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PROLOGU. - 

„ Aqueastă Critică litterară s'a . publi- 
cat 'ânteia dată prin-Curricrul Român din 
annii 1847 şi 1848. Nimicu nu-s'a schim- 
bat în aqucastă a doa ediţid,. de quâtore- 
(uare vorbe, forte pugine, şi quâte-va desi- 

menţe, ca o şi'iune. Se depune în Bi- 
bliotheca naţionale din St. Sava un exem-: 
plar din Currierul Român din annii sus a- 
rătaţi spre satisfacția curioşilor de a com- 
pară aquca primă cdițiă cu aqucasta quo 
appare acum. 

În annul trecut 1859 am dat prin 
XVaţionalul quăte se publicasseră dejă în 
annul 18%7, şi lipsindu'mi colecţia Currie- 
rului Român din 1848, a cătat asta cu re- 
producţia aqucstor articole.. Mai târdiu 
DD. Iarca, I. Angelescul şi Dăscălescul -îm- 
prumutându'mi alle D-lor collecţiuni, între- 
prinsciu o a doa cdiţiă complect. 

$
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Că prelacă sau prologu (pentru quă 
se dă în capătul. aquestei scrieri şi un c- 

pilogu) punem aqui epistola nostră către D. 
“Redactorul Naţionalului prin quare i-am a- 

dresat articolele nostre, cum. şi o altă scri- 
sOre sau respuns que am fost nevoit a fac- 
ce la un articol anonymu făcut qua să mă: 
provâce de a ne dăadici professia de cre- 
dinţă după o lipsă d do 11 anni din Patriă. ” 

= 

00900 Bi -ecei——
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“ Domiule Redactor! 

La ondrea que "mi-ai făcut a mă in- 
“vită de a scrie şi eu quâte-que-vă în diur-: 
nalul Domniei Talie, nu întârdiu respun- 
de, după cum am.şi promis, quă -voiu 
serie de o quam dată literatură, şi voiu dă 
o scriă de arlicoli subt rubrică de Coitică.. 

"Însă qua să ajungem la un capăt'6re- 
quare, Cată să începem dela început, pen- 
tru cuvinte multe şi forte importante... 

Voiu incepe dar de unde incepusem, 
în annul 1847 în Curierul Român; şi prin 
urmare nu voiu facce de. o: quam dată de. 

quât a mt veproducce. 
”.. Gu aqueasta, şi prin Uypărire: a la un 
locu a tutulor scrierilor melle, vor vede - 
Românii” quă quel quare ain fost la 41821, 
27, 3T-şi 47, aquella sunt şi astădi în quăt 
pentru principele melle, bune, sau relle. 

„De se-vă vede vre-o schimbare, nu 
vă [E în idei- sau în principe, -ci în expres” .
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sia sau lormularea. aquellora'şi idei prin- 
iro limbă mai. chreştinescă. Catăsă pâşim 
şi noi cu timpul; şi tot € mai bine de a- 
queia que passă inainte iar nu inapoi. 

Am avut şi eu principele meile şi gu- 
slurile melle, am.avut şi cu Cartago de- 
lenda a mea, şi cum gicu Francesii coche-— 
maruvile: mclle.. Tot aquellea sunt. şi a-: 
stădi, Domnule Redactor. "Quât bate cri-: 
vâtul, începe sănu fii frigu 'şi dicu să facă, 
focul în cămin sau mil facu cu singur, sau: 
daqua n'am nici cu que imi face focul, at-, 
tunci să mă ierte fiă-quare a'i spunne curat * 
quă n'am ajuns, dille bune. e 

Nordul, şi tot qec vine „de acolo: cri-* 

viţa, troiene, grindină, locuste, urşi, ete. ete. 

ctc. nu. sunt de gustul meu; fiă, de parte: 
“de ast locu, pe sema quellor a que le: do-; 
rescu şi le caută cu luminarea. ” a... 

| Eat cochemavul incu, cată Cartago 
delenda a mea, nota bene. .-: MN 

„Pe liingd aquesiea :sunt lucruri que 
| poltu Omenii sau de plăcere sau de curio:. 
“sitate a le vede, âns& au şi dânsele acolo: 

- oregulă; spre . exemplu -ferele selbatice, 
„leul, Iupul, iena, ursul, ete. ete.; De :quând
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sunt niu-"mi-a plăcut să i vădu un Urs liber 
preâmblându-se în sus :i în jos, prin sate 
şi prin cetăţi, mai: virtos prin midlocul Bu- 
curescilor. Ursul quând intră în cetate să 
intre:cu. meşterul. lui, cu lanţul lui de bot 
sau de nas, cu loba lui; şi'attunci, cui îi este 
ehicful, ese de mil vede, îl chiamă s să joce. 

:. Quând: începu iară un. lucru, “am dis 
quă îmi place 'să începu dela început: În.- 
cepu, dar Critica mea de acolo de unde in- 
cepussem, cum dissciu în 47 şi terminând 
quăte. am fost dis şi quăte s'au perdut, Yoiu 
continuă fapta mai. "nainte. | 

Însă pentru que nu vei să scrii: po- 
litică îmi va diece quine-va? — Pentru quă 
voiu să începu, iar o repet, dela început. 
Qua să facem la politică, cată mai ântâiu 
a învăţă a seric, cală mai ântâiu a învăţă 
a judică. | Quine pote facce -alifel, facă 
sănătos; cu -aşă am inv&țat şi acum nu me 
mai pot desvăţă. 

Aşă dar, te rogu, Domnule Redactor, 
să nuţi pară cu greu nici Domnici: Talle, 
nici cititorilor diurnalului Vostru de a ve- 
d6 figurând pe Currierul. Român în “Na
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țional:1). quăei ar fi fost. mai cu greu de-a 
vede țotul încăpend în. parte de quât par- 
tea în tot: Naţia este: totul, şi un Currier 
Român. a. fost şi este-o parte; tot que & 
al Națiunii, după tote regulele. cată. să fiă 
naţional. Lucrurile dar mergu după ordi- 
nea naturale, şi astfel. credu qud ne vommu 

învoi amendoi, şi cu mulţi din Români. 
AL Domnici Talle, şi al cititorilor Vostri 

ta e pn po a 

„cu totul,devot... ,,, 

i, Heliade: 
rs 

1) Quând diceam aquestea, îmi zeservam dreptul de a 
icce quăte gisseiu mai în- urmă în quâte-vă artico— 

le din Bibliotheca portativă, sub rubrica Încă o dată 
Progresul şi Conservaţia şi Partitul Naţional, pag. 71. 

.
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" Ast-fel debuta:u după rentumarea mea 
- în: ţerră; incepuiu adică de unde am fost 

„ Lăssat la 18%8. ai SERIE 

Îndată însă fuiu întâmpinat cu. axti- 

„colul următor publicat” prin: Annunţător ul, 
Provocare dulce, fârte. tare ânsă de ami 
facce din nuou professia de credinţă. Pote 
-qud autorul lui "mi-a voit mai mult binele, 
şi de aqucea îmi dette un. motiv legal de 

-a m&.pronunță înaintea Națiunii. 
Naţionalul reprodusse aquest articol; 

il mai reproducem şi noi: qua să putem 
" veproduece şi respunsul nostru, şi qua: să 
putem ast-fel arătă în present şi în „viitor 
opiniunile nostre bune sau rele, ; şi a ii ju- 

„decali după densele... a
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..* «În Ne. 31 al gazettei Naţionalul, vă- 
durăm. cu 'un' simţimânt „de : quea mai vie 
mulţumire debutul din nnou pe :scena jur: 
nalistică a celebrului: nostru litterator D. 
Ion Heliade, printro critică quare, după 
cum Ensuşi ne spune, s'a mai publicat prin. 
colonele Currierului Român înainte - de 

A8+7. | | i 
i câsiti critică € precedată de o cpisto- 
lă a D-lui Heliade către D. Redactorul Na- 
tionalului, prin quare, vorbind de fearăle - 
selbalice în quc:chipu ar trebui puse la 
rogul ne spune qui Cartago di lenda şi 
coşemarele salle ar" fi Nordul şi Ursul; quă - 
qucl d'intâiu: îl. înghiaţă, adduce “crivățul 
rece, grindină, locuste, etc., şi quă: pe 
Guel de al doilea nar voi ste vadă pre-. 
umblându-se liber în sus şi în jos prin sa- 
te şi cetăţi, mai virtos prin ulițele Bucu- - 
rescilor, fără lanţ dn bot sau de nas, şi [ă- 

“ră să aibă pe meşterul lângă densul cu 
toba. 

