşa ne putem esplica trăiniciea 

14). Doc. din 1931 jă temporibus jam quidem ipsa terra Bla- 
chorum terra Bulgarorum existisse fertur“. Vezi B. P. „Hăjdeii 
„Istoriea Critică“ unde dă o esplicaţie tendenţioasă. 
-15), Scheiă vine din Sclav, prin schimbarea grupulvi consonau- 

tic cl. în ce; Ungurii numese mahalaua Schei şi astă-zi Bolgdr- 
szek — „Scaunul Bulgarilor“. Dr. Nicola Pop „Istoriea Braşovu- 
lui“ o broșură de 34 pag. Braşov. 1883.
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marei influenţi exercitate de Slavi asupra Rominilor 
mai în toate ramurile de activitate, ca în agricultură 
şi păstorie, cele 2 ocupaţiuni principale a Rominului 

unde şi cuvintele slave abundează: 7ap, cireadă, stog, 
plug, brazdă, etc. i 

Venirea Bulgarilor prin suta a VIl-a (660), ce e 
dreptul a întărit curentul slav Ja noi, dar dacă ne 
întrebăm astă-zi, unde e acea pătură groasă de slavi, 
ce era întinsă ca o negură pe teritoriul ocupat de 
noi, vedem că a dispărut, parte prin emigrare în a- 
pus, parte prin româuizare, căci forța etnică a romi- 

nului era destul de tare în trecut, pentru a rominiza 

pe acei ce trăiau cu. dinsul, 

1 Dar ori-cum fie urmele traiului cu slavii s'aă re- 

simţit multă vreme în biserică şi stat, unde chiar limba 

slavă a domnit vre-o câţi-va seculi, şi urmele le avem 

şi astă-zi în limbă, în sumedeniea mare de cuvinte 

slave. 

Crestinismul la Bulgari 

Bulgarii aşezaţi în Moesiea întrară în dese lupte cu 
Împeriul Bizantin şi nu de multe ori ei ai mers cu 
armatele lor biruitoare pînă supt zidurile Ţarigradu- 
lui. Era pe la 860; pe tronul Bulgarilor stătea Bogorss. 
Diînsul se înduplecă de a primi creştinismul pentru a 
întări legăturile de prietenie între el şi împăratul Bi- 
zantin (Mihail IIL-lea), 

Tocmai aşa sa întimplat altă-dată cu Goţii. Ulfila, 
traducătoriul bibliei în limba Gotă, cere ajutoriul lui 
Valent, împăratul Bizantinilor, de a combate cu Fri- 
tigern contra lui Atanaric. Valent dă ajutoriul cerut; 
Atanaric e învins, iar Goţii primesc arianismul, _reli-
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giunea bine-făcătorului lor şi aşa toţi Goţii devin 
Arieni. 16). 

Creştinaţi Bulgarii, regele lor Bogoris, numit a- 
cum Mihail, ca şi pe împăratul Bizantin, chiemă la 
curtea sa pe discipulii lui Metodiă şi Ciril, ce pro- 
pagase creştinismul la Moravi, şi în scurt timp. se în-. 
temeiază biserica creştină la Bulgari, căci o mulţime 
de creştini persecutați în Moraviea de catolici fug şi 
vin în Bulgariea, întărind ierarhiea bisericească. Aşa 
vedem îndată o succesiune regulată de episcopi ca 
Clemeut, Laurenţii, Naum, Sava, Gorazd, şi Anghelar ; 
iar literatura religioasă iea o dezvoltare mare, tradu- 
cindu-se toate cărţile serviciului divin în limba bul- 
gărească, şi nu ne e mirare a vedea pe însuşi regele 
lor Simeon cel nare (674—927,) ocupîndu-se cu litera- 
tura, şi traducind el însuşi din greceşte scrierile alese 
ale lui I6n Gură de aur. 

Înriurirea greacă asupra bisericei Bulgarilor fu ma- 
re, o ceartă se iscă de aici, din care rezultă că Bul- 
garii îşi întemeiă o patriarhie la Preslaw, ce după 
circumstanţele politice se mută la Sofiea,  Moglena, 
Voden, Prespa şi în fine Ohrida, după anul 976, supt 
regele Samuel 17). 

Supt patriarhiea de la Ohrida găsim supusă ierar- 
hiceşte şi biserica romînă în primele timpuri ale fi- 
inţărei statului nostru, şi numai supt Vasile Lupul se 
supun influenţei patriarhului de Constantinopol 18). 

Dar oare noi Rominii primit-am creştinismul de la 

  

16). Philippide în wlozopia îs moda Axxlast I. 118, apud. Bi- 
serica ortodoxă. XI, 493. 

11). A. D. Xenopol „Teoriea lui Roesler, pag. 82. 
18). Letopiseţele Moldovei de Gr. Ureche şi Miron Costin.
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Bulgari, sau îl aveam deja la creştinarea lor prin suta | 
a IX-a? lată ce voim să aflăm, pi 

  

Creştinismul la Romini | ia 

Mare parte din Coloniştii aduşi de Traian în Da- 
ciea erau deja iniţiaţi în secretele creştinismului, aşa 

că creştinismul e tot atit de vechii la noi, cit sintem 

şi noi de bătrîni ca popor; probă la aceasta : avem 
inscripţiunile. 

Există o inscripţiune în limba greacă, cu cuvintul 
grecesc peşte, semn simbolic al creştinilor din perioda 
primară, când erai persecuţiunile. 19). Îar pe alta gă- 

sim cuvintul reposaz în care iar vedem spiritul creş-.. 

tin. 20), 

Apoi mare parte din terminologiea creştină e la 

tină 21), ca creştin, Duwmnezei, biserică, cruce, altar, 

= 

19). Akner und Miille» „Inscripţiunile romane în Daciea. Nr. 

699: îs - peşte, a cărui esplicare în senz creştin era că fie- 

care literă din cuvînt e inițiala nnui cuvînt întreg, așa că cetite 

la un loc toate dădeaii: [nos Xptoros eo vids ouwrip =lisus 
Christos ful lui Dumnezeii, Salvator. , 

Fie-care creştin purta la gît un mic broş cu figura unui peşte 

şi era de ajuns acest semn pentru a se cunoaşte creştinii ei în de ei, . 

20). Mommsen „Corpus inser Lat. III. 3957: „m(emoriae) - 

Q(uintus) Maec(ilius) Donati (filius) pausavit. ann. XVI. Filio pien- i 

tissimo fecit Arethusa mater“ = în amintirea lui Quint Meciliu fiul 

dvi Donat, ce a murit în vîrstă de 16 ani, mama Arethusa a fă- O 

cut fiului ei prea iubit“. Inscripţiunea pare a fi din suta a IV-a 

(Ar. Densusianu. Ist. Limbeiă și Lit. pag. 42. Nota). 
21). G. Chițu. „Cuvintele ereștine în limba romînă“, (Col. Tra- 

ian. 1882. 4u,2—459. ete.) L. Şăimeanu „Semasiologiea limbei. ro- 
miîne. pag. 25 seg. 
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lege, (religie, 22), Păgin 23), păcat, drac, Popă 24), pă- reasemi, sîut, mortul, toacă, septămtnă, ajun. cră. cun, Sîmbătă, rusalii | . Cuvintele fiind latine urmează că şi ideea creştină am primit-o supt mantaua latină, căci la o împrumu- tare de idei nouă cauţi a primi şi cuvintul strein, lip- sindu-ţi înainte şi ideea şi cuvântul. 
lar cît despre propagatorii creştinismului la Ro- mini, tradiţiunea creştină ne spune că Apostolul Au- drefi 25) a venit şi prin Scifiea, dar admiţind că 'co- loniştii în mare parte erai creştini, e lesne putem gici că na fost nevoie de propagatori.la noi în Daciea 26). 20), Lasă-ţi legea creştinească 

şi te dă în cea turcească, (Balada C. Brâncovanu.) 23). Poganus= sătean ; x 
24). Popa Venter (Persius, sat, VI, 12)—pîntece de popă; a dat pielea popei=—popei ca servitor la vechiul templu i se cuve- nea pielea victimei. ete. 
25). Proloagele sfiinţilor de Dosofteiă 1682, s. v.— viețile sfinților luna Noembrie 30. Tradiţiunea îu popor e vie despre sf. Andretă, pe care îl îmbrobode în fel de fel de închipuiri fan- tastice. ! 
26). 'Tertulian în nadversus Judaeosk VII, zice: „s'aă supus a- cum credinţei lui Crist, zeul cel adevărat, diferitele popoare ale Gotulilor, multe ținuturi ale Maurilor, toate hotarele Spaniolilox și ale Galilor şi locurile Britanilor, cele nepătrunse de Romani şi națiunea Sarmaţilor şi a Dacilor și a Germanilor.« 
De cestiunea aceasta s'a seris în deajuns. Aşa Ghenadie Enaceana „Creștinismul în Daciea“; Petrescu »Mar- tirii Crueei; DŢ, Popea „Vechea, Mitropolie a Transilvaniei. & Sibiii 1810; I.Ardelean-a nIstoriea diecesei rom, gI. cata Oradei-mari“. partea I, Gherla 1883. C. Erbiceanu „Mitropoliea Moldovei“, 1888; Melchisedec „Cronica Romanului“ vol, I, ete. Ăar seriitorii romîni uniţi duşi de interese de sectă privesc cu totul alt-fel cestiunea trecutului bisericei noastre, a dependenței bisericei noastre de Ohrida şi a sinodului din Florența (|. Arde- leanu. 

Ă
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Cine a propagat creştinismul supt forma 

slavă la Romîni? 

Metodiii şi Ciril ducînd creştinismul în Moraviea, 

succesorii lor ai mers în Bulgariea, întărind acolo 

biserica. creştină. Încetul cu încetul propaganda a mers 

spre nord. Noi Rominii cari trăiam la un loc cu Sla- 

vii am trebuit să primim propaganda slavă, de şi ie: 

ram creştini încă din timpul colonizărei. Începusem 

a ne scobori la şes şi lesne puteam primi înriurirea. 

Cine însă a fost propagatorul creştinismului supt 

forma slavă la noi? . 

lată ce ne spune o veche notiţă: <Besrad a zredi- 

cat în Ungariea, Vysnog în Poloniea, Nawrok în Ru- 

siea; Oslam în Sileziea şi Mornopon în Rominiea 27) 

(în alpibus Valachis).» 

Moznopon dar a fost ucenicul lui Metodiii şi Ciril 

care a venit şi prin Daciea Traiană. 

Timpul? prin seculul al ÎX-lea şi al X-lea, cînd se 

inventase alfabetul cirilic, cum ne spune un vechi 

abecedariii din veacul al X-lea, şi care acum se află 

la biblioteca din Paris. (Abecenarium bulgaricum s. A). 

Dar vorbind de ucenici, să vedem cine ai fost 

Metodiu şi Ciril? 

Metodit şi Ciril %). 

Vieaţa acestor -doi oameni mari e învălită întro 

mulţime de legende. Nu se ştie pozitiv nici locul 

21). B. P. Hăjdeii „Limba slavă la Romînă (Traianul 1869). 

28). Adolphe d'Avril „în Saint Cysrille et Saint Mathode“, Pa- 

vis 1985 se oenpă pe larg cu vieața acestor 2 oameni, cum şi 

cu limba şi alfabetul Slav. 
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naşterei, nici timpul, cu atit mai puţin neamul, din cari se trăgeaii. Se crede că Tesalonicul le-a fostlea. gănul şi că părinţii lor erau Macedoneni, iar nu Greci 
sai Bulgari. 

Ciril, mai purtă numele de Constantin, şi împreună 
cu fratele săă Căpătase o cultură serioasă în Constan- tinopol, ajungind orientalişti celebri. Pe atunei era patriarh ilustrul Fotius. Ciril, ca mai erudit ajunsese 
profesor de filosofie, şi primise însărcinarea de misio- 
nar la Cazari 29). Jar în 863 Ratislavovici, regele Mo- _Taviei, roagă pe Mihail al III-lea, împăratul Bizantin, de a-i trimete profesori, cari să înveţe pe poporul săii în limba maternă, Ochiul imp&ratului se aţinteşte asupra celor doi fraţi, cari cunoşteaii şi limba slavă, de oare-ce în jurul Tesalonicului eraă mulţi Bulgari, ŞI putuse a deprinde limba slavă chiar de acasă. 
Ambii fraţi merg în Moraviea, unde deschid scoli, întroduc în serviciul bisericesc limba slavonă, traduc Evangheliile, Faptele Apostohlor, Epistolele apostoli- dor şi Psaltirea în limba slavă, şi pun începuturile -literaturei slave la Moravi. Ciril mai ales a lucrat 

mult, ducînd cu sine şi noul alfabet, ce se crede a fi aflat cu mult mai înainte de dinsul. 
Amindoi fraţii stai în Moraviea vre-o 3 ani (864— 867). Se întîmplă că ei întră în sfadă cu popii cato- lici de la Salzburg; atunci papa Nicolae I îi chiamă 

la Roma. Ei se duc, şi Ciril chiar moare la Roma în 14 Febr. 869, iar Metodiu primeşte de la papa /la- drianus al II-lea privilegiul de a întrebuința limba 

29). Cazari, popor, ce împinși prin suta a VII-a de la Caucaz, vin și se aşază în Crimeea, unde primesc Mohametanismul. Mai 0ă trec la Iudaism. 

 



    
    

        

17 

slavă în biserică, numindu-l tot-o-dată Episcop al Mo- 
raviei şi Panoniei. | 

Schimbările politice însă nu fură priinceoase pro- 
pagandei lui Metodiu şi Ciril, căci Syiatopluc, alungă 
pe discipulii lui Ciril, şi ştim că Moenopon vine cu 
propaganda prin ţeri'e noastre (în alpibus Valachicis). 

Cum vedem Metodiii şi Ciril w'au fost la Bulgari, 
iar în tendinţa lor de a întrebnința limba slavă ai 
fost ajutaţi de papii din Roma, de şi pe atunci era 
credinţa, că limbi sfinte nu sînt de cît ebraica, greaca 
şi /atina 30). Apoi ura cea mare între greci şi latini, 
făcîndu-se unii pe alţii eretici, a favorizat lăţirea u- 
zului limbei slave, luînd încetul cu încetul locul lim- 
bei ebraice. 