«Mărginita agerime a' spiritului nostru 
nu fu în stare o mărturisim, a pătrunde 

- înțelesul enigmaticu al aquestor Imii, quă- 
rora, cu totă ilimitata stimă que profe-
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săm pentru. ilustrul fundator : al litteraturei 
române; nu le puturăm! da de: quât: appr e-, 

ţiaţia unei viziuni, şi din punctul quo. fiă-: 
(uăruia pote fi permis a- ave viziunile: sallc, 
Cartago di lenda sa. şi : coşemarele' salle;: 

ue: aribim a spurie - şi noi-.pe ale :nâstr6.:. 
«Noă ni se nilucesce quăd. dc quâţi vă. 

anni s'a operăt în regimul nostru atm osfe- 
ricu :0 mare revoluțiune quare, a addus (0- 
tul. în -estremităţi. De altunei în quoaci nu 
NC. mai: inghiaţă Crivăţul,. ci Austrul 
şi nu mai '€ Nordul. quare: ne: adduco: grin= 
dină, locuste; ete, . ci.: Orientul: : Ursul, de, | 
quare se teme D. Heliade .văgândul pre:;. 
umblându-sc liber: prin sate; şi oraşe fără. 
botniţă de nasu şi fără meşter săl- ducă 
de: lânţu, credem: quă a năpirlit de : quât- 
vă. imp, ş şi qud cu perderea părului a; por: = 
dut::şi deprinderile salle sfăşietore,- apuce. 
Rolul său, după cum se arată, nu & de quât 

„a ne păgi de potăile «ue ne latra, que vo- 
iescu:a n6: muşcă şinu opotu..: i... 

„«Părerca nâstră este de a'ne folosi de 
tâte > fearăle şi de t$te lighionele que se of- 
feră de sinele,:a ne-face binele, fără să Ie - 
refuzăm  serviţiile pentru prepusuri: -vage: 
ze - : PR pa: ta 

E IE SRI IILE (NE DI a Rai aa
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de -relte intenţiuii în contră-ne, linie de 
conduită que însuşi a linat în timpi mai: 

reculai. Sa - 
„Pentru n0i, după opinia nosteă, &mai 

“periculos deo quam dată riiosul de Şacal 
al Răsăritului, cu atât mai mult: cu quât ne 
& redevabil rocunoscinţă, şi nufa ce de equăt 
a ne pindi qua să ne muşee. .. 

«lar -daqua din nenorocire o.proverbul 

Românului despre lupu, quă'şi Icaptdi: 
„părul făro- să-şi lepede năravul, se va rea- 
liza şi asupra “ursului nostru, m'avem de 
quât. a'i. trinti - din nuou belciugul de nas, 
al. da pe mâna vătafalui şi a! face chiar. 
să 'şi 'joce favoritul.“ stu danţu: „Di-hat 
Di-tal | i i 

" «Cu tdte astea recunâşcem datoriă de; 

gratitudine que cată a ave : câtre: vene- 
rabilul nostru bărbat experimentat, pentru. 
consiliele de circumspecție: que .: ne ::dă; 
qucea que am dori. ânsă, şi împreună cu - 
noi Naţia întregă, este de a ne dă putin-i 
țelc, imensul stu ajutor la desăvirşirea 
marei: opere: que stă inainte-ne; a punne: 

gigantele stu umăr la xidicarea nuoului şi” 

imumosului. edificiu, şi a îmmânui ncă o 
dată aquea penă magică, singură capabi-
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lă a nc înfrăţi, a ne uni și a facce din noi 
o: naţiă tare, de şi mică. | 

| «Terminând facem apelul quel mai ar- 

dinte la pabiotismul probat al ilustrului - 
“autor “al Michaidei, de a nuşi abandonă 
“naţia în timpii quci inai critici, tot de o-da- 

tă ânsă şi cuci mai „frumoşi ai regenera- 
ici ci. »
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- „ Domiule Redactor. 

“în numerul trecut. al Naţionalului se 
vede o “critică reprodusă” din. Anunţăitor ul 
Român. şi relativă la scrisărea mca- prin 

„(quare avuiu ondrea aţi adressă o: scriă de 
articole litterarie;. . ..:..: E a 

Publicul cititor v să pură judică şi distin- 
no daqua aquca critică:vine din partea u- 
„nui. amicu sau a unui adversariu,- Mic ân- 
„SE îmi place a crede qud & un fel de. buriă 
dimin6ța şi o strinsură de mână amicâle din 
partea-unui Român şi: compatriot, după 0. 
lipsă de. dece 'anni din (Grra mea. : 

„Cu aqucllaşi septiment îi stringu şi cu 
mâna şi îmi permit al întrebă: cum îl chia- 
mă? — Aqucasta, mi se pare quă este iar 
în regulă. — Quâud nu: şeii numele- cui— 
vă îl intrebi: cum îl! chiamă? . Stie 

| Sunt forte simţitor la complimentele 
„que îmi face, şi aşu fi fost- şi recuno= 
scător „fârte-de war fi fost” aşă de multe. 
Apoi. după atâtea laude, qua săşi [a- 

că sau qua simi facă critica Către: citito: 
rii sei, fără a cită cu fidelitate: expressiu= - 

“pile melle - “dice quă îşi i nălucesce (propria
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'sa „expressid) quad în regimul nostru atmos-. 

phericu s'a operat o mare recoluțiune: 
Qud Crivăţul :nu ne: mâi înghiţi! 

" Qud Nordul nu mai adduce! gtin— 

dine locuste, ete! . N e E 

-Qud. Orientele- adduce astăgi aques 
fa de calamităţi! E i 

: Qud Ursul 'şi-a: năpârlit părul şi ŞI a per- . 

dut Lnvegurile, salle sfişiilâre. şi rapaci (cite: 
sce rapace, şi în locu. de învăţuri depri in=. 

der) : i 
-“Qud rolul: Ursului 6ste de a ni se. > fa- | 

ce gardian :şi mâine poi-mâine: pote şi an- 
gel tutelar: în contra potăilor- que nc latră! 

Quă ferele sau gmoralisat şi vin de 

sinele a sc ofleri spre, seviţiu, :şi quă noi ca: 
tă a nu mai perde timpul - ci a alergă: pe- 
ste capu spre“a ue folosi de binele que ne 
facu, fără să. le refusâm serviţiurile pe 
„prepusuri zage de vele. întențiuni în CON- 
tră-ne. .- :.: : Pe ia 

„Grede- mc, , Domnule vadelor, quă ast- 

  

— Pi , iN ; i Pt 

1 ru n'am. dis adduce cu. am dis simplu „Nord, 

şi apoi: “tot que. vine de acolo. „Nordul stă 1ocului ; dna 

să adducă cată să 'se misee. ii; - tri
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fel de fapte şi gesturi, :de nu vor fi în .glu= 
mă, sau îdluce, cum dice singur .D. Cri- 
ticul anonymu, nam mai audit de; quând 
sunt, nici eu nici tâtă naţia: română. 