$, 

B:serica supt forma slavă la Romini 

Știind că noi n'am primit” creştinismul de la Bul- 
gari, ci că sa întrodus în Daciea o-dată cu venirea 
coloniştilor, să ne explicăm acum, cum se face că 
pină în suta a XVl-a Şi mai încoace găsim la noi 
limba slavă în Biserică! Întrodusu-s'a ea prin vre-un 
decret domnesc? — Nu, ci în mod tacit, ŞI pe ne- 

  

30).  Hilarius în Prolegomene zice: 
missiae officio, ubi Christi passio repraesentatur, tribus linguaxvin. generibus utimur, scilicet, gyaeca, hebraea eţ latina, ad signifi- candum, quod his tribus linguis scriptus est titulus erucis Christi (Ion 19), ad designandum quod omni linguâ, quae per hane trip- licem. intellegituy, Deum laudare et confiteri debet, quia D. n. lesus gloria et patris. Licet enim siut multa g: 
istăe tamen principales sunt: 
aliarum mater, 

»Notandum est, quod în 

enera linguarum, 
hebraea proptex legem et quia est 

giaeca quia profiter sapientiam, latina propter no- bilitatem et dominiuno Romani imperii. (Sf. Augustin pr. 58). (A- pud „Amicul Familiei, X, 123. Nota). Da 

Grafiea Cinilică, 

.  



  

      

„simţite. Am putea da însă ca cauze istorice acestea : 
a) Ura Bulgarilor contra Grecilor, ce ajunsese a se 
„amesteca în biserica Bulgărească; asta a făcut ca prin- 
zînd-şi Rominul ură pe Grec să se întărească curen: 
tul bulgar;.. b). Schizma între Biserica din resărit şi 
cea din apus în 1054, care iar a alipit biserica ro- 
mînă mai mult cătră cea slavă; c). Căderea Imperiu- 
lui I Bulgaro-Romîn, care a sporit numărul emigran- 
ților călugări bulgari de-a stînga Dunărei 31). Pune 
pe lîngă acestea traiul îndelung al Rominilor cu Bul- 
garii de-a dreapta Dunărei, cum şi de-a stinga Dună- 
rei, unde ei îşi aveai întinsă dominaţiunea lor 32), 
şi lucrul devine lămurit. 

Supt asemenea influenţi nu e mirare, dacă slavona 
a stat la noi sute de ani nu numai în biserică, ci 
chiar şi în cancelarie, şi a trebuit multă luptă, şi spi- 
ritul public schimbat pentru a se scoate definitiv (se- 
culul al XVIII-lea). 
“Dar Rominii n'a suferit numai influenţa slavă în 

;. grafiea limbei, ci luînd în vedere schimbările politice 
întimplate de la colonizare, am putea zice că a fost 
un timp cînd scrierea latină a încetat la Romini, şi 
i-a luat locul cea grecească, mai ales dacă ne adu- 
cem aminte că Împăratul Zoca în 602, dă edictul săi 
prin care se scoate limba latină din cancelarie, înlo- 
cuindu-se cu cea greacă. Dar oare asemenea schim- 

bări.. suferitu-le-aii şi Romînii de-a stînga Dunărei ? 
Nimic pozitiv nu ne îndreptățeşte a ădmite aceasta, 
mai ales că mai toată terminologiea scrierei: scris, 
Scripi, scriptură, negreală (cerneală, sl) pană, carte, 
"3. Î). Ar. Densuşianu „Istoriea L, și Lit. romîne“, P: 68. seq. 

32). A. D, Xenopol „Teoriea lui Roesleri cap: VBiserica de 
rit slav“ incorect nume. 

   



        

e latină, 33) alăturea cu &receştele: condeiii, coală şi 
slavonul cerueafă. - | 

Prin vechile inscripţiuni dacice găsim vre-o 5 in- 
scripţiuni grece 34); cum şi o iscălitură a unui grec 
în latineşte, însă scrisă cu litere greceşti 35); dar o 
înriurire mai mare a limbei grece n'o vedem de cît 
la Macedoneni, cari pînă mai dăună-zi şi-au scris limba 
Cu caractere grece 36), ceea ce ei aă început de 
mult, tocmai din suta a VIII, căci scriitorii vechi Ma- 
cedo-romini întrebuința limba greacă. în operele lor. 
Aşa e autorul vieţei Sf. Dumitru (740—750), cari de 
şi romîn 37); scrie în greceşte. | 

La noi însă tradiţiunea ne vorbeşte de arderea căr- 
ților latine nu greceşti, cînd ai venit a. se întroduce 
cele slavone (Dumitru Cantemir şi Ignaţiu de Luca). 

  

33). Ar. Densușianu. op. e: pag. 76. i - 
34), Akner und Miiller „Inscripţiuni romane în Dacieak. No. 

19, 92, 362, 608, 666, 699. 
35). Mommsen: C. ]. L. III, 959, din anut 160, 4 Oct. 
36). Knorpapztov==castravete ; vrptyoy==întreg ; uTpăTrie—= 

în braţe. (B. P. Hăjdeii „Limba slavă la Romîni“ Trafanul 1869). 
31). Se cunoaşte că e romîn după următoziul citat: „Căpita- 

nul Mavru ştiind bine și limba noastră şi pe cea greacă, şi pe 
slavă şi pe cea bulgară, unde 'distinge mai tâte limbele din pe- 
ninsula Balcanică, Yar noashă e macedo-remîna. 

  

   



Partea a II-a 

Alfabetul cirilice 

Alfabetul cirilic, ast-fel cum l-ai alcătuit discipulii 
lui Ciril, se compunea din următoarele 43 de litere: 

1) Î=—a=1 azi A5Z 
2) h=—b=—buchi  soykni 
3) h=v=—2 vhkdi Bak 

4) l=g3 glagoli  raaroan 
5) A=d=—4 dobro  A08po 
6) G=—e—5 iesti i2cTh 
7) Ah=j — jivhte — mugbre 
8) 5—dz=—6 dzhlo aha 
9) B==z—1 zemlia  shaii 

10) U=i=—8 ije MASE 
11) Î=i=10 i n, î (2) 
12) R=—=c==20 caco ha 

13) A=—=1=—30 liudiie -ai: 

  
38). “Mulţi nu primese acest nume de cirilie, ci-ă zic Clementin; 

Noi Romînii îl cunoaştom cu numele de scriere AMoluovenească, iar 

francezul Adolphe d'Avril îi dă numele de alfabetul greco-slav 

pentru că nu e de cît alf. grec îmbogăţit cu cîte-va semne spe- 

ciale pentru a reprezenta sunetele slave, și anume 24 litere grece, 

şi 14 glagolitice. ! 
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14) Al==m=—40 mislite 
15) Il=n==50 naşi 
16) 0==o0=—=70 on 
17) |l=—p=—80 pocoi 
18) P=rz100: riţă 
19) G=—=s—=200 slovo 
20) "T=tZ30U tvrădo 
21) Oy==u=400 ucă 
22) (p=1==500 frati 
23) X=h==600 hră 
24) u)=—o0=—800 otii 

25) Ijl=şt—şti 

26) Î1=—ţ2=900 ţi 
217) =c=90 “crăvi 
28) Ul=ş—şa 

29) 'h—ii—ieri 
30) Îl—ii—iert 
31) h —i—ieri 
32) Î-—e(fârms şi eaj—hti 

33) IO—iu—iu 
34) |l—ia—iaco 
35) |S5—ie—ie 
36) A—ien—ia * 

31) îh—ion—ius 5% 
38) lăh——ie 
39) IA——io 
40) 3=—cs=60 esi 

41) V'=—ps=700 psi 

42) (9 nita 
43) Yo iţiţă 

x 

MAÎCANPE 

HAL 

Ch 

LIKOFĂ 

„ph 
CAIRO 
TBpB49 
2VKA 

para 
YEpa 

WTA 

H 
Mp28h 

UA 
ÎEpA 

iepzi 

„pb 

Tia 

Wth 

du 

Vu 
ATA 

va €) 

cu valoarea de 3» nasal, ca în fr, enfin 

cu valoarea de au nasal francez 

| 
| a tai ca a 
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N În 

Rominii însă primind alfabetul i-ai adaus cite-va 
semne nouă: ÎI, „|, şi ai lepădat pe IA, lă, 15, aşa 
că alfabetul cirilic la Romîni se compunea din aceste 
slove, cu numele lor: 

2 (az), E (buchi), & (vide), T (glagole), A (dobru), 
5 (iest), A (ivite), $ (dzelo), 3 (zemle), H (i, LG, 
R (cacu), A (liudej, M (meslite), II (naşu), O (on), 
II (pocoi), P (rîţi), G (slovă), T (tlerdu), Oy (ucu), 
 (fert), X (hier), GO (09, I[I (şte), Il. (ţi), W (cervuj, 
UL (şa), “h (ion), 10 (in), [i lia), A (ea), i (eacu), 
h (in), bl (ori, X (ius), Ă (esi), Y (psi), "0 (tita), 
Y cijita), II (gia), 6). 

Cum vedem numirile literilor sînt cuvinte întregi, 
ce aii înţeles anumit: dobrii=bun, giagol=cuvint, 
a5==€i, mislete=gîndiţi-vă 39); iar nici de cum fone- 
tice, cum e de ex. în alfabetul latin. De aci greutăţi 
în cetirea cuvintelor, că trebuia buchisată fie-care 
slovă, cu numele ei întreg, apoi făcută silabizirea, şi 

„în fine cetirea cuvîntului întreg. Apoi multe slove re- 
prezentaii sunete duple, ca, cs, 25, şz, (3, Y, w); prin 
aceasta se putea reprezenta cât de fonetic sunetele 
limbei, dar îngreuia mult cetirea, numărul slovelor fi- 
ind mare. 

  

39). Scrierea la Slavi e foarte veche. Găsim la ei cuvintele 
certa, vezka, mela. Certa însamnă linie pe lemn, rezka (vezati) a 
săpa (rita scandinav), write angleză, meta= notă. Şi la Slavi ca şi 
la Germani, fagul era copacul sacra şi se numea buk. ar beţele 
“de fag, ca și literile se numiaă. bumca, ca la Germani buchstab. 
Vechimea, serierei la Slavi o- mai arată şi înţelesul primelor 9 
slove din alfabet, ce după Clement Grubicici (In originem Alpha- 
beti glogolitici disquisitio. Venetia 1166), ar fi avut acest înțeles: 
Az Bog Vid glagolu: dobro jest zivieti zelem zemli - Ei zeul vid 
grăiese : bine este a se hrăni din fearba pămîntului, 
„Adolphe GAvril „Saint Cyrile“.- Paris. 1885. pag. 144.



  

Apoi alfabetul cirilic, aplicat la limba Romînă, sa 

mai îmbogăţit cu câte-va semne nouă, din cauza u- 

nor sunete speciale limbei romîneşti (ă, î, ge, ce). 

| | Origina alfabetului Cirilic 

Ciril, om de carte, şi cu cultură întinsă primită în 

Constantinopol, cunoscătorii al literaturei greceşti, 

Î cînd a fost chiemat în Moraviea, sai poate chiar mai 

înainte, puindu-se pe tradus cărţi în limba slavonă, 

a căutat a modifica a/fafetul grec uncial (majuscul) 

întru atita ca să se potrivească limbelor slave. Deaci 
şi alfabetul, ce poartă numele lui, e o compilaţiune 

din mai multe abeceuri, ce după origină para fi a- 
cestea : | 

  
În. Romane latine) N 

GTA 5,0.X,P, 8 oarece | NC 
C, 11, hu, Î, V coprice 40). 

M, Îi, O etrusce 41). ” 

RU, UI, 10, Ai, Id... gragorizice. 

40). Qupt- Aegiptii (Coptii), sînt singurii creştini din “Egipet. 

Limba lor veche egipteană, e astă-ză plină de multe arabisme, aşa 

că cu greii să înțeleg cărţile lor vechi serise în limba lor coptică, 

Pînă în seculul al XVil-lea limba coptică se păstra curată în E- 

gipeiul de sus, iar astă-ză limba lot numără 2 dialecte: di sus şi 

jos. Copţii, în vechime utilizaii serierea demotică egipteană. “Prin 

ajutorul limbei lor. Frunguzs Champollion le jeun a putut descifra 

vechile inscripțiuni egiptene şi a, se întemeia ast-fel Egiptologiea 
de astă-zi. ” 

41), Nu doar câ caracterele ehusce ar fi în'totul deosebite de 

cele latine uneiale și grece majuscule, căci se găsesc. mari ase- 

mănări de caractere, luînd Etruscii alfabetul eolo-doric, adus- prin 

coloniştii greci din Siciliea şi Campaniea, și eare în ltaliea s'a 

xamifieat în alf. etrusc (ombrie, ose, sabeliv), şi latin, ce avea la. 

sr   e ae m ee mA a a e n . a ma a ram a era a ai Da = 

i - : - ERE . _ _ 
1; ” - - pa : ” . i q. DN i. Da _ a DN i    



  

    

   
   
   

    

    
   

          

   

   

    

   

   
   

  

     
   
   

  

   

   

        

   

  

   

  

   

        

   

    

  

„„» ” Dacă la acestea mai adăugăm şi cîte-va urme de 
caractere Armeneşti am putea să ne dăm samă în to- 
tul de originile alfabetului cirilian 49). 

Ce sînt caracterele. g/ago/itice ? 43). Nimic alta de 
început 21 litere, mergind pînă la X, 
meşte Quiutiliau (Inst. oxat. |, 4. 9), mairapvi adăugîndu-se g şi z, complectid ast-fel altabetul întrebuințat astă-zi de” toate po- poarele latine, germane și slave; dar s'a aflat la Pompeia o in- seripțiune cu numele propriu Pompeii, scris de la dreapta la stînga 
ianasil. Popvarele orientale obișnujaă a scrie de la dreapta la stînga, cum și astă-zi îucă 

ultimu nosrarum, cum 0 nu= 

seriă Ebreii şi Turcii, iar mai apoi Scrisoarea începută rîndul întăiii de la dreapta, mergea în al doi- lea de la stiuga, formînd un lanţ continuu saii 'ca brazdele unui "plug, de aci numele de bustrofedăn B05Tpopn853v. la asemenea scriere. Lar pe monumente scrisoarea era în jurul figurilor de pe monument, de aceea unele litere veneaă vesturnate. Apvi a venit rîndul seris drept în loc de curb; în aceasta stă chiar schimbarea caractere- lor grece vechi față cu cele ebiaică: s de la Ebrei devine g (sigma) la Grecă, iar ba devine befa (vita), și mat ioate literite, cum le găsim în inscripțiunea de la. 'Fhera. 
421. D- D-r M. Gaster în broşura „Origine alfabetului“ Bue, 1885. pag. 30—33, e aută a explica prezenţa "elementelor coptice 

Ca N, 4, Ul în alt. cirilice prin Armeni, | 
In suta a V-a, după Crist, trăia Ja Armeni episcopul  Mesrup, 

care voind a face biserica armenească liberă de cea grecească a 
alungat cărțile greceşti din biserică şi a trimes ucenici de at săi, 
ca pe Joane Eccelensis în Alexandriea să înveţe. De acolo sati 
"adus urme de caractere coptice, care amestecîndu-se apoi cu cele 
persane vechi, aă format altabotul armenesc, Ciril a fost la Ca- 
“Zali, popor puternic în suta a IX-a la sudul Rusiei, şi în misiu- 
mea sa de a-i intorce la creştinism, a putat întra, în relațiuni cu 
Armeni şi a le cunoaște alfabetul. De aci prezenţa elementelor 
coptice în alf. cirilic, cum şi cîte-va numiri a sloveior, ce samănă 
cu cele armenești, ciîi şi mai ales în priviuța șirului slovelor ce, 
fu m, 1, Jar forma slovelor, samănă cu cele armenești din 
suta a VIli—IX-a. | 

43). Acest nume de Vlago'ica, glagolska sloca, gligoljita “obvine 
pentru prima oară în ediţiunile protestante din suta a XVI-a de    RI



  
  

  

cit alfabetul aplicat la vechea limbă slavonă (bulgă- 
rească saii panono-slovenă). Croaţii şi astă-zi în parte 
întrebuințază alfabetul glagolitic sai Dalmaţian, şi 

"protestanții multe cărţi religioase aii trebuit să le 
scrie cu glagolitice, pentru a putea respindi lutera- 
nismul- printre Croaţi. 

Se deosebesc două ramificaţiuni în glagolitică: bul- 
gărească, saii roudă şi croată sai colturoasă; şi de 
notat e că la Croaţi alfabetul glagolitic sa întrodus 

de discipulii lui Ciril, şi că aplicat mai întăiti în scrie- 

rile religioase, sa primit în urmă şi de civili, şi mai 

apoi Papa a încuviinţat bisericei Croate atit limba 

slavă cit şi scrierea cu glagolitice. . 

Şi astă-zi există o carte veche slavonă, scrisă de 

un Moldovan pe la 1180, transcrisă în Munteniea pe 

la 1300; dusă apoi în Dalmaţiea, pe la 1390, . legată 
la un loc cu un Fiange/iar scris cu glagolitice, dus 
în Praga la regele Carol al IV-lea, şi de acolo nu 

ştim cum dus la Reims în Franţa, unde regii, Fran- 

ciei jurau pe el la ungerea lor; din această cauză” el 
a şi luat numele de exzu/ sacrului de la Reims 44). 

a.     
la 'Tiibingen ; şi fţelesul cuvîntului e scriere fonetică, scriere vor- 

dită (glagol), în opoziţiune cu srrierile ideografice şi simbolice. 

În vechime alfabetul: glagolic avea diferite numiri: abecenarium 

dulgaricum see. X, vlphabetum Slavorum 1360, pisani Slomenskim 

jazylom 1395, alphabetum secundum Sluvonicum 1434; litterae croati- 

cae see. XIV-a, alphabelum Illyricum sec. XVI, Character Ilierony- 

mianus 1648, asbugoidarium 1690, Apud. Ad. WAvril, o. cit. p. 146. 

44). B. P. Hajdeă „Limba slavă la Romîni.“ 'Traianul 1869, 
1810 

Ad. d'Avril. O. e. pag. 159 dă lista complectă a manuscriptelor 

scrise cu glagolica. Sînt 11 de. toate şi textul sacrului de la Reims 

e al Il-lea, cel mai vechiii fiind din suta a LX, afat în Praga de 

D-r Hoefier. 

           



    

   
Prezenţa a două abeceuri în această carte veche ne 

arată că prin seculul al XI-lea erati în uz alfabetele 
glagolitic Şi cirilie, ca ceva distincte unele de altele, 
de şi amîndouă întrebuințate de Slavi în scrierea lim- 
bei lor. 

Care acum e mai vechii 2 şi ce alfabet a inventat 
Ciril 2 De 

„ Observîndu-se caracterele literelor se constată că 
cele glagolitice sînt mai primitive, mai colţuroase, 
compuse din linii drepte ca un, 4), ceea ce arată o 
vechime mai mare; apoi se găsesc urme de scriere 
de la dreapta la stînga, şi numerarea se face. de-a 
dreptul, iar nu ca în cel cirilic, unde ș (buchi) n'are- 
valoare numerică, luîndu-se după Greci, 

Glagoliticile au servit de model alfabetului cirilian, 
care a împrumutat mai multe semne, 
Acum nici Clagoliticile nu sînt fără “legătură cu 

alte abeceuri mai vechi. Se crede a fi un amestec de 
caractere orientale cu rune/e save, mai ales de prin 
Panoniea, în ori-ce caz însă este o înrudire între alf, 
glagolitic şi alfabetul majuscul grec şi latin. Tot aşa 
Ştim că a făcut şi Ulfilas, 45) cînd â tradus «Bibliea» 

De originile alfabetului slav, grec şi fenician. se pcate găsi 
„ceva în 7. Eliade Rădulescu »Isahar.* 314; G. Maspero „Histoire 
ancienne des peuples de VOxient.« pag. 599—603, unde dă şi mo- dele de litere vechi; și F.-. Lenormant în axticul „sur PAlphabet“ 
în „Le dictionnaire des Antiquites Grecgues et Romunes de M, M. 
Daremberg et Saglio. (1, 188—218). 

45. Vulfila (O5iptia) s'a născut pe la 3Il în 'țara Goţilor la 
nordul Dunărei, În 341 ai găsim en episcop al Goţilor Arieni ; 
în 343 trece în Moesiea cu Goţii de resărit; la 360 tea parte la sinodui Constant, şi moare în 391 în Constantinopnle, unde fusese 
chiemat de 'Teodosiii, și în mare cinste la împăratul. Elevul lui Aucsenţiu de IDorostor şi Pilostorgius ne spun că a scris în limbele 

 



  

în limba gotică,: a compilat un alfabet din caracte- 

rele latine şi rune/e gotice 46). 

Tradiţiunea despre Ciril spune că «el a inventat li- 
tere nouă», <a inventat litere slovace», şi încă prin 

<inspiraţiunea divină». 47) Dar adevărul istoric -este 

„că alfabetele glagolitic şi cirilic stai în rudire cu al- 
fabetul grec, deci sînt compilaţiuni. 

Slavistul Jirecek a probat că Episcopul de Veliţa 

Clement discipulul lui Metodiu (i 916) a inventat şi 

greacă, latină și gotică. Din bibl'ea lui tradusă în limba gotă s'a 

păstrat părți atât din vechiul cît şi noul testament. Traducerea e 

conştiinceoasă, căcă sa avut în vedere septuaginita și texte vechi 

Grecesti pierdute astă-ză, Scrisoarea e cea, vunică germană cu a- 

dausuri din alfabetul grec şi latin majuscul. Cele mai vechi copii 

ale Bibliei lui se află la Milan şi Upsa'a, unde e și (dez argin- 

leus, din suta a V-a seris cu slove argintii pe pergament purpuriă. 

46). Runele sunt semnele vechi ale Genianilor, și cai par a 

avea înrudire cu majusculele latine de supt Împărați. Sînt 2 fe- 

luri de rune: lungărețe şi scurte şi literele aveai nume deosebit 

ca în cel slavon; Aşa f (feoh—vită, bogăţie), o (6s = zeii), t 

_ (thir=—= marte), şi primea numele de Futark după primele slove, 

casă erai: fu, th, ar, ki; gh, ni, j, en, ppz st bem, 

1, ng, o, d, în număr de 24; aceasta în rune.e vechi; al doilea 

alfabet unic consta din 16 slove, suite ia 27 în Evul-mediii, şi 

se întrebuința mai ales în Scandinaviea, înainte de întroducerea, 

Creştinismului (secui. al IX-lea). Runele mai eraii și niște semne 

simbolice, înrrebuinţate de Druizi şi vracii lor, și ghiceai. viito- . 

vul cu li cum ne spune Tacit de motae împrestae — vane=— semne 
                                                            

cel întăiii pe oameni aceste semne, și nu se“ știe cum erai sem- 

nele primitive, cari se serieaii pe beţe'de fag, de unde şi literă 

la Germani se chiamă Buchstale. Se găsesc inseripțiuni xunice 

tocmai din suta a II-a, Yar în Schleswig sa găsit la 1734 un 
corn de aur scris cu rune. 

41). Ioan al lui Sbiera iai Voroneţiane ad finem. 

        .... Fe oma a 

  

 



    

el un alfabet măai superior de cit cel al lui Ciril, 48) 
_şi că acel alfabet nu poate fi altul de cit tocmai a- 

cel ce poartă astă-zi numele de cirilic. | 
La aceasta coraborează şi următoriul fapt: Un co- 

pist din 1047 49) zice că textul manuscriptului săi 
e «copiat după Kuriliţa», de şi manuscriptul săi e 
scris cu cirilicele de astă-zi. Urmează de aici că în 
mintea copistului din 1047 /uri/ifa nu erau cirili- 
cele de astă-zi, ci alte caractere deosebite, de sigur 
glagoliticile. 

De pe cînd însă poate fi alfabetul glagolitic? Un 
"călugăr din suta a X-a, Hrabru, spune că Bulgarii 

la creştinarea lor nu folosiaii nici un abeceă. 50). Dacă 
ne-am lua după aceasta atunci elagoliticile ar fi: din 
suta a IX, şi anume din jumătatea ultimă (845—865), 
iar abeceul clementian (sai cel cirilic) din sutaa X-a 
la început, Clement murind în 916. i 

Cum se face că în scurt timp (vre-o 50 de ani) să 
se schimbe la Bulgari două abeceuri? Ce motive pu- 

  

  

45). "Evopiouzo 8! vai opoxripus Szipovs vpauudccoy 035 70 
GaptoTspov îi 05 dEzdoev 6 aopăs Kyphos—=a inventat alt-fel de 
litere mai lesniceoase de cît cele alate de Ciril. Sehafiarik. pa- 
mâtky, hlaholskeho, pisemnietvi, 2, IX, 14, apud. VAvril op. cit. 19). 

49). Pop. Upir Lichy (az pop Upir Lichy), a copieat cartea 
profeților în caractere greco-slave, sai cum le zicem astă-zi ciri- 
lice (elementine), E! a trăit pe timpul lui Vladimir, prinţul ma- 
relui Novgorod. | ! 

50). EI vorbind de alfabetul glagolic zice: „trebuie să zic a- 
cestor proştă că D-zeti w'a creat nici ebraica, pici latina, ci Siriaca, 
pe care o vorbea Adam în raiă — și aşa mulți greci ati lu- 
crat a vă da vouă Grecilor „scrierea voastră, pe cînd a noastră 
a făcut-o unul singur, Sîntul Constantin, numit Ciril şi în câţi-va - 
ani numai. Aceste litere sînt, sfinte (lepois yupaxrăpat) şi. pure : 
căci un sfînt le-a născocit, iar a voastre ati fost aflate prin Eleuis 
niște păgîni, : 

  

N 
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ternice ai fost atunci pentru a se face asemenea 

schimbări, cînd noi ştim că: din toate cele scrisoarea 

e aceea, care se schimbă mai cu grei 51). Istoriea 
nu ne spune nimic, de aceea lăsăm şi noi la o parte 

părerea acelora, cari zic că alfabetul cirilic a fost in- 
ventat de un Romin, şi că apoi Romînii l-au împru- 

mutat Bulgarilor, luîndu-le în schimb limba, ce aii 

folosit-o în stat şi biserică vre-o 500 de ani 52). 

Cinâ sa aplicat alfabetul cirilic la scrierea 

limbe! romine ? 

Prinţul D. Cantemir în cartea sa «Descrierea Mol- 

dovei» zice: «Mai înainte de Soborul de la Florenţa 

aveai Moldovenii litere latinești, după pilda tuturor 

celorlalte popoare, a căror limbă. e alcătuită din cea 

romană; iar după aceea unindu-se la acest sobor Mi- 

tropolitul Moldovei cu latinii, şi drado/u/ său Teoc- 

tist Bulgarul, diaconul lui Marco Efesanul, ca să fe- 

rească -pe Moldoveni de alvatul latin..... ai îndemnat 

pe Domnul Alexandru cel Bun ca...:. /sferz/e-- latine 

să le lipsiască din tara sa şi să primească în loc pe 

$i mai departe zice: „Grecii ati imitat pe ludei (Fenicieni), 

cari zic Alef, iar ei Alfa. Jar la cele 24 de litere, după acelaşi 

exemplu (obraz) Sîntul Cixil a creat 38 de caractere, adăugînd 3 

litere şi 11 diftongi; și aşa a creat 35 de litere după modelul 

(po cinu) grec. În adevăr unde Grecii ai Alfa Slavii aii A4z și 

ast-fel prin A încep amindoi .... Îată de ce 4z e litera principală, 

Ea a fost dată naţiunei slave de la D-zeii ca să deschidă gura. 

Avril. op. cit. pâg. 106. = 

51). 1. Bogdan „Recensiunea asupra codicelai Voroneţiani. 

Co: v. Lit. 1886. Nr. 1. pag. 83—81. 

59). 1. Sbiera. „Codicele Voroneţian“. Cernăuţi 1885 pag. 194.  
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cele slavone, şi cu rîvna aceasta... Sa făcut el zpez- 
foriul cel dintăfă al barbariei, întru eare se află a- 
cum Moldova» 53). 

Dar cele ce spune Cantemir sînt greşeli istorice, 
„datorite lipsei de izvoare pentru ilustrul istoric din 
suta a XIII-a, 

Sinodul de la Florenţa nu se inu pe cînd trăia 
_ Alexandru cel Bun, mort în 1433 Mart, ci în 143%, 
pe vremea lui lliaş şi Stefan; apoi noi avem docu- 
mente slavone cu mult mai vechi, ca 2spisocul din 
1392 Mart 30 de la Roman Vodă, 54) ceea ce “arată 
că limba slavonă era în uz la Romini înainte de si- 
nodul de la Florenţa 55). 

Ast-fel fiind cazul, trebuie să -ne suim maj sus, că 
de se scriea cu litere latine pină la 1438 sigur că se 
păstra vre-o urmă, vre-un document, dacă nu manu- 
script, dar aşa n'avem nimic, şi noi ştim din Istorie 
că Ioniţiii spune că cel nu înţelegea scrisorile cu li- 
tere latine, trimese de papă în 1204. 

Apoi de se scrica cu litere latine. pînă la 1438, 
Macedo-Rominii ar fi păstrat şi ei urme de scrierea 
latină, pe cînd noi ştim că pînă mai dăună-zi şi-au 
scris limba cu caractere Grece. 

D. Cantemir înregistrează aci o veche tradiţiune 
de arderea cărţilor, căreia îi pune o dată greşită. A- 

53). D. Cantemir „Descrierea Moldovex« pag. 312. 
D4). Arh. Ist. 1,1, 18; Melchisedec „Cr. Hușilos, app. combate 

pe D. Cantemir. Cavalerul C. Stamati în „Muza romînească“ 1, 
45 crede că sinodul de la Florenţa a fost la 1495. „Teoctist Mite, 
Bulgarilor schizmatie după consiliul de la Florenţa în an. 14256. 