:Aqqueasta întrece proverbul: (ud; vin. şi 
Dracii cu colacii quând vă Dumnedeu “cu 
Omul. aaa Ea 

„De vă fi.vre un om'pe. faţa pămen- 
Uilui să scic s sau, să crâdă la dalde. astea, 

fiă sănătos; qud eu (iiu una quă Criv cluli in> - 
Shiaţă şi Austrul: nici odată; ii 

Qus: venlul. que credu - qud : nțellege: 
amicul nosttu, al meu şi al Dumitalle, nu se | 

chiamă Austru, ci Băltărețu pe limba. sul 
gară şi după a altora Siroco;. 3 

Quă Băltărețul nu înghiaţă, ci. “addu- 
Ce ploi, tină,; morburi, epidemie; ŞI 6n- 

- suşi:ciuma adessea;: .. 1 
ud atăt mi-6, urit nălăroţl au ŞI 

Criveţul; IEI | 
- Qud Austrul dun vânt stntitos, şi i qud- . 

le o dată, quând înflă bucele pre tare, pro- 

duce uragane şi desastre qua să mai cu- : 
“rățe acru); şi attunci îmi, facu datoria .a 
dicce fiă-quăruia să'şi' caute:de casă şi de. 

“ai seci, qua să nu le spulbere invtllitârea;
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attunci. iar. da capo: vospeel la. „persone. ŞI 
la proprietale.  --:- Ia ru 
tă Aquestea: que. gicu. cu, toţi Gmenii. 

le sciu că“ şi: minc, şi nu 'sciu: de que D.. 
Griticul le numesce zisiuni; nu. € nici de 
cum . legal: după Condic'a Naturei o „ass6- 
menea sentință arbitrariă. 

- După aqueasta ese cu Giacalul (pe qua- 

re a numesce Şacal) şi mil descrie de mi- 
nune, precum şi este, afară de qualitatea quc. 
îi dă depericolvs; cu aqucasta îi face pre mul- 

tă ondre: lingarițu, tont, guguman, ciacal 
cu un cuvânt, bine; ânst pericolos pen-: 
tru -Gmenil asta iar o nălucă este. Spe- 
rie-se găinile, găscele ş şi naţele. de > gostu- 
rile lui, iar nu Omenii. 

Mâine poimâine va mai eşi âltul cu 
vre-o altă Dihanie, şapoi altul cu alta, şi 
nu ne vommu mai arrestă, de quât după que 

vommu trecce în revistă tote animalele. şi 

-iste” ferele. Noi ânsă aqui nu facem a 

tractate de historiă naturale. 
Mie îmi place să puiu punturile pe: î 

qua să nu se facă.vorbă apoi; cu amspus 

curat - quo voiu. săţi: trimit articole de: lit-
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teratur şi quând -a venit vorb'a quăvoiu 
“să începu :dela început, “adică de -unde în: 
cepussem la 47, .şi m'au arrestat la 48, la 
inchiderea Currierului Roniân pentru crima. 
„qud a fost dis quă urrasce'Tyrannia şi qud - 
îi € frică de Anarchiă, quând a venit vor-, 

„ba quă aquellaşi am fost -şi attunci şi. a- 
cum; a venit pr6 firesce vorba şi de f&re, 

“şi de urşi, penlru qud tot litteratură făceam 
şi pe atunci, şi am. cântat . şi cu, 'că „tot, 

omul, un cântecă. a 
. Cu aqueasta am vrut să i dau să pricea- 
pă fiu-quare ud tot ast-lel de. litteratură 
“am. să facu şacum, şi Vacum înainte: 
i - Aşă- venind vorba de fâre (pentru qud- 
Literatura vorbesce de tote, şi - este; ex- 

IE pressia ideilor .şi principelor ș şi. loctrinelor Si 
şi laptelor fiă- “quăruia timpu), venind vorb'a 
de ferele selbatice; am dis, quă.:& drept; 

_qud au şi: densele acolo regulă lor, 'şi -am 
addus. de. „exemplu Leul, Lupul, tam uitat . 
pe Tigru şi il-adaogu: acum), Jena, Ursul 

qua să nu fiă minie. Nota: bene $ ânsă qud 
am: mai. adads şi &, &.. 

2 Aquelle.. & nu le-am pus cu numai az: 
şa. de florile mărului „cu & fiă- -quare a pu:
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tut înţelege tote: fârele. dintr un capăt pind 

în altul, şi qud prin urmare fă quare din- 
tr'nsele îşi are: regula să. 
n Aşa dară, fără a.mai vorbi de altele | 

ci numai de Urs şi de. Ciacal, pentru qud 

"de Bestialitatea Lor esto vorb'a aqui, spuiu i 
„curat pe înțellesul tutulor; ai 

- Quând ese omul la vinătore şi “întal 

nesce Urs sau Ciacal, sau ori- quc fră.. nu 
mai € de a stă-la vorbă sau. la: taifas cu 

denşii, ci dă şi mii culcă jos, de este.bun 
vinător; ar de îl vă ducce păcatele să se 
puiă în r&ndul f&relor,-attunci;-de nul îm- 

„puşcă vinătorii, îl mănâncă . că pe densul 
„elle, qud de: “aqucea se şi dicu fere; şi aqui 
nu” mai incape nici” un pr epus, şi mai vir— 
tos să le numim şi: prepusuri. i vage! i 

„milar de nu 6 vorbia de venătore, xedi, 

Dino, qub Ursul cală să viiă cu lanţul de botu, 
"şi cu tob'a lui qua să mai. audă şi câinii 

„şi să se deşcepte..—.D'apoi cum? fără to- 
Dă şi fărd lanţu-să viiă? “ Audi acolo! ::., 

2 Quând ar' audi Românii în genere, 
şi mai virtos sătenii, qud ' Austrul înghiaţă, 
ud Crivetul quând bate, ci.să şi lepede şi 

ismenele,. că şi -quând ar” bate vânt de: vE&-
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ră; quă Ursul quând vine în sat. fără. lanţu, 
şi fără:ursăr, este. numai şi numai spre a 
'sc oferi. de văcar.al satului, şi alte asseime- 
nea, sar cruci şi ar dicee: o, scie-te Dum: 
nedeu, jupâne!. qu$ mult. ai fost: de. glu- 
meţu! (sau: Snovos). - pr n 

__Ciacalul iară n 'are quc! Găută: pe la noi, 
nici cu tobă, nici cu' lanţu, 'dioa 'namicdia + 
mare, nici mai, virlos noptea;: pentru qud 
despre una că asta nu este datina; ori quând 
sar întomplă să viiă, dă'i cu ciomagul. în 
capu, daqua n'ai puşcă,-şi atâta-tot. Ba nu 
&.tot, quă spun qud pellea îi e mai că quea 
de urs; ia'i pellea. - Eu' aim mai spus'o a- 
qucastu acum doi ani; însă Românii nu 
mau ascultat. Ea 

» Aşă dară din. quâte. gisseiu cu, şi din 
quâte sc exprimă D. Criticul, tot cititorul 
pote vedea” curat qud mie numi place TIC 
o [6ră, şi qud amicul nostru, Domnule Re- 
dactor,. se quam. înclină 'a. crede - qub sau 
schimbat timpii. şi legile. Naturei, şi quă să 

 alergăm.a ;ne. folosi de ser vițiurile que ne 
ofteru fârele de sinele. Jar. de va -să -glu: - 
mescă, :attunci € alta, şi eu îmi lau vorbia, 