55), Scriitorii uniţi ca I. Ardeleanu în „Istoriea diecesei Ora- 
dei mari“ p. 1, alt:fel privese Sinodul de la F'orenţe, de cit serii- 
torii noștri, ca C. Erbiceanu, Melchisedec, ete. “
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vem- mai multe exemple: de asemenea fapte de into- 

leranţă, ce o sectă religioasă sevirşia asupra unei alte 

secte. Grecii ai ars cărţi de-a Bulgarilor, Bulgarii de-a 

 Rominilor, Turcii de a Grecilor, Catolicii de ale Or- 

todoxilor, Papii cărţile de ştiinţă; dar, dacă asemenea 

fapte cu putinţă de a fi, sau întîmplat şi la Romîni 

faţă cu cele latineşti navem o probă directă. 

Ce e dreptul întro veche cronică bulgărească gă- 

sim amintit ceva asemenea: «S'a însemnat în nişte! 

cărți vechi, scrise de mină, că după repozarea patri- 

arhului bulgar Sf. loan, carele a ridicat pe Asan la 

împărăție, a chiemat Asan de la Ahrida pe Sf. pă- 

rinte Teofilact şi l-a pus patriarh în Zrinoz, iar Teo- 

filact a luminat şi curăţit toată biserica de eresurile, 

de cari multe se aflau atunci în ea. După aceea a 

învitat pe Asan de a trecut în Vlahiea să o cucerească 

şi să o curețe de eresul roman, care atunci domnea în 

Vlahiea. Și aşa Asan sa dus şi a supus amindouă 

Vlahiile supt stăpînirea sa, şi a silit pe Vlahi, cară 

pînă atuncă ceteaă în limba latină, să ese mărturisz- 

rea romană, şi să nu cetească în limba latină, ci în 

cea bulgară şi a poroncit ca să se taie limba celui ce 

wa ceti în limba latină. Şi aşa de atunci Vlahi ai 

început a ceti bulgăreşte» 56). 

Acelaşi lucru ca şi la D. Cantemir; aceeaşi tradi- 

ţiune, numai data diferă ; una la 1438 (sec. al XV-lea), 

alta în suta a XII-a (Asan 1186—11917). Fond real 

însă trebuie să fie, căci zvonul tradiţional e înregis- 

trat de doi oameni deosebiți, ce nu-şi ştiii unul de 

altul nimica. | | 

56). Ştirea e luată din ocarte bulgărească „Țarstvennică“ (vie- 
ţile 'Ţarilor), tipărită la Buda în '1848 (Uricariul III, 187).  



  

Faţă cu acestea părerile unor scriitori, ca Filippide, 
cari zic că noi n'am scris de fel cu litere latine, sînt 
greşite din cap pînăn piceoare. 57). 

Adevărul dar pentru noi e acesta: scrierea cirilică 
sa întrodus la noi în cursul a două secule (X-lea şi 
Xillea), timpul de complectă înriurire slavonă. Cînd 
Rominii cătră finea seculului al XIII, întemeiază state, 
scrierea cirilică era întrodusă, probă cele mai vechi 
acte, ce posedem, scrise în limba slavă, şi cu slove 
cirilice. 

Slovele noue născocite de Romîni 

Alfabetul slavon, de şi bogat în litere, nu putea, să reprezinte ezact toate sunetele limbei romineşti, Noi avem în limbă sunete speciale romineşti, pentru cari trebuiai semne nouă. şi după cum -Ci-i/ sau UI. fila, cînd ai căutat a aplica alfabetul majuscul grec la limbele slavă şi gotă, ai fost siliţi a întrebuința şi runele slave şi gote, pentru a reprezenta ezact sune- 
“5.  Philippiăi în „ lozopia zâs ziar Anmyias“ crede de neade- văvură că Romînii ar fi întrebuințat literile latinești din vechime. Poate că un domn rătăcind (Laţeu Vodă) să le 6 întrebuințat, a- poi călugării latini, ce erai mulți pe aci, să fi scomiţ vorba. Dar cel ce judecă vede că e o nerozie. Romînii din Ardeal, Giula şi Banat nu numai legea cea, veche, dar şi literile ilirice întrebu- inţaă, pe atunci cînd călugării latini zic că sezieaii cu litere la- tine (1310). Nacă Rominit din apus şi nord aii seris cu slove ili- zice, cu greii puteai să nu serie cei independenţi. Literile cirilice sati întrodus de Metodiii şi Ciril la bisericele de pe malul Duniărej, la cari a predicat (?) și Evangeliul la po- Ă poarele slave în jumatatea ultimă a sec, al IX-lea, cînd Bulgarii primesc creştinismul, cu cară împreună şi Romînii — căci mulţi din ei erai supuşi lor — aii primit creștinismul (9) — Apud Bi- seriea ortodoxă. an XI. 1887, pag. 507.



    
        

tele proprii acestor două limbi, aşa şi cărturarii noştri 
bătrîni ai căutat a inventa semne nouă, saii a schimba 
valoarea unor semne, dîndu-le valori fonice conven- 
ţionale, 

Pentru unele sunete erai semne multe; aşa o şi w; 
H, î; apoi diftongi o mulţime $, sa, ÎA, A, ce se în- 
trebuinţaii fără nici o normă. 
„Alte semne cu valoarea fonică anumită în alfabetul 

slav, şi-aă schimbat valoarea treptat cu dezvoltarea 
limbei romîne; aşa stă cazul cu x (ius), care în sla- 
vonă avea valoarea lui 07 nasal, iar în romineşte a 
ajuns a reprezenta pe î, 

Alăturea cu acest semn Romiînii ai născocit şi pe 
A 58), reprezentînd pe $ iniţial, dar -regularitatea în 
scris n'a putut să fie, mai ales la diecii de prin can- 
celarii, scriindu-se 7 cu mai multe semne 5, bb, A. 

Un noii semn născocit de Rominie ue (e, i), 
care după provenienţă 'stă în strinsă legătură cu w şi 
4 59). | 

Mult timp Rominii mai avut pe y, şi în lipsă de 
semn reprezentaii sunetul acesta prin semne similare 
r Şi 7. Aşa găsim prin vechile documente scris: 
5pi5ă, ApEHU, Aprbuu, şi numai în a 2-a jumatate a 
seculului al X-lea apare y 60). 

  

58). Ca coincidență de formă, fără nicio filiațiune putem spune 
că în vechiul Alfabet falise din Italiea 
valoare de f, Ă 

- Daremberg et Saglio. Dict. d. ant. Grec et Rom. s. voc. „Al: 
phabetumi“, 

găsim acest semn A ca 

59). Alex. Lambrior înclina a crede că e din y, iar d. Stefan 
Neagoe crede a fi din 14 cu mutarea codiţei la mijloc, (Gramatica. 
1887, 208), - 

60). Lambrior credea că un Coresi ax fi născocitoriul acestui 
semn JJ, de oare-ce sar fi afind pentru prima oară într'un docu- 

Grafica Cirilică, gi  
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Apoi limba romînă avind două nuanţe de 2, foarte 

sensibile la auz în graiul moldovenesc, ai căutat căr- 
turarii noştri a reprezenta amîndouă nuanțele şi ai 
luat pe csfra s—6 din alf. slavon şi i-a dat valoare 
de z dur, ca un dz, aşa s a căpătat şi valoare fonică 
pe lîngă cea numerică. i 

Dacă la acestea mai adăugăm şi alte schimbări de 
valori fonice, ce aii primit unele litere ca a—=ă (ă în 
slavonă), n=ii, ă (i scurt în sl.), niz(ai) i (î germ, 
sau 7 francez în v. slavona 61), vom şti pe deplin că 
Rominii au făcut schimbări mari în alf, slavon apli- 
cat la limba romînă, schimbări, cari din ce în ce s'ati 
înmulţit şi mărit, pînă cînd simplificindu-se în de-a- 
juns şi amestecîndu-se cu litere latine, s'a putut lesne 
înlocui în 1860. 

Valoarea îonică a slovelor din vechiu) 

abecsu 

Abeceul cirilic se alcătuia din 43 deslove. Nu însă 
toate reprezentaii sunete organice în limba romînă. 
Cind Roininii ai împrumutat alf. slav, se găsiaui la 
unele sunete cite două trei semne, ceea ce încurca 
scrisul, făcînd să se înţrebuinţeze fără normă un semn 
pentru altul. Şi apoi limba romînă prin suta a X-a 

ment din 1636 seris de Coresi. (Cuv. d. batr. 1, 239), 'dar docu- 
imentele aflate mai în urmă arată că e încă din suta a XV-s, 

Aşa avem întrun act din 1445 scris mAMzpa (Hăjdeii. [st, cxi- 
tică 256, nota,), ia» în alt document din 1453 găsim pentru prima 
dată 4, uâmzpa (Hăjdei, „Cuvente den bătruni“ II) ar d-l Hăj- 
deii îl crede a fi de pe la 1400, dacă nu şi mai vechii. (Y. A, 
Ureche „Ist. lit. române“, pag. 41—46), 

61). Mai mult înclinînd la î.
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“avea unele sunete nedezvoltate, ca î 62) cum e azi 

cu î inainte de o: or, îloă. 

Nu la toate însă ne interesează pe noi a le şti va- 
loarea fonică; din ele unele aii avut valoare con- 

stantă: a, 5, 8 PE RAME, bu, 
4, 9, găsindu-le lesne echivalenţa în alf. latin, al- 

tora li sai schimbat valoarea fonică, 4, t, n (zi), ă, 
'2, între cari am putea pune şi pe greceştele 3, Y, 63) 

4, Y, ce se pronunţaii, ca es, 25, fi 64), şi îi sai z, 
Pe noi ne interesează numai aceste slove: & 5, 

is c,w; 8 0y; 2, pă şi diftonjii ta, 14, B, cum 

şi X şi yi, deci de ele ne vom şi ocupa mai în special. 

5, 3. 

Limba romînă posedă astă-zi dou& nuanţe de z, un - 

s dur şi unul moale, cari după provenienţă par a fi 

unul originar (gs moale) şi altul derivat (z dur). Faţă 

62). D-l T. Maiorescu în „Critice“ 1714 nu admite pentru £ 

semn deosebit, zicînd că e „o nuanţă de umbrire a lui ăi, şi a- 

ceasta o zice combătînd pe Ar. Pumnul, ce punea pentru a semn 

deosebit, pe î. Ce putea fi acum în suta a X-a î?. 
631. Întun vechii codice „Codicele Voroneţian“ nici nu se 

află Y, ce e seris desfăcut nc-Zps; vezi: 

Codicele Voroneţian cu un vocabulariii și studii: asupra lui de 

Ioan al lui Sbiera. Cernăuţi. 1885. 

Codicele Voroneţian, studii de Gr. Creţu. Buc. 1886. 

Codicele Vorongţian, critică de ]. Bogdan „Conv. Lit, XX, 11. 

Din ce veac să fie manuscripiul de la Voronet, da 1. Nădejde 

în Contemporanul 11, 299, 89%. 

Manuscriptul de la Voronet, de Joan Bumbac, în Aurora Romiînă. 

Cernăuţi. An. ], Nr. 16. 

- 64). S “grecesc a devenit fi mai aspru și sa diferențiat, dovadă 

din Ozwogos la noi s'a făcut Teodor şi Feodor, iar ASavdooc se 

zice Aftănasie, pe lîngă simplu Tănasă. Mi 

     



  

  

56. 
cu această deosebire în sunet a lui 2, alfabetul slav 
nu dădea semne deosebite, căci iera -numai un semn 
5 (zemli), şi a trebuit să se întrebuinţeze o altă slovă, 
ce avea numai valoare numerică, 2, pentru reprezen- 
tarea lui 2 dur derivat 65). Aceasta sa petrecut prin 
suta a XVl-a, şi mai ales în Moldova, unde toate _ti- 
păriturile îl arată într'o întrebuințare generală, 66) 
căci mai ales în graiul Moldovenesc apare pronunţat 
de tot sunetul dur al lui 5, faţă cu graiul Muntenesc. 
unde z e mai moale, mai supţire, mai pe virful lim- 
bei. În graiul Moldovenesc natura sonoră şi dură a 
lui z a făcut de a întunecat sunetul clar a lui ș şi e 
ce-i urmă, aşa că se grăieşte: zici, zăă, zăci, si, pe 
cînd în graiul muntenesc aceste sunete sai păstrat 
tot clare, alăturea cu natura supţire a lui ș: sice, seă, 
Dumnezeul, zece zi. | 

În limba literară se primeşte forma cu vocalele e şi î clare după z, deci mai aproape de gr. muntenesc. 
Această deosebire în pronunţa lui la Moldoveni, şi 
Munteni ne explică pentru ce numai în tipăriturile 
din Moldova găsim întrebuințat pe 2=—dz, pe cînd în 
cele din Munteniea şi Ardeal nu; ei nu-l aveai în 
limbă. 

| 
Astă-zi Academiea dă regule de a scrie pe « cu £, 

d şi s între două vocale. Ex: Zamă, zori, sacuscă ; 
dice, vei; poesie, musică, întrebuinţind 3 semne pen- tru a reprezenta valoarea unui singur sunet analog, | 

65). Ciparii în Gramatica sa (pag. 159) crede că 3 e pentru 
sunetul z originar (moale), - iar 5, pentru 2 derivat (dur, dz); tot 
așa crede şi V. A. Ureche în „Ist. Lit. Romîne“ dacă nu cumva va fi o greşală de tipar punînd pe 3 pentru 3 (?). (pag 4%) 

66). Vezi mai ales tipăriturile lui Varlaam şi Dosoftei,
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numai pentru a se avea în vedere derivarea. Pe lîngă acesata s mai capătă valoare de z în cuvinte ca sg/o- “băii, îsbindă, etc. unde se aude un z moale, nici în- run caz ș. 
Nicăirea în scrierile vechi, nu vom găsi dată lui € (slovă) valoarea de 3, nici aparte, nici în grupuri con- sonantice de aceea întrebuinţarea lui s ca £, e su Jranțuzism şi tatintsm strein limbei noastre, ce nu se bazează pe tradiţiunea literară de la noi 67) 
Cuvinte : ASNHESEK, aucă, WH3ĂHAB; BEE, ASMHESES, DĂSATOHAOp ; ABMHEAE,. AB3GHAE, Z5IAnp'E, SHAnTS ; ac, 3HC4, 38C4, B83%HA48 ; ur'bnrezaun, HZ364jiTui, Pazmanaau, BRCAPĂ ; BRUIB, BĂNENE. NBMHESDOy, SHAE, BăNE, ABZSA, 

SRO SRCA, AHMNESijlin, Bazata, AMEBEPASA, NpAZHHKA, 
K%88; etc, 

Hi. 