Înapoi." Pata CE-I RDI ani
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„Eu me exprim curat; amicul nostru:ne 
ai să înțellegem quă Ursul: mai virtos nu 
„pr6 îi este aşă de pericolos; şi quă o facil 
ai trină quine-vă belciugul. de nas. -.De 
nu mă crede quine-vă, să mai întrebe şi 
pe alţi popoli; să întrebe” mai virtos pe Ur- 
sari (ut sunt mai competenţi la- aqueasta, 

Limbagiul amicului- nostru nu pre e- 
ste: nctu, sau pote quă este: pr6 netu: 

“La assemenea impregiurare, by pote: 
sele or supposiţiunile. sunt: ieriate. şi -6n- 

„suşi în mathematice que sunt forte; exacte, 

dei îşi vă permitte D-lui, după que me 'Cx- 
primaiu aşă, de limpede quă numi: .placu 
nici .Urşii nici Ciacalii, de. işi vă 'permitte 
ame qualifică de apologist al Ciacalilor, mai 

înainte de a rospunde la. „aqueasta, permi- 
temi, Domnule Redactor, numai un minut, 
aţi spune o historidră. | 
„Doi biriari o dată veniă cu. muşte- 

xiul stu fă -(quare, unul din. sus. şi altul: din 
jos; şi intâlnindu- -sela unlocu quani strimt,— 

buniGră cum nc-allim noi acum între cio- 
can şi năcovană — strigă după datina bir- 
jarilor unul altuia să facă locu. Quel mai 
_inimos răpedind biciul în locu să lovescă
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pe. Dirjar, lovi de- minune 'pe nuişteriul lui: 
„i î—. Que! Dai în muşteriul meu?, stri-, 
go plin de. minie quăl-al-alt stepă « dar, 
daqua & aşă, quă dau şi cu într'al ttu — şi 
na!! şi mai na! âncd odată. - 
„Na şi. eu, na; na de tei'ori intral.. 
tul. a Pa a) 

- «Pliciu, pacu, pliciu, na şi na, 'unul în. 
muşteriul unuia şi altul în muşteriul altuia. 
pind sc săturară şi îşi mai allinară minia;. 
qubci se dice quă eră frte furioşi. . . -i 

: «Mai trecură inainte din carre, se mai lăr-:- - 
gi. locul, şi Dirjarii o plecară unul în sus; 
şi altul în jos cu muşterii lor bătuţi cum se; 
cade, şi quând se” mai întelniră apoi sau; 
pa casă sau în piața .Dirjelor, ei remasse:: 

„ro tot birjari; adică tot de mescria lor.» 
„ Yoiu să gicu dară cu historidra mea: 

“quo daqua la vre-o supposiţie de rea cre-: 
dinţă s'ar întemplă “qua cu să prepuiu pe 
D: Criticul qui are, ferâscă Dumnedeu!: 
vre un muşteriu sau qua Dumnealui să mă: 
prepuiă pe mine cu vre unul, ferescă iar: 
Dumnegeu! îi dau. totă voica din parte'mi 
să dea quăt va voi într'al meu, qub: şi eu: 
voiu dă, uite, într'al Dumncalui cum “săi pi:
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„riie ăţele şi să mi'i svânte pellea. Aşu dori: 
înst, duieă drept, după que ne-amniu despărți. 
şi noi-de locul fatal al unci lupte asseme-: 

nea, aşu dori gicu s să remânem tot Români. 
Nu & aşă, Domnule Redăctor, qud noii 

amândoi facem la litteratură: şi din-preună 
cu Criticul nostru la fabule, de natura Tran- 
dafirului cu of în cod? 

“Tar: în uăt pentrii iivitarea que îmi 

face şi din partea Națiunii întrege deapu-, 
ne şi eu umtrul la muoul şi frumosul edi—: 
ficiu que se ardică, quăt pentru aqueasta 
eu şi în Patriă şi afară nam încetat, după: 
putinţele şi facultăţile: melle de a laboră 
dioa şi noptea tot pentru Români. Tra= 
ducția Biblici, -Biblicele que facu quăt cinci; 
Biblie, atâtea volume de historia universale,: 

„occupaţiunile pentru Assogiaţia “agricolă nu 
vor fi fost doro pentru Han-Tătar. : 
a lar vorb'a edificiu & o vorbă, şi do ară: 

„_Yre un sens figurat, cu nu vedu âncă nici”, 

plan nici architecţi nici material, nici me- 
 şteri :zidari ori lemnari.. -Viiă timpul şi de: 
creaţii ș şi de nu 'voiu pute. şi.eu crcă, voiu. 

rră Ja var şi la cărămidă :sau şi: la- apă; 
şi i pini să viii timpul, nu mau chiemat âl-- 

XXYI
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ţii; ci eu chiemaiu inai deunădi pe toţi Ro- 
mânii spre a pune: cu toţii umerul în. “As 
socialia agricolă, spre e alace un satu nuou; 
qudci. din sate se facu plase, din plase ju- . 
deţe şi: din județe mai departe... Eu sciu. 
qud şi în architectură sau zidărie dela. te- 
melic începe omul, iar nu -de la învălităre. 

; Bueuresei 1839 April 3. 

P.S. Te togu, Domnule : Redactor, 
de se va iotonaplă să 'cunosci pe D. Cri- 
„ticul anonym, -râgăl şi i Domnia Ta din par- 
te'mi quât se pâte mai umil şi mai. plecat 
să nu mai scrie Rumin ci Român, nici 7e- . 

“ gimu abmosphericu, nici să măi cregă cquă 
Austrul este Băltărcţul;. spunci quă rapace. - 
face la: plural rapaci şi qud verbul prece- - 
dere, : numai pe: quând sc. ofterescu . f6- 
rele: de sinele spre serviţiu, pote să facă 
la parlicipru une-ori precedate alte ori pre-. 
cedarisite, şi ialte ori: precedăluite | qud ver- 
bul precedere, că şi pur cedere, face în par-. 

ticipiu precese Că şi purcese, sau prece- 

"dute că şi credule. . = ur. 

. Vegi Waquecă diceam : cu. qi & mai 
bine să începem "dela -început; şi de a- 

x 7
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queca inceput de la Critica Grammaticei, 
şi dela a'mă critică--mai ânteiu , po “mine 
„Ensumi. | pi | 

- Mai spunei âncă qua altă dată să 
facă bine să'şi susemne său să'şi suprasem- 

ne numele; | „- 

"Quăci Gmenii fir n nume pe române-— 
sce se dicu nebotezaţi, neminuiţ, neduşi 
la biserică. 

Sau daqua au nume şi nu şi "spun, 
attunci face pe (6tă lumea a crede: 

= Sau quă le & ruşine de numele Dlor; 
- Sau quă le &.ruşine de principele ş şi 

faptele Dlor; ie 3 
„ Sau quă le & frică de: quo-să; 

" Sau quă vine că inemicul să i dea din 
întunerecu; “ ” aa 

Anonymul mai arc, que: a. dreptu, 
locul iând voiesce quine-vă a' scrie nu 
officialmente, şi ofticiosamente, - şi: attunci 
dacua este.leal, scrie aşa. cum să sc: cu- 

“noscă de departe de tâtă lumea. -. 

„ar pseudonymul; între: Gmeni de. o- 
menic, este că şi masca întrun bal mas- 

cat, în orele de recreaţiă, cum spre esem-



.. 