Graiul romiînesc e prea îmbielşugat de ;, vocală 
moale şi de natură mai mult guturală. Mai ales graiul 
Moldovenesc escelează în aceasta, căci pe toţi efi-: 
nali i-a prefăcut în ș; parti, şărpi, păreti, etc. 
Avem astă-zi două nuanţe de z: 7, 3 (lung şi scurt; 

Ex: vin, Jrige, cărămidă ; cai, doi, oi. Î formează 12 diftongi cu vocala de dinainte saă din urmă (diftongi 
proprii şi neproprii). Ex: a e 2, oi, ui, ăi, îi, dă; 
ia, ie, io, du, 68). Actualminte în limbă se dezvoltă. 
ŢI 

- 67). Admiţindu-se în limba literară pentru z numai o simplă valoare, acea moale (muntenească), cu vocalele clare după el, nu vedem rațiunea de a mai întrebuința pe g, cu atît mai puţin pe s ea 2; ortografiea fonetică-literară admite numaj un seuin pentru 2; zece, zice, zeă, muzică, vezi, 1zbîndă, ete. 
68). Ed. Gruber „Stil și Gindire“ laşi. 1888, anexa V, pag. 149—136, 
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încă un i înainte de e, mai mult ca sunet organic, 
datorit naturei fiziologice a lui e: z2/, iea, este, ierat, 
ieaăi, Tea-o, etc., sunet care a început a fi întrebuințat 
şi în limba literară de unii, mai ales scriitorii moldo- 
veni, de şi nu are o întrebuințare generală la toţi 
rominii 69). 

Fonetica romînă ne dă legea: z final se păstrează . 
lung, cînd e precedat de un grup consonantic, în 
care una e liquidă şi alta o dentală sai guturală, cr. 
A, îr: socri, cuscri, albaştri, afli, unfli. În alte con- 
diţiuni z final se înmoaie, şi în graii dispare chiar 

după sunetele ţ, z, ş: crez, 7o7, Eş, cum şi găsim scrise 
în cărţile vechi, unde fonetismul predomină: 8, 'rou, 
iEpâpui, KpEz, etc. 

__Ce reprezentaii acum un şi î? ]H reprezenta pe : 
(scurt) şi se punea la începutul cuvintelor înainte de 
consoană: HuHAA ; la mijlocul cuvintelor între 2 con- 
soane: METBIAF, "rpimere; şi la finea cuvintelor: 

Pen, nserin (adj.), riscrin (verb), awmpocn. Mai apoi şi 

H a început să reprezinte pe : (lung), luîndu-se după 
greceşte, unde n (ita) era î (lung; Ex: inna 70). 

i se. întrebuința la cuvintele streine 11), unde era 

69). Munteni în graiul lor păstrează încă la încoputul cuvin- 

telor forma plină a lui e clar: e], exam; pe cînd în graiul moldo- 

-venese, mai înaintat supt raportul fenomenelor fonetice, pretutin- 

denea e iniţial e pronunțat ca ie. 

10). În slavonă, j suna foneticește ca p și se scriea cînd mai 

era precedat de un î, Ex: npniAvE'TE. 

În glagolitică era între 1 şi K, o altă literă pentru ?, ce semănă, 

cu un 4 cu sunetul nostru slab gutural din vie, vin pronunțat 

moldovenește : yin, yie. Leskien în „Handbuch der Alt bulgarischen 

(altkirchenslawischen) Sprache Weimar, 1571, pag. 3, îl reprezintă 

prin y înaintea lui e, i v. 

11). Traducătorii cărţilor noastre bisericești erai foarte mult 

    area: a cinic
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 (iota) grecesc îsropra, Ginocodi», (iozopta, prhocogia), şi mai ales înaintea unei vocale, ca la cuvintele termi- nate în ză, za, îe, articulat i-a: ABYLI4, emoţii, ckpia, pACHNiA etc. 
! 

Cuvinte : UIEPBH, NAcEpu, nacepri, CEpAGi win ; MHUIE N, CEH, ACEMAPAPEUH, CTpunye, Caczui:, MBA, Um, HH, BEN; WBAHMHHASAE, 'TpuMHCE, AK" ASH, TMUTIPEASAL ; VuuE, BE, WKIH, METHHAp, HHMEHE 5 XHpELU, AAMNApăuia, Pnpracz, 
BHHICĂ, BON, NiApAE, MSEpn, BOIITpU ap, CZAMHHUI24 ; lie, dres, run, AUH, etc, 

0, O. 

Aceste 2 slove sînt luate din greceşte, căci şi Gre- ” 
cii aveaii două feluri de 0, 0 şi w 
îvpazu's ris, îles. etc, | 

Vocala o a suferit mari schimbări în limba romînă. 
Pe alocurea sa prefăcut în p: Potputem, dorm-durmim ; 
în alte cuvinte, unde în silaba următoare era ă sai 
e sa diftongat în oa 12): foartă, coadă, toată, oale, 
moarte, etc; în alte cuvinte o final sa prefăcut în &: 
cântă, fă, săi” (to, sozzfrate-to, frate-so);, cum în grai 
Şi oa pe alocurea sa rezolvit în ă: Zăț oaminii. Mai 

(Guutepov, Guta) — 

  

influențați în ortografiea lor de originalele de pe cazi traduceaii ; așa întrebuințarea Aui 9, sai numai Y Ujiță) ca u vine des în 
textele traduse după grecește; cei ce traduceaii după slavoneşte 
întrebuințat des pe p ca u final scurt, ete. 

12). Ar. Densuşianurîn „Voealismul român şi latin“ Iași 1882, 
zice că trecerea lui o în oa cînd în silaba următoare e d saii e, nu constitue lege în |. romînă, majoritatea cuvintelor fiind cu'o: 
cofă, modă, garderobă, etc., dar toată sumedeniea de cuvinte ce înşiră acolo sînt nouă, ce nu ating legea, Vezi critica făcută în 
Contemporanul.  
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“muit încă; o iniţial prin natura lui nu se poate pro- 
nunţa curat, ci i se dezvoltă înainte un sunet organic 

„ăi: dou, ăoă, sunet care nu se însemnează în limba 
literară, ca fiind acum în proces de dezvoltare, dar 
care la Italieni e primit şi în limba literară: Udo 
(. Zone, fr. fomame, rom. om, ît. uâmo, Sp. hombre, 
port. former). | 

G), care nu e alt-ceva de cit doi o uniţi, reprezenta 
pe o lung, şi se punea la începutul cuvintelor waw, 
Wpâuib, wpH, la mijloc, cînd urma o vocală Ian, pa- 
pâwH, flapwu, cum se vede în numele proprii, cari şi 
în greceşte se scrieaii cu w (omega); se mai punea 
şi la gen. şi dat. plural al cuvintelor, dar nu în mod 
constant: (pEopHAWph, Bp'B7MALUHAWph, (p'renope, Aomtut- 
NOpb, 7R4pPTBEAWpb. 

Par. Cipariă crede că w reprezenta uneori şi pe 
diftongul oz, saii pe 4 (deschis), cum îl cred grama- 
ticii noştri etimologişti. Ex: NWpT4, KWVAZ, 'Pwra, etc; 
dar asemenea cazuri sînt foarte rari, căci mai în toate 
locurile găsim pe oa scris descompus: MIApTE, BWACTpE; 
etc. De aceea Cipariă şi zicea că 4 deschis nu ajun- 
sese sa diltong, cînd se însemna cu w, căci o dată 
ajuns la oa, sa scris oa. (Gramatica, 1870; pag. 56). 

G) mai reprezenta şi diftongul ză, căci găsim scris 
HOPA, Boa, A0aw, How (9) cr'kwa; iar o se punea la 
mijlocul cuvintelor cînd era între două consoane: 
COMHB, AOMHb, AOTOAHTI, 

Cuvinte : WACNEWM, WCNE, A9AP&, WMS, Aops, HOWCTp3, 
HOACTpA, E9pb, BOCTPB, A BOpOEH, BOAH, XOTAppămr, MOPTh, 
WEP, WMOpZU, CAOBOZACKD, WMOpăra.
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%, Oy. 

Aceste semne sînt de provenienţă grecească, căci şi la ei diftongul Ov se pronunţa ca z 73). 
Cit priveşte z, limba romînă n'a fost tot-deauna în starea de astă-zi. Această vocală, pusă la urma cu- vintelor a pierdut mult din valoarea ei, pină ce în foarte multe cuvinte a dispărut de tot, conformîndu-se 

legei, că zoară si/aba ce e departe de accent se Zoceşte. 
Limba romînă avea în vechime numai un singur fel de z, u îutreg ; probă la aceasta cărţile vechi, unde găsim cuvinte ca FAS, AOMNS, OMS, c8, etc, ce mai a- poi S'aii scris em, AMN, Win, ch, etc., pînă cînd la 

urmă S'aii scris, EA, AOMH, 0M, etc. 
Aceasta ne duce la cele 3 feluri de 7 de astă-zi, admişi în ortografiea Academiei: întreg, jumătățit şi Scurt Sai mul; EX: COKpS, KSchpS; BoĂ, wă; nSi2, KEio; u mut nu mai reprezintă astăzi nici un sunet; şi ar putea fi lăsat afară chiar de cătră Academie fără nici 

O supărare, 
Ce reprezentai acum &, o? 
Y pare a fi reprezentat mai mult pe 2 lung, iar 9 pe cel jumătăţit, de şi regula nu e constantă, că lu- îndu-se oy ca diftong putea să reprezinte pe 4 lung. Nizi întrun caz însă în limba romînă nu sa repre- zentat sunetul născînd dinaintea lui 1, ău, pe care Italienii îl scrii zoo, duono, ete. Nu tot aşa stă ca- zul şi cu « înaintea căruia sunetul ș, ce sa dezvoltat, 
DI 

13). În cap. de „Originea alf. cirilic“ am spus că ş e etruse că s'a aflat pe o inseripțiune de la Pumpei, dar şi caracterele e- trusce eraii tot cele latine majuscule, ce și acestea aducenă cu majusculele grece.  
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a căpătat mai multă consistenţă şi a început a fi ad- 

mis şi în limba literară: 7e/, Jea, ieste, ieram, etc. 

După textul grec sai slavon, ce-l aveaii înainte tra- 

ducătorii variea şi scrierea lui 4; Aşa găsim o sumă 

de cărţi, unde z e scris cu n (ier), ce în slavonă avea 

valoarea lui £; apoi în multe altele dată lui y (ijiţă), 

valoarea de 2, cum în parte o are-şi în greceşte. 

Cuvinte: Ovpancam, SHE, VHAE, OVHAE, OyMEMA, 0ypa; 
HB, ES, CHMTOY; AOyMHEBROY, PRCNOYHERph, CHUroyp, Oy, 

PBOYAOYH, „AKOYHIApApă. 

Eu 

- Acest semn a avut o înţrebuinţare foarte deasă. 

E], de şi avea-valoare de 4 în slavonă, a fost repre- 

„zentantul sunetelor obscure & şi î. Vechile tipărituri 

arată aceasta în abondenţă. EI a stat în luptă veşnică 

"Cu ă, tb, bl, ce se întrebuinţaă unul pentru altul fără 

nici e normă, pînă în 1683 şi 1688, cînd Dosoftei în 

Sinaxariul săi tipărit la laşi şi traducătorii Bzâ/zeă 
“din Bucureşti ai hotărit a se scrie 4=ă, azi. În 

acte, hrisoave, documente şi manuscripte nu e nicio 

regulă; aci z, mai uşor la scris, predomină, şi nu a- 

rare-ori îl vedem reprezentind pe & scurt: K&BAHT%, 

e Iwuz, punîndu- se mai apoi h, mai ales în tipăriturile 

de la Buda şi Neamţ. 

  

    

„ Cudinte: €&, T'bpiă, NACŢMAE, rap Ch Ch IE, AEIU- 
KHSZNAh> ABIYÂRINAN, 

ÎI 

Acest semn A curat rominesc, a fost întrebuințat 

pentru a reprezenta, valoarea lui . În alfabetul cirilic 
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aplicat la limbele slave, nu era acest semn, şi hăt 
tocmai tirziă Romînii l-ai inventat, nu de o dată cu 
primirea alf, cirilic. 

În suta a X—XII, limba romînă era întro fază de 
dezvoltare, cînd î nu era bine pronunţat, ci se apro- 
piea mai mult de un o nasal, ca punte de trecere 
de la a-+nasală, la î-k-nasală. 

În alfabetul cirilic era slova &; care avea valoarea de 
on. Şi asemănarea ce era pe atunci între sunetul nasal 
a lui în, ca ou, a făcut pe Romînii de aă întrebuin- 
țat semnul %, fără pic de consciinţă că i-a schimbat 
întru cît-va valoarea fonică a lui x. Dar cu aceasta 
ajungem la fonetică. 

<Ori-ce a întonat urmat de ş, ip, nb, a trecut în 
î> Ex: Zînă, cint, cîmp, strâmb, etc. Trecut-a însă de-a 
dreptul? Nu. — Unii zic că a trecut prin faza (1), 
pentru că în vechile texte găsim întrebuințat 2 pen- 
tru î: MBA, KaH6, auz; dar aceasta se datoreşte ne- 
fixităţei în ortografie, cum şi mai ales precăderei lui 
A faţă de x 74). Alţii zic că a a trecut în î prin faza 
intermediară ou nasal, luîndu-se mai ales după faptul 
schimbărei valorei fonice a lui x==o0y în R=îu. 

Conform acestor 2 păreri s'a căutat a se explica 
„Proveniența lui p. D- B. P. Hăjdei zice că vine din 

|, şi anume prin lăţirea celor două punte de deasu- 
pra, pină ce aii ajuns la forma A (i—î). Slavistul M. 
klosich şi reposatul Lambrior cred că vine din &, cu 
căderea trunghiului de de-asupra, şi prelungirea cozii de la mijloc 75). 

14). În graiul moldovenesc $ pare a fi o nuanțare mai obscură a lui ă, în toate cuvintele de declinarea l-a, ce merg în fnuă: - Jali, masi, casi. _ 

75). iar Diaconovici Loga din Banat crede că vine din i pu- nindu-i-se de-asupra litera n.  
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Înclinăm a crede că “| vine din ă, iar nu Î, isto-. 
ricul transformărei acestui sunet, faţă cu semnul săii 

grafic, servindu-ne ca probă, 

Academiea dă regulă ortografică: «£ se va scrie cu 

semnul sunetului clar, Zi» care derivă, şi pe care îl 

găsim în acelaşi cuvint saii în familiea acelui cuvînt; 

pe î iniţial îl vom scrie cu £, iar pe £, cind nu ştim 
de unde vine, îl vom scrie cu 4» Aşa că avem as- 

tă-zi pe î scris cu 4, £, î. 16). 

Dar dacă în scrierea lui î ne călăuzim de prznez- 

piul derivărei greşim, căci nici o dată î nu vine din 

î de exemplu, sai din ez. Aşa, de ex, obiceiul 

de a scrie pe î iniţial cu z nu e bazat pe derivare, 

ci pe faptul că tradiţiunea literară la noi cere a-l scrie 

aşa, străbunii noştri scriind şi ei pe £ iniţial cu . 

Prepoziţiea în ca să ajungă în forma în i-a trebuit 

o sumă de schimbări. Aşa în graiul roman se pro- 

nunţa eu. £ iniţial neîntonat sa schimbat în foarte 

multe cuvinte în g, şi deci am avut forma az, cum 

din emnnario—amnarii, ericio—aricii, şi cum şi Fran- 

cezii pronunţă pe en iniţial: en,caan. Ajuns la forma 

an Sa supus legei schimbărei în î, ca urmat de z, şi 
trecînd prin faza intermediară ou ăn, a ajuns la în—.qpu. 

ată dar un şir de transformări: în, en, an, 2, m, 

unde în e începutul şi An sfirşitul. De ce-l scriem a- 

tunci cu î2 Pentru pură simplicare ortografică, de a 

scrie pe X şi . în toate locurile cu ?. | 
Tradiţiunea literară la noi nu se îndreptățeşte a lua 

în vedere principiul derivărei la sunetele derivate, căci 

ce facem atunci în foarte multe cazuri de auaf/ogie, 

A 16). Serierea lui ; cu 6 a căzut, iar cu â Academiea o păs- 

trează numai la cuv, git, căci pe suntem îl scrie sintem.
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i] cum avem exemplu clasic cu gerundiile verbelor de 

„cîte 4 conjugările, ce-s uniforme: MAHKĂHA, BĂNIA, MEp- 
a PĂNĂ, ABZĂHA, 77). 

Multă vreme sa scris: mai mult cu 4 de cit cu x, 

pînă cînd în 1683 sa regulat definitiv; dar diecii, 
scriitorii de prin cancelarii ati continuat de a scrie 

i tot încurcat, cum găsim mai toate documentele. 
În vechile texte se scriea şi în mijlocul cuvinte- 

lor, şi avea valoarea lui îx şi îm: 4, PKHCEpA, MAMAR, 

N CAANBATA, AGAHES, „NNENSTBpa, NZApa AA, EÎ.PpE, BOYAApPA- 
"TATE, MAPE, AEMATP'EUZ, WEPPS.MiEae. etc. (Codicele 

i Voroneţian). Mai apoi a ajuns a se scrie numaila în- 

ceput şi a avea valoarea lui 2 curat fără 7 sai 4, 
care se însemnă: Mic, Mik, AI. 

Cuvinte: „ÎNenSTă, na, HXNTĂ;, NZMANTB, NAMANTE, 
DĂNANTĂ, N2MANTĂ, uaAaT ; Pei'rbIp'Ban, A BIYANIEAE ; 
„PHCEAE, JW ANTEMEADE, MAHNT'E, JNUT'BpPU, MANKA, AZBaiph, 

MĂHAJIA, CANTEM, CAUT, APpBUHTE, CA, CRHTb, ANCA, 
CRIAVTELH, CHAVFEAMb, JN'TOPYE, UIEZBHIAh, BAZANAb, CAMTEA, 
phch. 

  

  

  

2 

BA. 

  

Cit priveşte pe e în fonetica romină găsim legile: 

a). <E accentuat deschis sa prefăcut în ie: peptu 

(piept), medio (miez). Acel a modificat natura consoa- 

11). Joan Nădejde „Gramatica“ pag. 159, și Ars. Darmsleler în 

art. „la reforme ortografique“ în Revue pedagogique. 1888, p. 598 

vorbind 'de participiile franceze spune că prin suta a VIll-a d. 

Cristos, sa asimilat participiul celor 4 conjugări în ant: „Voilă 

pourquoi tous nos participes presents ont ant et tous les substan- 

tifs derives de ces participes ont a: credentlem—cred-ante—crdant 

(exoyant): credentiam—credantia creance—croyance. v. şi Tiklin 
în „Conv Literare“. 

: - 
! 
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nelor ce-l precedat: Aşa pe dentalele 2, £, s, le-a muiat 
în z, ş, ţ: sedio—gez, die—zi, seple—şepte, tene—ţine ; 
iar pe liquidele 7, 7, 7, le-a muiat de tot: lepure— 
iepure, cunii—cuiă, cerii—celiă, pun —puiii, Pulziu— 
puii. etc; iar dacă luăm graiul moldovenesc labiale- 
lor li sai schimbat valoarea, devenind guturale; 78) 
aşa piceor—kiceor, piele—kele, bine—ghine ; fin—bhin, 
fire — hire, fier—her, corbi—corghi, vierwme—verme, vip 
—tin şi gin, mie—mie (gnie), prie/—zel (gnel) etc. 

__ Toate aceste schimbări ni le explicăm prin influ- 
enţa ce a exercitat asupra consoanelor de dinainte 
acel î, numit iod palazal, servindu-le ca punte de tre- 
cere de la labiale la guturale. i 

Tradiţiunea literară a fost Pînă “la un punt Con- 
stantă de a nu admite în limba scrisă labialele schim- 
bate din graiul moldovenesc. Numai / trecut în p îl 
găsim prin textele vechi şi crOnicari, ca ceva prea 
pronunţat, 79) nici o dată însă nu vom găsi scris : 
THNE, KHMOpb, KOpTit, sai me, De/, ci NH%0ph, Bu, KOȚEi, 
mie5, mit, 80) etc., ceea ce ne învaţă şi pe noicum 
să le scriem, de a păstra pe acel 7 între labială şi e: 
imăeă, wiăel, fier, fieară, iar nu mei, mel, fer, feară, 
etc. Cît priveşte însă pe dentale ; ZPalatal modificîn- 
du-le natura, nu mai avem nevoie de a-l mai scrie, 

  

78).  Înclinîna spre post-palafale. . 
19). Ar fi o cestiune de discutat dacă în limba noastră literară 

war fi bine a întroduce sunetul î, ce e comun tuturor limbelor 
romanice, și pe care Macedonenii l-ai şi adoptat în scrierea, lim- 
bei lor. , 
„80). Dosofteiii în „Psaltirea în viersusik nu arare-oră merge în 

fonetismul săii a însemna și pe ch din pti KHMoph ; iar D. Cante- 
mir pune ch pro p numai în chezi. Apud. I. Nădejde „Istoriea lim- 
bei şi literaturei romîne:“. pag. 149—144, 

   



    

    

      

   

întrînd în natura sibilantă a lui ș, z, ţ; 7es, şed, zi, 
iar nu dz, fies, sie, pasiune, cum scrii etimologiştii 

ultra, nevoind a primi accente şi ţidile, poreclindu-le 

coarne şi coade (Cav. IL. Puşcariii în eFamiliea».) 

b). <E accentuat se schimbă în ea dacă în silaba 

următoare este ă sai e». Neologismele nu întră în 
lege, cum şi. multe alte cuvinte întrate tîrziă în limbă: 
şferlă, mierlă, ghebă, cegă; iar în textele vechi gă- 
Sim focme/ă, acestă, jupănesă, nemul 81). 

Schimbarea lui e în ie e mai veche de cit a lui e 
în ea. Nu s'a zis nici o dată but, ci al nostru bine 
vine din Zene —biene (fr. bienj—biine—bine. Îar cuv. 

slavone, cum şi cele întrate. mai tîrziu în limbă au 

suferit schimbarea lui e în a nu je: J/eană nu lină 
(cf. Ilinca), peară nu gină, mreană nu mrină din mrena. 

În seculul al IX-lea legea schimbărei lui e acc. în ie 
era închisă, cum de ex: astă-zi e închisă legea tre- 
cerei lui 4+i în ţ: tiran, zină, tindă, timpan. 

Diftongul za a variat în pronunţă. La începutul cu- 
vintelor i sa dezvoltat acel ş protetic: eapă, eş, laş, 
ieadă ; la mijlocul lor s'a rezolvat în foarte multe cu- 
vinte în a: feată—fată (|brz);. measă—masă (m kca) ; 
seară—sară (ckpa); în multe în e: /zage— lege (ve) 
creade—crede (pac); iar la finea cuvintelor s'a re- 
zolvat în e: ste, căf, nul ca şi diftongul ja în ie: a 
ză, a zma4228. 

Pentru toate aceste nuanțe de e alfabetul cirilic ne 
dădea semnele “îi, [A, A. 

Ce reprezentaă fie-care din ele? 

81). Ar. Densuşianu în' „Voealismul latin și Romîn“ Iaşi 1882, 
combate legea; şi arată că asemenea schimbare a lui e în ea (e) 
e nouă de tot. 

Ia N Aa ar Tm a e rama e a Ra a Ra a 
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Cam nu era oregulă constantă, ortografiea cu slove 
vechi fiind tot aşa de nestabilă ca şi cea de astă-zi 
cu litere. Dar mult puţin se poate hotări ceva: “E re- 
prezentă pe ea neiotat, din corpul cuvîntului şi mai 
tot-dea-una precedat de o consoană: Ex: atptn'ra, 
AEemzApbus, m'Epra; cum şi pe acel ea, rare din 
cauza lui e din silaba următoare căuta a se rezolvi 
în 2: WkpEpe, AESAbuE, ARAE, mikee, kp'Buietu, saii mer- 
gea cătră a din cauza lui ă din silaba următoare: 
m'bcz, ckpz, Bkpa, etc. 

II reprezenta pe iq, precedat tot-dea-una de o vo- 
cală: ronina, rpailă; iar A reprezenta pe ea iotat: Sein, 
RBKSpia, ABBuia. 

Prin cărţile bisericeşti, chiar cele nouă de tot, gă- 
sim o întrebuințare foarte deasă a lui s, a, de şi 
limba în graiii nu mai dădea pe eg, ci sai a, Sail e, 
dar ca tradiţiune literară se mănţinea scrierea cu “, 
A, fără ca în mintea Scriitorului să vină ideea că k, 
sau A reprezenta sunetul e deschis, ci diftongul ea. 

Noi luăm pe ea (6) ca diftong, nu ca sunet sim- 
plu, de şi provine dintrun e deschis. Aceasta cu a- 
tît mai mult cu cît acest diftong ea sa rezolvit în 
foarte multe cuvinte în 2 direcţiuni: aşi e. În cuvinte 
ca față, sară, vară, masă, ea Sa rezolvat în a prin 
faza ăa: Pisa, cp, B'kpz, Avea, apoi făară, săară, 
văară, măasă, şi apoi fată, sară, etc, 

Practica stabilise următoarele norme: pe ea iniţial 
îl scrieaă cu ră: râpz, î4An; pe za din corpul cuvîntu- 
lui sprijinit pe o consoană îl scrieai cu %, rare-ori 
cu A, 82) de cit atunci cînd se sprijinea pe o vocală: 

82). Dosofteiii în „Proloagele Sfinţilor“ are în deasă întrebu- 
ințare pe A acolo unde aiurea găsim pus f. 

  

DL DP a PET E ae ea i pace 
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BOAMh, Tpăanth ; pe ea final sprijinit pe consoană îl scria cu “;: kapr'b, moapr'b, dar pe ea final sprijinit pe 0 vocală îl scriaă cu A; CApANI;, ABSUIA, KAniA, 83) etc. 

Cuvinte : 18, Brăua, KIANA, METATA, Ramnikpari, Bpame, ESIRIJA, MENTpAMAA, aua, Eimepa, Cazare, pă, pia TEniĂ, pRnatie, BACTE, DETpEMA, Abe. a, PÂMTE, JANUE- Nkrere, Beat, BEA'p'E,  cPunu'kera-ce, AvE, Zr ab, 
etc. 

IO şi lb. 

Diftongul n era rezolvit în iu, chiar în vechea sla- vonă, aşa că nu se poate admite părerea că prin suta a X-a, timpul întroducerei Slavonismului la. noi în Stat şi biserică, să fi avut valoarea de 3, pentru a reprezenta sunetul 7 din cuv, latine, care mai apoi ati ajuns la z4, Se vede însă că în scrierea cuvintelor comune romîneşti p avea o întrebuințare mare. Ex: IPEHIŢII, (Pio, WIOAEkA ; iar WR se punea mai mult la nu- mele proprii şi streine, după sistema grecească : I3m, Îsnoua, 
- 

X. 

In graiii avem 2 nuanţe de ş: dur şi slab: Slab în fam, hă, Hulă, hârd, horn; aspru în fin, fii, hire, hireş, Arhip, mai ales în cuvintele unde 7 vine din 
83). Paţă cu scrierea veche cum vom scris noi cuvinte ca; avuţie, eu accentul -pe 1? le vom lua pe decl. 3-a saă pe I-a? Cei vechi puneai A=ea îotat, vom pune noi numai a? Nu; vom scrie dar avuţiea, sărăciea, nu avuţia, sărăcia, ( 

capi). | 
Grafiea Cirilică, . za 

cApANiA nu  
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Ș labială, schimbată în guturală prin acţiunea lui io 

palatal: ere (fiere), fer (fier), feară (fieară). Pentru 

amîndouă nuanțele era numai un semn y (heru). Scri- 

itorii vechi, cronicari şi traducători de cărţi biseri- 

ceşti toţi -însamnă pe / venind din /. ar. Dosoftei 

Mitropolitul Moldovei pe / aspru îl scriea cu g/: 

TXATMANb, rYpab, etc. Astă-zi avem cuvinte, unde / 

Sa muiat de tot, şi numai în scris variază, raţiunea 

etimologică cerînd a le scrie cu 4, ca. /zgiena, Histo- 

riea, dar după sistema fonetică se scrii simplu fără 

h: Igienă, Istorie, ipoteză, apotetic, potecă. 84). 

. 
Acest semn a avut o valoate constantă, reprezen- 

- tînd grupul consonantic ș/, ce după provenienţă vine 

din she şi si. În Banat, după afirmarea d-lui |. 

Sbiera, ar fi şi astă-zi “păstrat grupul sc nerezolvat în 

şt, cum îl avem noi în neologismul sczzzuze. 
Academiea romînă, dusă întăiu de raţiuni etimolo- 

gice latineşti, apoi numai romîneşti a admis scrierea 
lui w cu sc şi şz, luîndu-se în samă proveniența; dar 

tradiţiunea litetară la noi ne impune a scrie întrun 

fel şz, ca şi străbunii noştri, fără a lua în samă deri- 

varea. Şi aceasta au şi admis-o fonetiştii. 