XIX 

| plu, acum. ar fi un pseudonymu daqua cu 
- mvaşu susemmă Sarsailă, şi daqua. D. Criticul 
Sar suscric Heliade, | 

J. [leliade. 

Bucuresci, 18:59 Apriliu 3...
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;.: “Mulţi m'au îndemnat a destină în, co- - 
l9nnele. Currierului' Român un locu quât de 
:micu pentru critic'a. cărţilor que esu.., :.... 
„+ Facil este a critică, a nevoie - ânsă a 
facce. :A critică 6 mai tot una cuia: nui - 
:plăce fapta que ai inainte; a.facce mai bi- 
ne iară, este o crimă que nici mort nu i o 

siartă qucl que a făcut mai-rtu. . Sunt ânsă 
şi excepţiuni la regulc: sunt, voiu. st: -dicu, 
“bărbaţi generoşi sau înţelepţi que îşi cu- 
-noscu errorile şi mulţumescu. quellor que li 
;le arată; aqueasta ânsă e o raritate, & un 

> grad înalt de cunoscinţă; quăti € fârte mult 
:quând. începe:omul a cunâsce, que îi lipse-. 

CRITICA. .



-Noă â ânsă unora, bunidră, ni se e “pare 
aud le avem t6te,. mai vîrtos daqua cum se 
dicea o dată, punnca Românul călimările la 
Drâu. Attunci îşi mărginea Românul îng6m- 
farea pină la călimtr i; astădi a inaintat lu 
mea, (uei de astădi scriitori întrecu pe quei 
cu călimăuile: astădi scriem cu toții, tradu- 
cem, furăm, prădăm ş şi parodiem, massa-' 
crăm autorii; vorbim despre objete que nu 
cunâscem, tractăm! despre materie despre 
quare navem nici primele noţiuni, ne în- 
'undem în sciințe şi arte despre. quare nu 
6. ammu ocupat. nici o dată; typărim la 
„cărţi; ne piinen în capul publicităţii, tre- 
cem de erudiţi, de literați, de artişti, de 
lumini, „de fenomene alle epochci nostre; 

“Şi” apoi: 'cum să nu le stim totc?. şi mai 
Nirtos. să nu: scim: o: Diată limbă; român€- 
scă que se “învaţă fără dâscăl da. "casă; şi 
apoi quând sciai o dată arâceșcele; şi acum 
"pi ai: învățat: frangosesecle? să nu scii :de 
tote, daqua scii: O: dată „quă emphase 'se 
“pronunţă an fas? ui 

| La unele că aquestea am cugetat. în 
tot Vauna, şi cu'tâte quă Currierul “Român . 
intră: în al dot decilea annu, cu. tâte quă 
'în urma -'sa îşi pâte numără „vre o 48 vo- 
“Hume, - tot: miam . ferit "de critică :quât am 
putul; şi: ori quând am intrat. într'6risa f6- 
(6 pucin sau din- dorinţa: mai, binclui,: sau 

F i i i
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qud. cuțitul ne-a” ajuns” de multe oii pin5 
la os,. tot'd'auna ne-a părut rău: ammu 
dis quă:nu € âncă timpul, na venit âncă 
cpochva: iquând să încâpă. fiă-quare a: dori 

“să scie :que ii lipsesce,. şi quând vădend 
qud 'se oceupă lumea de: noi, să -vedem 

“qud ammu cşit din obscuritatea în quare | 
nC-ammu! fost aflat; n'a venit âncă timpul 
quând din observaţiuni ' său critice judici-- 
Osc, să'şi facă: Românul cungscinje, _VOI- 
tori de. bine, amici. . 

„După mai multe stăruiri gicu, dela 
atâţia. bărbaţi pe 'quari îi stimăm de cu- 
noscuți” între ' Români, că nisce adevăraţi 
voitori de- bine "ai limbei: române, ne sup- 
pusscrăm infine a luă aqucastă 'sârcină.: 

Însă que. să 'criticăm? — „ Quâte- -va 
” traducțiuni. — Atâta mai bine, „quăci scă: 
pâm de analysea: Operei, şi de pericolul 
de-a: încurcă: mai mult fapta de quâta o 
analysă. : pi a 

Qua 'să: nu. dim ânsă peste. nemul- 
țumirile * que ammu. avut în atâtea rânduri, 
ne ipunem inainte principele: 'sau temciu- 
rile” urmălore: IN | 

SA0A începe. mai Antâiu dela păcca- 
le! :melle” că șcriitor sau: că' omu; 

+99. Mai: mult a facce de quit a vorbi; | 
80:4 luă cărţile altora după ordinea 

ij: ... 
) NEI să i



k.. 

 chronclogică incepând dela 1847 inquă — 

Pentru quelle. de mai "nainte. uitare; - 

„0 A nu întră: în colânnele aquestei 
scrieri» spre critică de quăt” numai cărţile 

- sau 'scrierile: que merită consideraţi şi sti-. - 

mă. —. Pentru quelle: lalte nu;se va: vede 
d :quăt o :tăcere profundă, şi .0 ferbinte. 
gă i către: Dumnegeu spre ali: iertă în 

etemnai uitare, tote “păcatele. de voie sau 
fără de voie que .vor îi commis şi elle 
că nisce cărţi que sunt; . E e 
ni 1 50" La, traducțiuni a se. facce numai 

"observaţiuni la limbă pentru qud originalul 
își are în:sine delasautorul stu meritele sau 
defectele. “Traducătorul este solidar numai 
despre limbă sau styl, CAINII IRI 

00! La-versuri a se. obserșă nu numai 
limba, ci” şi versificaţia: ""*. -.. Si 

"70: Observaliunile a-fi. mai “mult; cu 
semnul i iarnu cu vorb'a; cuin amimu diccemai 
mult în pantomimă sau mutesce; adică da- 
qua sar află în typographia.: nostră. de .a= 
quelle .degite arătătore, :aşu fi foarte bucu- 
"ros, fără armai'vorbi:nimicu, a punne la fiă- 
quare vorbă sau phrase sau: vers sau rimă 
que ar” reclamă quâte o observaţiă: aşu pun- 
ne-dicu, «quâte un degit de aquellea sau do 
unul i în ainte; = ZI şi altul în urmă 
qua să arate. do-tote: părțile. qucea: que se 
cuvine autorul a mai i peptenă sau dărăci
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singuir (quă pricepu copii în dioa de astădi); 
„ ânsă fiind qub, din disgraţiă, ne lipsescu nisce 
„ assemenea arătători mai: cloquenți « de: quăt 
vorbele la assemenea “impregiurări, :.m&. 
voiu mărgini servindu-mă: cu nisce : 'noliţe 
măi „inocenți de: quăt degitele indiscrete; 

Qua să nu semene quă se; caută 
erorile 'sau păccatele grammaticali 'şi litte: 
rali” şi litterare cu luminarea tot intorcăud 

„la pagini, vommu reproducce. din fiă-quare 
cart; que se vă adducce,; inaintea judicăţii 
publicului“ textul :exact al; priniei:: pagini. - 
sau quel mult -pină la:a:'doa;! quând: car 
tea vă fi queva mai frumuşică cum se (licee; 
şi ori-unde:se vă păre “errore, s6:vă pu- 
ne, o notiţă din jos, fâră multe: observați | 

„ de“quât allăturând. vorb'a sau phrăsile 
sau ” versurilo! que ni se'vori' păre:mai juste, 
Autorul şi 'lumea'vă judică” apoi.: Credeni 
său'sperăm quă nu va fi coiidamnat-autorul 
„aquestei: Critice "daqua'vă 'sâmănă“ qud:Cor-. 
fige că: şi "profesorii: themele' sau errorile 
de orlhographiă ș şi dei'syntaxe: alle:'scola- 

“rilor, -Cată să: :mărturisină” cu, toţii quă 
pin 'acum: n'am! scris 'âncă:noi unii-:din. . 
autori xomânesce nici _quăt; scriu : spre e- 
xerciţiu' scolarii” de prin: colegiu din:altă 
părţi, sau: de: aminu “seris,:: nani :avut: 'pe 
nimeni” de Sa -ne'corrige 'nici-de al ave 
de model. "Mai: & mult pînă auând i Pa= 

,
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tria nâstră. vă, producce. qucl puțin, un: 
Florian que:a scris şi a murit” aşă de june, 
şi quare quând a: început: :a.,scric avea 
dejă în ainte o limbă cultă, autori de MO-: 
del, - şi professori erudiţi; -. ....-..... 