În. multe din vechile noastre tipărituri avem pe yj 

  

84). La vechii Greci y (Ă, HI), exa mai mult o aspiraţiune gu- 

turală, ce wa însemnaii cu literă aparte, ci printrun spirit aspru 

(*) pus de asupra vocalei iniţiale. Acea aspirație uşoară la înce- 

put pronunţindase, din ce în ce s'a ajuns la Latini a se însemna 

cu d şi chiar cu si: “Avfoă =—Hanibal; * Apurăăp —Hamielar; 

îoropla — historia; itp ==super (deasupra). De la Latini în lim- 

bile romanice A moale a dispărut din graiii, de şi se serie; homo 

—om,—uomo— homme—hombre ;



  

  
    

venind din s/ nerezolvat, ci descompus: MBpECTEprSpA, 
AS Grepaus. (Codicele Voroneţian). 

Valoarea numerică a slovelor cirilice: 

Astă-zi noi în reprezentarea numerilor ne folosim 
de czfre/e arabice, cari prin întrebuinţarea lor gene- 
rală aă ajuns a fi cunoscute de toți. 

Cifra pentru noi e un semn convenţional, -ce re- 
prezintă un cuvint întreg şi are valoare. cantitativă, 
litera însă reprezintă numai un sunet şi are valoare 
fonică. Pentru străbunii noştri nu era tot aşa; la ei 
slovele erai şi cifre; şi cînd vorbim de alfabet cirilic 
trebuie a aminti şi de valoarea lov de cifre. 85), 

Observind însă şirul slovelor vedem că ordinea nu- 
merică nu merge paralel cu cea fonică, ci sînt mici 
modificări. Wumărarea se făcea dar dugă alt sistem, 
şi anume după cel grecesc, căci observind alfabetul 
grecesc vedem o perfectă coincidenţă între ordinea 
fonică şi numerică a literilor. 86). 

În alfabetul cirilic a 2-a slovă & n'avea valoare nu- 
merică, şi tocmai B a treia în Şir, reprezintă pe 2, 
căci şi la Greci 'B 87) (beta), reprezentind pe o cali- 
feră, reprezenta şi pe 2 ca. cîfră. Apoi x, a T-a la 

85), Veză mai sus pag. 20. 
86. al; p=—2; p=3; d==4; cb; t=—7; 28; 3=—9; 

t—10; 120; 1—30; u=—40; v===b0; E—=60; o=="10; 2=—80; 
9==100; a =—200; 7 —=300; v —=400; p==600; y==600; y = 700; 
a =—800; Pentru 6, 90, 900, Grecii aveati semne deosebite, c—=6; 
Pas: vzna 90), cauzi (900). 

81). În cestiunea așa de dezbătută a pronunței vechi greceşti, 
și eare împarte de la Frasm pe savanții Eliniști în două tabere, 
se poate aduce puţină lumină prin paralela cu alf. cirilice. Pro- 
nunțai Grecii pe £, vita sai bela? Și dacă s'a pronunțat: vre-o
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rind mare valoare numerică, şi găsim pe s a 8-a, 
a 42-a în rînd reprezintă pe g, tocmai cum eră la 

Greci, unde“ (theta) eraa 8-a; w a 27-a slovă reprezintă 
pe go; 3 (csi) a 40-a slovă pe 60, la Greci fiind în- 

tre v şi o (N şi o) a 14 literă; y *%) a 26-a literă re- 
“prezintă pe 900, sărindu-se ij, care nare valoare nu- 

merică; Y (psi) a 4i-a literă reprezintă pe 700. 

Dacă slovele cirilice cît priveşte valoarea lor fonică, 

în şirul lor alfabetic urmează în parte şirul alfabe- 
tului armenesc, în valoare numerică urmează alfa- 

betului grecesc. 

Cite-va consideraţiuni istorice sînt folositoare, Re- 

gula calculului e cu totul modificată astă-zi, cînd a. 

vem csfre, de cit cum era înainte. Nouă ni-i de ajuns 

9 semne pentru ca să reprezentăm toate valorile can- 

titative posibile din limbă, numai prin simplă combi- 

nare a celor 9 cifre. Zero (0), are mare întrebuințare 
în calcul. Fără el nu am putea reprezenta zecile, su- 

tele, etc; idee de coloană numerică nu ne-am putea 
face. 

Regulele fundamentale: ale calculului se făceai cu 
totul de alt-fel la străbunii noştri, cari aveaii nevoie 

de 27 de slove pentru a reprezenta numerile simple. 

Neavind idee de zero, căci n'aveaii semnul corespun- 
zător, şi unimea şi zecea, şi suta şi miea tot prin o 
    

dată beta, cînd aii început Grecii de astă-zi a pronunța vita ? Ju- 

venal în satira X-a, 209 spune: | 

Hoc discunt omnes ante alpha ei eta puellae. 

Dar dacă în suta a IX-a, după Cristos s'ar fi pronunțat tot & 

(beta), pentru ee g n'a căpătat valoare numerică? Probabil dar 

că prin secul. al IX-lea și încă cu mult mai înainte B nu se mai 

pronunţa. beta, ci vita, p—y căpătînd valoarea de 2, care la ve- 

chii greci o avea înainte W- 
%). A reprâzentă și el une-ori pe 900.
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singură slovă se însemna: a, î, p, șa. De aceea şi so- 
ccoteala veche se apropriea mai mult de ceea ce se 
zice astă-zi socoteală băbească. Ex: 

Intro împărţială de moşie a Fruntişănilor între fe- 

ceorii lui C. Bujoranul din 215% Mai 1, găsim făcută 
socoteala stînjinilor cu slove: 
itp us-br-paiz=ce—206. 89), 

Din suta a XVill-a însă aii început a se întrebu- 
inţa cifrele în socoteală, căci în. toate hotărniciile de 

moşii de pe acel timp, cum şi în manuscriptele de 
aritmetică în scoala grecească de la laşi, găsim fă- - 
cută socoteală cu cifre, ceea ce ne-ar duce a crede 
că Rominii ai făcut uz de cifra arabică cu mult mai 
nainte de cit litera latină. 

Numeratele de la 10—20 le pronunţăm întăi uni- 
mile şi apoi zecimile; iar în scris punem întăi zecile 

şi apoi unimile: 12, 14, 19 etc,, străbunii noştri le 

scrieaii aşa cum se pronunţă: Bi, ei, «i, etc,; noi de-am 

scrie tot aşa ar fi încurcală, zecile neavind o cifră a- 

numită, ci unitatea urmată de zero. 

Calendar. Străbunii noştri calculaii anii de la Adam, 

iar noi de la Hristos; şi anul bisericesc, cu şi acum, 

începea la 1 Sept., nu 1 lan. De la Adam pînă la 

Hristos, după calculele părinţilor bisericei ai trecut 

5508 ani, şi dar regula aflărei anilor de la Hristos din 
anii de la Adam e: scădem 3308 din anul ce ni se 

dă, pentru lunile de la Jan.—Sepl., saă 5509 pentru 

Innile de la Sept.—dan., şi vom găsi anul ce căutam. 

Ex: Stefan cel mare se suie pe tron în șase (6965) 
Apr. 12, Gioi mari; scăzind 5508 avem: 1457 Apr. 

12 Gioi mari, şi moare în ;zgi (7012) Iulie 2==1504. 

98). Actele casei Roşca Codreanu din Birlad, la 100 paquete, 

comunicate de dl Eepitrop al casei Panaite Chenciă, 
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Calcularea anilor de' la Crist, a început a se prac- 
tica de pe la 1760, iar întrebuinţarea cifrelor după 
11780, probă documentele de pe acele timpuri. 

Poporul a întrebuințat în socoteala lui răbuşul, care 
„pare a cuprinde ceva romanic în el 89). 

Considerațiuni estetice asupra scrierei 
cu slove. 

Cetitoriul unei cărţi scrise cu litere latine e izbit 
de contrastul cel mare ce observă, cînd trece la ce- 
tirea unei cărţi tipărite cu slove. Litera latină e rondă, 
slova cirilică e mai colţuroasă. Mai ales cînd vii şi 
ceteşti un act scris de mînă, un manuscript deosebi- 
rea e şi mai mare. Azvirliturile de condeiti mai multe, 
abrevieri mai bogate, scriere cu cerdacuri, ceea ce 
nu se observă în scrisoarea de astă-zi cu litere, toate 
acestea fac greoaie la cetit slova de mînă, şi nu mulţi 
sînt astăzi cetitori de documente. Pe lingă aceste 
consideraţiuni relative la formă, putem face unele re- 
feritoare la /rază, puntuațiune, viersuri, nepotriveli 
mari fiind între ceea ce e astă-zi cînd scriem cu litere. 

În cel mai vechii al nostru: manuscript (Codicele 
Voroneţian) găsim scrise cuvintele legate unele de 
altele, ca: i 

„.PACNOYHZENASENOVEAIIEMENT pSA'EVAIO AETACKAHEVE ATpE- 
Bac! “pKa never p6Nieca pi veBar pen. tunpuc'royap'brogenaop- 
BOY ATATECAySpSracka..... (cap. 25- pag. 64). 

Ceea ce arată că scriitorii de pe atunci (1500) nu 

39), E interesantă de cetit istorioara cu răbuşele a Banului 
Neculaie de la, Cloşani, (Mehedinţi) şi întîmplarea sa cu Mustafa. 
Poşa (L. Ghica „Scrisori“. VI),  



  

      

aveaii conştiinţă de cuvinte aparte, deosebind numai 

frazele între ele. Pirgu/a, ca semn de puntuaţie, nu 

o cunoşteaii. ” 

Mai apoi aii deosebit cuvintele unele de altele, dar 

părticelele compuse, ca conjuncţii, prepoziţii, adverbe, 

chiar pronume unite cu verbe, şi /ocuțiunile adzer- 

biale le scrieaii unite; Exemplu clasic putem aduce 

pe Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, 

uu.MARA EOACTpA Ilapackegu EpĂ Amtiţapa Gp'BBackă 

AT pEnW păi MECZHIAMĂ Gnigarr, Aunierrara Baaaikparia... 

A RKACOrĂ AABPACTA NSCĂTAHA KATPA BIÂA Auepkeră : 
(vieţile sfinţilor. 1683. 1, 65). 

sai aparte: CaWANMĂ; KATPBNHIUIEH ; AESBP'BHANAEUI, IH- 

MOBpUHaSIu ; paparazwBez, KETOTEAL, IMA, MM, AE- 

CrAANSAL, AEHEBDE, IIASMSTATL, etc, 

Conştiinţă dar clară de asemenea mici părticele, nu 

aveai ei în scris. i 
Cind venim la viersuri apoi acolo regulele stricte 

a scrierei lor nu se păziaii; întrebuințarea aposzrofu- 

lui pentru eliziuni, sai a /7njoarei pentru legături nu 

se făcea de fel, neştiindu-se ce-s; şi cetitoriul de 

vechi viersuri trebuie să fie tare mult deprins pentru 

a nu i se părea răti alcătuite poeziile, unde aceste 
regule de formă nu sînt ţinute. A | 

În schimb însă scriitorii noştri bătrini luîndu-se 

după textele greceşti, ce le aveai înainte, în tradu- 

cerea ce făceaii, însemnaii în abondenţă szirizu/ 90) 
şi accentul, ceea ce nu facem astă-zi în scrierea cu 

litere latine. Limba romînă avind accentul destul de 
variat, de pe ultimă pînă pe a 4-a silabă. Ex: gava- 

90). Spiritele, erati 2: * (aspru-şi lin) şi se puneaii deasupra 

vocalelor inițiale a unui cuvînt: a, e, i, 0, u, pe cară ărecii le 

numesc dasia și psili. 

   



    

H05; Câncină, străchină, cişmă, mămăligă, Prepeliță, 
bijeniță, e o mare greutate pentru streinul, care ar 
vrea. să ne cetească corect limba, | 

Abrevierile de cuvinte le avem mai puţine aztă-zi în scrierea cu litere latine de cît în cea veche cu 
slove, unde numai prin deasă deprindere la cetit gi- 
ceşti 'senzul multor cuvinte aproape ieroglific scrise 91). La aceasta ajută şi scrierea cu cerdace sat caturi, Erai anume slove ce se aruncati pe deasupra: 4, y, MAp GT 1Tp, cr, şi se întîmpla de multe ori ca un cuvint să fie scris pe jumătate de asupra. Toate acestea strica esteticul Scrisoarei, şi îngreuiau 
cetitul, - ” 
În scurt în evoluţiunea scrierei la romiîni de la faza de perfectă necunoscință a părţilor componente într'o frază s'a mers! treptat — treptat pînă la deosebirea celor mai mici elemente morfologice prin întrebuin- farea consciinceoasă a //pioarey şi a apostrofului. Dacă corectitudinea. în scris se rapoartă la repre- zentarea după un anumit sistem a sunetelor limbei, e însă un semn de cultură acela de a şti să reprezinţi consciinceos şi pauzele, tăcerile din grai. În aceasta stăm mai sus astă-zi, fără a putea să ne miîndrim şi cu uniformitatea în scris. 

Tendinte de simplificare a alfabetului cirilice 

Bogăţiea de semne, ce oferea alfabetul cirilice făcea posibilă scrierea cit de fonetică a limbei, dar dădea 
91). Ca semn de abreviare era întrebuințarea acestui semn () saă (7) pus de-asupra consoanei: le: Xa; Saraie ; aşa 

era şi în slavona unde |] înlocuiea, o vocală: PAAFIÂEIUN pen- tru raaronieun=tu vorbeşti, (Leskien o. c. 3). .



  

              

   

naştere în acelaşi timp. la o mare nesiguranță şi în- 
curcătură în scris, Trebuiea să fie gramaticul dobă de 
carte ca să-şi dea bine samă de modul cum să între- 
buinţeze semnele duple şi numeroşii diftongi. Ce se 
făcea însă cu majoritatea logofeţilor, uriadnicilor, cari 
erai puţin procopsiţi în ale cărţei? Scrieau şi ci cum 
puteaii ; de aceea actele lor, scrise cu puţină preten- 
țiune, ne servesc ca puternic mijloc în studiul istoric 
al limbei 92), Numai traducătorii pai aleși de cărţi 
bisericeşti ai căutat a ținea o anumită regulă, şi a- 
ceasta cătră finele seculului al XVII-lea. 

Aşa în «Sinaxarul, Mitr, Dosoftei din 1683 93); iar mai apoi în Bidliea de la Bucureşti (1688), se adoptă 
pentru & şi î, 4 şi 4, pe cînd scribii sai din neşti- 
inţă saii din uşurinţă întrebuința mai-numai pe 4 
pentru 4 şi î ” 

Alfabetul întrebuințat în cărţile bisericeşti de şi 
mai bogat în semne de cit cel întrebuințat în scrie- 
rile laice, totuşi se observă o mai mare regularitate 
în ortografiea bisericească de cît în cea laică, unde 
vedem de fapt o simplificare, fără o anumită înele- 
gere. 

Principiul că za alfabet e cu atita mai bun cu cît 
Prin semne mai puţine, Poate reprezenta sunete mai 
multe, era practicat în mod inconscient de scribi. 

Cu 1780, cînd apar cei întăi gramatici vine şi sis- 
tema în simplificare. 

Aşa ban. Zenăchuţă Văcărescu în Gramatica sa din 1187, pune numai 33 de slove, în loc de 43; 
5 ABE Hi zimi pcr, 
9x23 Vw Y. 

PN 
92). „Cuvente den Bătuuni“ de B. P. Hăjdeii, 2 mari volume, plin sînt de asemenea aote săteşti. 
98). Alex. Filipide: „Întroducere în Istoriea 1. şi lit. romîne“, Iași. 1888, pag. 47.  
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Se dăduse afară mulţi diftongi (nb a, 3 E 10,13) 

şi slove ca (w, ov, 3). Un pas mai „leparte în simpli- 
ficare era scoaterea slovelor n, a, ă, Y, Y, ceea ce şi 

face Jordachi Golescu în «Observără asupra limbei ro- 

„mîneşti» şi £/iade Rădulescu în Gramatica sa, (1828) 

"care reduce la 29 slove întregul alfabet: 

485,8 d ET BMP GT, 

e 0, pu 
Cu aceasta toate sunetele mai pronunţate din graiă 

îşi aveai semnele lor, şi nu erai nici multe nici pu- 

ţine ci de-ajuns, şi se putea învăţa lesne în scoală. 

Alfabetul mixt 

Cu mişcările sociale sevîrşite mai întăiă peste munţi 

(revoluţiea lui Horiea) şi apoi în ţară la noi (revolu- 

ţiea lui Tudor), şi cu nouele curente literare iscate 

„mai întăiă tot peste munţi prin scolile create pe la 

1153 a venit ideea întrebuinţărei pe o scară mai în- 

tinsă a literilor latine 94). Mulţi din cercetătorii lim- 

bei noastre îşi tipărise scrierile lor cu litere, şi cu o 

ortografie cît să poate de etimologică pentru a proba 
latinitatea limbei noastre. Din coace de munţi cu 

1830 a început a se simţi o nouă mişcare. Curentul 

de peste munţi se însădise şi la noi prin profesorii 

veniţi de acolo; iar prin influenţa occidentului mul- 

tora le-a venit dorul de a scrie limba romînă cu li- 

tere. Lupta a fost grea, căci erai prejudiţii literare 
şi trecerea nu sa putut face de o dată. R&posatul 

Neofit Scribau a suferit surgunul pentru că a îndrăz- 

94). Scrierea cu litere latine se găsește în mod sporadic de 

mult la Romîni, Luca Stroici, Ilinca fata lui Patraşcu vodă, Vito 

Piluzzio în suta XVI-a şi XVII-a întrebuințaii aceste litere. 

 



      

  

        

nit pe la 1837 a tipări un «Catehizm» cu litere latine. 
Buchile cele mai mulțe erau .urite ; se prea săturase 

lumea cu ele; înlocuirea parţială cu litere era nece- 
„sară. De aci a urmat că în curs de vre-o 20 de ani 
sa întrebuințat un alfabet amestecat, împiestrițat cu 
slove şi litere, şi mai toate tipăriturile de prin dece- 
niul al IV-lea şi V-lea al secul. actual sînt scrise cu 
acest alfabet. În scoală tot acest alfabet se preda, şi 
numai biserica şi cancelariea mai păstrase obiceiul 
de a scrie cu alfabetul c;rz/7c pur, făcîndu-se din ce 
în ce nepotriveala între scoală, — cz scriere, — ziare, 
revzste şi între biserică Şi oficiă. 

Se luăm cite-va: exemple de prin cărţile tipărite pe 
atunci, supliniind literile latine: 

ABB der Armo,rp 
€, 7, 5, 4, 2, 4, MW, m, etc. (Arh. rom. 1860. Ed. Il). 

A, 5 de brio), 
5288, 5; V, yu, 2. (Mag. ist. 1845. vol. ]). 

4,5, d, br XA Ro, Pb 

GT, ., 6, 3: 5 Wu, Ustoria Moldovei de Post. 
Manolachi Drăghici. 1857. Iaşi). 

De şi cele mai multe remăsese, dar li se rotunzise 
forma, devenind mai ronde, că mai-mai nu se cunog- 
teaii; Aşa p nu mai avea forma aceasta ci era p la- 
tin cu valoare de r; c (slovă) semăna perfect cu e 
latin, păstrind însă valoarea de s. 

Dar cu asemenea rotunziri în formă şi înlocuiri de 
slove cu litere ajungem la curat alfabetul latin, 

Trecerea de la alf. cirilic la cel latţin 

Urme de scriere cu litere latine se găsec 'de mult 
la romîni, dar aşa în mod sporadic. Cu începutul se- 

3 
ee n ma emita pe. eee Dre n emma, TR A a ag me a Ra a anca aa a Da  



    

culului al XIX-lea practica sererei cu litere latine sa 
lăţit mai tare, mai ales de la 1850 încoace, pînă cînd 
în 1860 Domnul Al. I. Cuza, prin ministrul său 1. 
“Ghica dă ordin de a se scrie numai cu litere, alun- 
gîndu-se din cancelarie slova cirilică 95). Abia astă-zi 
cărţile bisericeşti ai început a se tipări cu litere la- 
tine, crezîndu-se mult timp a fi aceasta o erezie. 

Dar această trecere de şi făcută prin ordin dom- 
nesc, în urma curentului din societate, totuşi însă a 
dat naştere la o mulţime de greutăţi, cari ai ridicat 
discuţiuni amarnice, şi a împărţit Şi împărţeşte lumea 
noastră cultă în tabere opuse. 

Voind a se scrie limba romînă cu litere latine, al- 
fabetul latin nu dădea atitea semne, cîte sunete pro- 
nunţate şi clare avea limba romînă, De aici fel de 
fel de sisteme de a scrie aceste sunete speciale ro- 
miîneşti, sisteme cari şi astă-zi sint în luptă. De la 
etimologismul exagerat al lui Laurian şi pînă la fo- 
netismul zur a lui Pumnul, scriitorii noştri s'aiă învîr- 
tit întrun cerc viţios, în care confuziunea şi eclectiz- 
mul cel mai mare domină, şi din această încurcală 
nu se prevede un viitor trainic de cît foneriznruluă 
Vlerar bazat pe tradițiunea literară. 

Redactorii revistei «Magazinul Istoric» în 1848 după 
multă trudă şi năduf «cu ajutorul lui Dumnezeti Şi cu 

95). V. A. Ureche „Ist. lit. rom. pag. 37, spune că D-lui fi- 
ind în 1860 Ministru de culte a aplicat scrierea latină, far cîte- 
va luni mai apoi Ioan Ghica, succesorul săi, dădu ordin în toată 
țara: „magnifice spectacul, zice d-sa, al unui popor, care a fost 

destul să voiească ca să rupă cu un trecut de seculi, și să facă, 
ca în mai puţin de 20 de ani, scrierea latină să ajungă pînă în 
wngherele cele mai depărtate ale patriei, iar scierea ciriliană să 
ajungă cetită aproape numai de arheologă.



  

    

  

    

   

  

înţelegerea Rominilor ajung a curăţi scriptura de 
cîrligele cele urite cirilice, şi a remînea la literele cele: 
curate romineşti> scriind: ge, gi, ga (v, r), ghe, ghi, 

che, chi (re, ke); â, 4 lung ff); ă, 4 scurt; sce, i; 

Ş,.I; alăturea cu schimbări lesne de făcut, ca a lui 

&,b; 2, d; $, f; x, hi, ms, p; etc. 97). Desi- 

gur că modul lor de a scrie aceste sunete na fost 
primit de toţi, dar era un pas făcut. Sunetele origi- 

nale şi clare nu le-a discutat nimenea, ci toată cearta. . 

Sa mărginit a-upra sunetelor reprezentate prin slovele 

ZX, pu, 

Practica de pînă acum a scrierei cu litere a admis 

scrierea lui ii, ui, y, 4 cu ş, ţ, g, c(e, i), remînînd în 

discuţiune numai sunetele 3, 7, x, 4, & fără a uita 

şi pe parasiticul s final mut. 

Încă de pe la 1855 redactorii revistei <Romiîniea. 

literară» în frunte cu d-l V. Alexandri aii început a 

întrebuința pentru A şi a pe î în toate locurile. După 

aceasta mulţi alţi scriitori ai întrebuințat în scrierile 

lor pe: î 98). Şi dacă ceea ce se începuse în mod li- 
niştit nu Sar fi conturbat de etimologişti, şi sar fi 

9%). Lua pe 4 lung dept ai: 

91). Magazinul istorie p. Daciea. 1848 pe cupertă, unde dă 

monstre de scris: mână, sirătură, vorbă, popă; rară, hană, plânge, . 

gură, ghem, face, cucu, chemu, nasce, aşia. 

98). Aşa e GQ. Sion în „Poezii“ (1853): D. Raleti în „Suveniri 

şi impresiuni de călătorie în Romîniea, Bulgariea și la Constan-- 

tinopol“. (1858); D. Bolintineanu în „Bătăliile romînilor“ (1859) ; 

0. Bălăcescu în „Fă-mă tată să-ți samăn“; D. Pruncu în „Suspi- 

nele Primăverei“ poezii, Focşani (1660), şi mulți alţii mai ales 

din Moldova, tocmai de acolo nnde G. Sion pe nedreptul spune 

că n'a fost curent literar şi că ce priveşte sistemele grafice Mol-- 

dova n'a făcut seoală. Ar. Puainul scriea şi el numai î. (Vezi şi: 

Alex. Lambrior „Carte de cetire“ Introducere, ad finem). 

   



    

admis de toţi scriitorii, am fi fost scutiţi de o mul- 
ţime de discuţiuni sterile şi pedantice. | 

Mai îndărărnic a fost 4, care a remas cel din urmă, 
99) ca reprezentant al sunetelor obscure & Şi î 

lar cît despre ă final, cestiunea lui Supusă şi as- 
tă-ză discuţiunei Academiei, priveşte mai mult orto- 
grafiea ca sistemă, de cit grafiea limbei... (7 final e 
pentru noi 2 strămoș zenerabil, ce a irit, Şi ori. 
cât îl vom îmbalsama nu se va maă mişca, căci a pier- 
dut vieaţa în viul graăi al poporului (T. Maiorescu). 100), 

Sistemele ortografice: Etimologismul, ione- 
E tismul. Încheiere. 

Cu primirea literilor latihe în scrierea limbei ro- 
mine sa născut şi ideea de ase scrie sunetele limbei 

  

99). QC. Negruzzi în a 2-a sa sorisoare asupra limbei romîne (Foaea științifică şi literară. Iaşi 1844. pag. 100) spune că se pro- pusese peniru înlocuirea hui q mai multe semne. Gh. Săulescu 
propunea un semn în formă de culbecii 8, iar Ganilti propuse 

o cuneiformă (W. Dar aceste semne nefiind îndemănatice și po- trivite cu firea celorlalte litere n'aă fost admise, și 4 în ciuda tuturora a remas, reprezentînd sunetele a, e, î, 0, u: a înmana; 
e în vand, o în manastire, î în rade, u în sznt. Aci C. Negruzzi greșeşte, căcă 4 în sant nu reprezintă “pe u, î venind din subj. sento—sintu—sînt, iar nici de cum din ind. sunt sai sum. (Alex. Lambrior „Ceva despre: conjunctivul rominese“ în Revista pentru ist., fil. şi arh. Buc, 1884), - 

100). % a dat de lucru Academiei, căci de un șir de ani nu mai isprăveşte cu discuţiuni 
zie de |. Bumbac: o 

Deci lăsaţi pe u în pace 
Fraţilor ant Ciştă, 
El e formă, care face 

- | mari servicii a limbiştă - (Aurora vom. III, 1884, 239). În timpurile din urmă onor. Ministru de instrucţiune d-l 'T. Ma xorescu, l-a ca și șters din scoală. - - 

asupra lui, I sa făcut chiar şi o poe- 

   



  

          

noastre neschimbat cu semnele, ce nitle dădea alfa- 
betul latin. Dar limba romînă în decurs de 1800 de 

_ani suferise schimbări mari ; pierduse unele sunete, 
dezvoltase alţele nouă, şi nu se găsea pentru toate, 

sunetele semi | -nrespunzetoare în alf. latin. De aci 

se născu ideea: erei |. noastre în mod gzimologic, 
sai al derivărei, „.dtem care na fost practicat în tre- 
cut de Romiîni, de cînd îşi scriii ei limba. Nu sa ţi- 

nut samă de evoluţiunea limbei, şi sa văzut de o 

dată scrisă limba romină cu gzare, gue, guell, pane, 
mana, sciit, fontana, oget, facia, etc., forme de care 

e plin «Tentamen Criticum» a lui A. Treb. Laurian, 

unde nu e de cito limbă imaginară romînească. Dar 

acesta era sistemul efimologic pur, ce exagerat în 
Laurian, s'a temperat în Ciparii prin cercetarea şti- 
inţifică a vechilor texte romineşti, iar mai în urmă 

Academiea l-a părăsit în totul restringinduse în par- 
ginile etimologismuluă român, principii pe care se ba- 
zează toată ortografiea stabilită în 1851, şi pe care 

Şi noi o învăţăm în şcoală. 

  

Paralel cu aceste sisteme sa născut şi sistemul Jo- 

uetic, care nu era de cît continuarea modului de a 

scrie cu slove al străbunilor noştri. Exagerat în Pum- 

nul, («Lepturariul romînesc>) ce scriea: 2—4, "SU, 

CR, D=: faciune, sitar, cip, cine, etc., hrănit cu 

vechile texte romineşti de «Junimea» de la Iaşi, sus- 
ţinut ştiinţific de reposatul Lambrior şi de adepţii 
scoalei lui, astă-zi e pe cale- de a triumfa, formînd 

sistema grafică a limbei noastre literare. La acest sis- 

tem ai conlucrat foarte mult scriitorii moldoveni, 

cari fără pretenţiune de sistemă, ci aşa neformînd 

şcoală, cum zice Gh. Sion, ai avut bunul simţ de a  
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nu tortura biata limbă romînească după cine ştie ce 
calup, ci a o scrie aşa, cum şi bătrinii noştri aii scris-o, 
păstrind zradifiunea literară a scrierei la Romiîni, ceea 

ce e fondul fonetismuluă literav. sui 
lată echivalenţa literilor faţă de ial ne, ce repre- 

zentaă sunete derivate: 7,.q, a, Îi 1, 3, şi gi: 
2=ă, afară de moldovenisme.€. 
JW ă=i în toate locurile, fără a se avea în vedere 

derivaţiunea 

4, Up, Și | 
Wi=—șz în toate locurile, iar fără a lua în samă de- 

rivarea, de e sc saă şi. 

5, 5—z, lăsîndu se g şi s între 2 vocale. 

  

  

       