;90. Basile sau principele. după. „quari 
se.vor facce observaţiunile nostre nu vor : 
fi altele de quât principe generali. de lo- 
gică, de. esthetică,':de retorică, . de gram- 
matică generale; ' de. grammatică: română, 
în qucea.: que:intră. în natura limbei. şi & 
“recunoscut .de toţi. quăţi au scris'0; mai bino 
în ori-que : timpu, : şi în: ori-que provinţie 
română; ai tt a iu 

„400, De, & quino-vă ruginit. Or : Con- 
sarvator' exclusiv în: alle ; limbei ;: de este. 
moderat, -de 'este râdical în scrierea. lim- 
„bei, se. va: judică după credinţa. sa, după 
legile :salle:.. despre. : religiunile. litterare 
se. va ved6. o. tolerenţă: întregă în ;critic'a. 
nostră. Seva judică. fiă-quine; "în: limbagiul 
seu, în părerea. sa, numai să aibă. limba- 
giu sau-limbă, numai să aibă părere, 'Quând 
dicem - limbă şi părere, appăsăm! assupra 
vorbelor şi credem quă. ori-quare.;vgiesce 
să trâcă : între. litteraţi, quel.- puţin îsi vă 
fi dat definiţia: despre aqueste doă, objete. 
qua să. aibă'.un. principu de unde să plece. 

140, Se; vă quere dela fiă-quare carte 
0 orthografiă, şi 'dicând iară orthografiă, în-.
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(elleger o drâptă: scriere pe: regule adevă- 
rât' grammaticali,: sau mai bine logice. “De 

„Ya voi quine-vă să îndoiâscă consGnele un- 
de se' cuvine, sau să: le 'desdoiască,:sau să 

“le întroiască, vă av6 să 'şi:dea' cuvântul: Că- 
tre alții; iar de va fi neluător. ă minte să a-" 
mestice! verbul voiu cu pronumele vo;, pri- 

| m'a personă ă perfectului cântăiu, (eu)! cu a 
doa persână-a: imperfectutui: cântai: (tu), şi 
alte: asscmenea; noi îi vommu facce numai 
de: 'quăt notiţa; pentru .quă, numai : „aquei 
Domni le vor amestecă, quari, sau nu 'res- 
pectă publicul, 'sau nu sciu nici” que. 8, per- 
fect, nici que & imperfect, nici: que, € prima, 
nici que € a doa personă.: Şi quei dânteiu 

“sunt: mai neiertaţi. Quât. pentru vorbe că 
„ quelle următore.. Coppil” $ şi copilu, coppii 

şi copii, cântă şi cântă, - spusse'ellu „(per 
“fect) şi vorbe spuse (participiu), disse şi dise, 
“duse” şi dusa; pentru assemenea amănunte 
„de şi sar 'cuveni 'să fim 'cu luare a:minte, 
'âns&'se va; lăssă Ia itimpu şi: “la o crudiţiă 
“mai i populerisati- i bat 
n : Nu vor scăpă. din -obseriaţiuni 

m ssomeiiea nici phrasi străine că, quelle ur-. 
mătâre: «6 multă: vreme saue mult timp 

„de quând» (i ya long temps) în locu de: € 
„mult de quând, “junele om sau tinerul om,, 

(le jeune homme); mai mult trăiesce omul, 
mai mult -vede» în locu de cu qudt....cu 

4
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atât. Puiă, quine-vă ori- -que: fel de vorbe 
vă'voi.lătine,. grece, slavone, chinese... quk. 
din pârtea aquestei' critice vă (i în pace; de 
vă facce. ânst la 'phrasi [rancesc, sau ger: 
mant;! attunci; vommu querre voie a facco, 
şi:noi:o.riotă quit de mitutică;, | 

130 ; La versurile que nu vor respectă 
urechiea cititorilor, ':sau la . traducțiuni de. 
versuri de: spegia aqucasta, que vomriu face? 
Aqui € totă.novoica; ;Nu-& ă nevoie să vor- 
biască i quinc-vă; şi qua assudă pind să facă! 
Pe Domnii pocţi, dară, îi vommu. respectă 
prin sudorile cu :quare, vommu contribui şi 
noi. : Vommi facce dar, n. 

lhebe, Între un. cuvânt Lotă critica aquea- 
sta niu va fi alt: de quăt o curată conipara- 

"țiă,, o. vorbă. allăturea. cu alta,: o phrase. în 
parallel cu alta;-0 cacogr aphiă allăturea cu 
e) orthogrăliă; uri vers “măsurat. cu allul, o 
vimă dând bună. dimineaţa . unei: alte rime, 
etc. cum ammi dicce un positiy. cu un COM- - 
parativ, adicăisau „din bine mai bine sau din 
rău mai ru. E 

N. B. Vommu sci a dejudică şi şi a trece. 
cu vederea. errorile typographice quare fără 
grcutato se cunoscu do c ori-quine.
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+: *:Qucă “Wântâiu :cărte'- cu 'quare am e- 
şii. şi'eu în lunic; fu Grammatic'a typărită 

„în'Sibii 'la 'annul.:1827, la” quare: m'a; ru: 
„gat'un 'doritor; de: nemurire .ski puiu nu: 
mele quă s'a .typărit cui:chieltuiala sa, fără - 

“să dea 'nici:un. obol.*- Aqueasta. s'a: lucrat, 
dela :"1820, :şi o " didessem : în, manuscris 
$colarilor“quând - eram: dascăl: în -St. Sava. 
Amblam, chipul: p'atunci,:şă” facu şi :cu să - 
“Ta "dică-'şi: mie-:6menii pofessor,: ânsă o: 
norea aqueasta: fu'“:reservată” pentru alţi 
timpi. şi pentru: alte: persâne mai. :proco- - 
psite de quăt-“mhine. - În: aquellu'- period 
de' Gianni am idat: tot 'aquellor scolari 'pe 
quarii conduceani, din clase în clase, şi 

„“traducţia” Arithmeticei, Algebrei, : Geome- 
trici: şt-Trigonometriei. lui Rrancour; am. 
dat âncă :şi o: Geograpbiă- politică: şi” altă 
astronomică, cum :şi! ore-quare::regule de- 
spre: composiţiă, sau de'styl. i: +. i iniz 
„n ATA. Crammatica quăt:şi quelle lalte 
quăte-va sciințe -aveă: mai: nainte::de''t0- .. 
te o nomenclatură de; termeni. Drumul 'eră E 
mai de a se incepe, şi călătorul pe jos, - 
fară merinde, fără adăpost, 'cătă să :appu- 
cenisce' căi :neâmblate --şi nesigure. O! 
virstă de .19. auini este forte: nematură şi 
neincercată,: mai vîrtos într”o (6rră sau în-
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tr'0 cpochă unde omul imbătrânesce şi 
remâne totu copilu. 

Închipuiţi-vă. acum, peste, tot-locul mii : 
de. „coconi Drăgani de . tot „felul, de : tâtă 
claseă şi. de: toti virsta. : - Aquestia que- 
reă, pretindea, daqua. iau. 0, carte româ- 
nescă, în. mână, să. 0 “înţellegă din iscorţă 
pin. în “scorţă, şi fiă or grammatică, or 
sciinţe; mathematice,, or tractate ;philoso- 
phice, „Ori-Quc,; şi ânsuşi medicină, pe, qua- 
re” n'o înțellegu nici Ensuşi medicii, ei pre- . 
tindeă să.0 . înţellegă, pentru quă. de a: 
qucea, eră. ca scrisă românesce... : 
„Prin urmare şi pe quăt m'aşu fi mai 

priceput. «pe: attunci, cu. totă neincercarea 
- juneţii, să facu, mai bine, „ânsă tot, nu Cu- 
tedam.. 
1.0; dată. pe quând eră datina: să i facă 
dascălii publici engcomion la Pasce.şi la 

Crăciun, înaintea. Domnului în divan, miam. 
„ cercat întrun : engcomion:; să, „strecor. ŞI 
vorb'a virtute; văduiu. însă. quă. „eră .0 
marfă que nu: se. tiecea. : “ În“ materialis- 
mul „aquella grosolan. al chyverniselelor | 
mirtutea se 'dicea faptă. bună şi vie tuosul. 
Pmbunătăţit E i 

„De. quând există Roniânia, atunci ânteia 
dră un. dascăl, numit numai dascăl, “îşi -i--: 
magind „să. . facă, ellu -singur:'0 clase. de 
grainmatică română, fără. să "i. o qucră ni-
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meni de: datorie, şi :să' o dea în mâinile: 
scolatilor.:. Atunci întâia dată în: ondrea 

| Bucurescilor se incepu 0 „analyse gram- 
maticale şi” „analjse logică, în limb'a: '70- 
mână, a tă 

„Que se: “puteă dar aşteptă în asseme- 
nea 'epochă, după, cum se descrisse în tot 

“ adevtrul şi în tâtă consciinţa, -dela un ju- 
ne neincercat, quăre: limb'a română o sciă 
numai ! da casă, nefiind pină :aqui 'scole 

române; “ Firesce: numai o: urdire, un que 
„neperiect, o nomenclatură, dibuită, nesigu: 
Tă, , cphemeră. Sa i na) 

"i “Tot que'se pote vodă î în aquea 'gram- 
matică, este un cuget constant 'al'autorii- 
lui ă vede: 6: dată 'restabilite literele stră- 
bune: ŞI prin urmare sxpulsia atâtor: slove 
de prisos pentru limb'a. Românului;, o' dis-, 
tribuţid methodică, şi aşegareă clementelăr! 
Ta locul lor; punerea părților cuvântului, scă- 
pate din amestecul pedantismului grecu-de 
attunci, punerea lalocul lor după quererea u- 
nei grammatice universali, unei grammatic 
philosophice; „analysea elementelor. limbei, . 
descurcarea - articolului :: de 'substantiv, cu 
dreptul” lui” şi” după: adevărata “lui fi iinţă,. 

_perirea aqiellui: ul-que 'ne desnatură lim- 
ba şi: o: făceă.-necunuscută,;: mutând::pe!u 
la locul lui: în finalul 'substantiiiilor: şi: lui] 
dându' finalul quel: adevărat: “i que' “| re-
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clâvhă- natura. lui- şi! alte. assemenea: ' Da- 

qua: aquestea. sunt .nisce: adevărate servi- 

guri -pentră: limb'a română, suntem. datori 

fiinţa: lor. atât. de-timpuriă şi bine venilă - 

“la început, methodului' lui  Condiiliac,: alle 

quărui :opere: philosophice..'mi-a fost stu- 
studiul .. copilăriei, + cum; şi. Ideologia + lui. 
Trasy: asupra: quăria 'făceă lecţiuni în scola 
heilenică D.: Iatropolu:: Ans& pe quăt gram- 

matic'a; română, cutedu a: dicce,, a inain- 

„tat în method; pe atâta a înapoiat, în :n0- . . 

menclatur'a: dată; d'ânteia ră. de: nemuri-. 

“torul enache Văcărescu... isi, ii 
„ou: Pînă; aqui” Yorbiiuşi eu că, tot;'omul -- 
de -qualităţile--salle; de. bravurele sale, que 

quăte o dată nici:nu..le; are; ns ia să 

venim-:la'.neajungerile; D-lui Sarsailă: au- 
toiul :que'-citiă: la: philosophi, şi prim'a-conă 
'dilid:a: numirilor :o:uiitassc: cu: toțul.: ii 

ji Bste o .gicătre“vechie română: „Nu 
"6 ă:nevoieiă. (licce:bou ! breaz, birlobreaz, 

ci &sânevoie ;a»-dirlobirlobrezi.; dirlobirlo- 
"brezitura boilor; „din:-văccele; „Birlobreze- 

riul mite meet preiei ii 

i» -Aqueasta o'audiann :quând. eram. co- 
pill :şi:;nie întreceiăm ao dicce;fără :a-ne 
împedică,: şi:'aşur fi făcut; mai. bine ; quând 

adunari: şi! închiciam:erommatic'a, să:mi fi 
addus- ă năinte de:-numele. quelle :adevă- 
rate “alle : lucrurilor, ::cum .să se.. dea-:note
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carăcteristice a se. “destinge un: object de 
altul;: se cuveniă adică ă se mai dirlobir- 
lobrezi Gre-cum. aquelle sujele despre qua- 
re aveam a tractă. i. 

Apoi mai clasicu sciam iară pe dina- 
fară: (âp/ puooaglas î, zâby îvopdzuy E sEzagis,) - 
"şi mie quând am făcut grammatica,:quam 
„Dugin, cum se vede, 'mi a trecut prin minte 
quă “ar fi fost: un que important şi serios 
numele objet6lor cu quare veniam a îna- 
vuţi limb'a în nomenclatura 'grammaticei. 
— Să venim acum la: aqucastă nOomen-: 
latură: ai 

““Mulţumescu : lui Dumnegeu. quă fir 
să: mă. 'speriu de.atăţia. şi atâţia Drăgani 
am putut să am curagiul qua substantivu- 
lui săi dicu, substantiv, „pe substantivi - iar - 
săi impart şi. eu că tolă lumea în materiali: 
şi: ideali şi' să nu'i facu materialnici şi. ide: : 

alnici; pe. quei ; materiali iară: săi subim- | 
partu. in commini, proprii. şi icollectiyi, “ar 
crestinesce şi fâră de peccate. iAqui să. facu 
o! observaţiă: Preocupat: de liinb'a helleni- . 

„că: în :quare aquesto:vorbe: sunt! de “gene: 
re neutru,:am dât pe attunci şi cu charâc- 
ter de'ncutru substantivului, şi: la :plural:se 
vede: substantive materiali, ideali, unde a- 
cum : dicu: substanlivi. materiali, ct6,. Qua- 

„re:& mai.bine, “văiidecide:, 6re- -quând.. :po-- 
steritatea, o Acâdemie de bărbaţi competenţi.
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Că” tot: arămmăticul, am spus biet 
şi Gu qub substantivul:-ar6: dot numere: 

 singuriti II şi îmmulțil111..: Frica :de- Dră+ 
gani 6re mia făcut săle dau asttel de nu- 
me, 'sau: sarsailia mea? Nu sciu que săvă 

spuiu.: : Atâta'sciu quă alta” este. mis şi 
alta':povopfvos alta. singulier şi. alta - isole, 
şi: cu gicând număr. singurit „este că quând. 
aşu fi dis în frangosesce nombre. îsole, și - 
număr :îmmulţit,. că şi 'quând aşu. fi. dis 
nombre -multiplie; singurit este: un 'parti-. 

"cipiu'al. verbului singurire şi singular e=- 
ste: vorb'a que arată spegia în individuali- 
tate, în unime: Aquecaşi differinţă este şi la 
“îmmulţit şi plural.: Quine- ma pus pe mine, 
sau 'după.- quine m'am luat. să nu lâssu ter- 
mânii consacraţi în limb'a mumă,. regene- 
raţi: prin lenache Văcărescul, şi să. desbin 
pe 'Român,. prin . vorbele: singurii. şi în— 
mulţit,. de t6tă Europa, al facce să :nu se 

 înțellegă” cu nici unul din; fraţii.s&i vorbind 
despre aquellaşi object? '...: : sii. 

."*Generele “substantivului: "l:am., numit . 
neam! şi toţi: Drăganii 'mi a-dis: bravo. 
-"îi Ansă, Domnule: Sarsailă, ;:que are 'a . 

„ facce generele lui:: Platon ' şi :Aristotele -cu 
“ nemuli:ungurescu: şi cu boierii de nemuri: - 

Apoi, „bărbat :(cu.:băirbă). este. participiul 
verbului bărbare, şi nem bărbătescu este 
că şi -cum: :sar.. dicce;: în: limb'a. francesă
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“ace. Vabiue! * Finalul îni escu... ste; şi în 
limb'a română . că''îri tâte limbele'surori un - 
final, quare. «cultivânduse. limb'a sar'cuvenia 
se audi forte rar, pentru quă. pute ă provin= 
ţi5, 'â'gergu (jargon): ă canallie:" grotescu, 
soldatescu,: burlescu, ' şi Prin urmare;! băr: 
"bătescu, :femeescu, cc: i 

Prin. urmare genere, masculin. şi: fez 
minin: sunt: t6rmenmi” quei * adeveraţi prin 
quari- limb'a: română se. cuvine. şi după o 
riginea. ei, şi după: logică: a” se e exprimă în 
grammitici,. i ie 
"Pe bietul : neutru, Iică an neutru que 
€i “am lăsat „tot neutru: ! iar dagua ! mi 
ar fi plesnit : prin -capu să:"i: dicu 'mici=. 
unul-nici--altul-nicescu,-remâneă. că: den=, 
sul tot aşă,: în marea. mea laudă: şi suve- 
nire şi în “applandele Drăgănali. o 

- Acum deschisseiu: drammalica la: ca 
-suri şi: văduiu' în. marea mea mirar6 | quă 

| Je-am nuinit tot: casuri, şi: âncă: nomina= 
tiv,: genctiv.. „iar nu, cădere. numitoare, 
nemuitâto. .:3: Şi m'am felicitat forte qui 
n'am făcut şi un assemenca. păccat, quă, aşu. 
fi meritat + să m&'ia de. viu dracii şi să 

„mă'frigă! pe cărbunii gheenii. :: Eu tot: a- 
udiam- mal înquă cădere! nunmilore, şi mi 
tot puheani ' mâinele:la: ochi “qua cum, „Cu; 
" aşu 'fi lost“:naşul;. ânsc iar bine quă, ma, 
scăpat Dumnedeu. de aqucasta. cica
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1. i Declinaţia iară remasse tot declinațid,; 
însă: vădu, 'scii, că pe. .nisce accusatori -lă 
judicata -quca după urmă, şi: bărbătesci şi , 

femeesci în expresiunile:. declinațid. de băr- 
bătesci, declinaţid de femeesci, vine ânst 
mai la urmă. declinafid” de neutre quare 
mai (rage 6re-cum: în „cupenă; ânsă -tot. . 

“păcate mai multe. .. ii: 

i. Pentru astă dată de; ajuns pentru. ca- 
“pitolul substantivilor. .-Să venim ânsă la o: . 

_ judicată: mai dr&ptă. - Bine;: domnilor, cu 
că .om: cu p&ccatele melle, cu epocha mea, 
cu. neajunsurile melle'mi am avut nevoile 
sau errorile;. dumneavâsiră ânst que aveţi 
de vă ţineţi de dânsele că. orbul de gard? 
„Mie'mi sar cuveni să vă! fiu recunoscă- 
tor :quând îmi veneraţi cu atâta religiosi- 
tate nisce păccate grammaticali aşă de mari; 
âns& fiind-qud sciu. quă gloria şi onorea 
lumii 'aquesteia. sunt . deşertăciune, dincolo 

„de viaţă, cu quât mă lăudaţi şi "mi adop- 
taţi. neputinţele. trecute, cu. .atăta : simţu 
qud mi se îngreuiaă sufletul. Vă măr- 
turiscscu. în curăţia inimei neajunsurile.;şi 
neputintele unui Sarsailă de, 19 anni; pen- 
tru que Dumncavâstri să vi se facă o a- 
“doilea naturi? Cunosceţi-le şi Dumneavo- 
stră, şi aide să ne învoim qua să nu tragem. 
ptccatul cu toţii. generaţiunilor fiitore. Que 
rău ne-a făcut noă.junimea şi posteritatea 

a
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Ar 
(qua să “i legâni: i pttecalele-s ŞI, innoranția a noa- . 
siră drept virtuţi și ctinoscin[0? + : si St 
ua i IUL. zi 
N Citind e apitolul pr onumelui v tu quam | 
făcut şi cu qucca que au lăcul toţi orămmălicii, 
şi âncă quevă mai pe: d'asupra quam scăpat , 
grammatica română în capitolul aquesta dea- 
quci adjectivi que pind acum r&u s'au pus şi se 
“pun între pronume, şi am trecut tote aquestea 
la locul que:li se: cuveniă, în dominiul ad-. 
jecliv ului. : Sciu qud quci de, scol'a vechiă 
-mE& vor [i avut şi me au de un 'grămmăticu 
„que nu.sciu nici que &,pr onunicle nici que 
este adjectivul; adevărul. ânșă. € queva mai 
sus de quit consideraia dumnealor. * 

- Am dis qub tot omul se cuvine a Îi. ju- 
«dicat. după; legea sa. : Şi aqui. se cuvine a 
fi şi cu- juidicat după a mea. “Am linut-un 

“«methodu. analyticu, am vrut să puiu tot: lu- 
ceul lă locul” lui; prin urmare de que nu am 
“trecut şi pe clu, ca la locul lor că nisce ad- 

E “jectivi indicativi Quo: Sunt, iar. nu: că NISCE . 
„pronume de a treia personă? arii 

:. Pronumele se cuv eniă a se pune astfel 
în SyI mmetria lor: e 
m Eu tu, ns, “oi, xoi, usi sau inşi 
n MIE, lic,.. Sic, ... no&,- vo, ÎȘI, a 
mii ÎL, te îŞl De, vE, iși. i 
u mine, tinc, SInC,. noi, "voi, „Enşi, „n - 
mă: teș is, .- ne, vă se, 

mA crai le It
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-?.- Pronumele &uh în locu de nume, sau mai 
„bine mai nainte şi de quât numele; & un 

generi, ellu, ea e: substantiv, .fărd quei doi 
în doi generi că: adjectivul: şi daqua ciguellu: 
(aqui-ellu) aqu-ea,pste să fiă pronume per- 

* Ans&-cum am putut a mă sțrecură. în 
aquea cpochă:să potu dicce pronume şi nu 
în. locu-de-nume .după . cum '-qucrea toţi 
“Christianomachii regeneraţiunii limbei şi na=" 
ționalităţii: nostre?:: Dor. quă nu'mi. scotea. : 

„ “ochii unii; dicendumi qud persona pe ro- 
mânie se dice obraz: şi prin 'urmare pro- 
numele personali, după tot: cuvântul 'cătă să: 
se dică pe românesce: 'în . locu-de-num6 

+ 

obraznice, ii | 
 :.- Observaiu âncă quevă, quă la fiă-que 
parte de “cuvânt dându'i definiţia, mă ex- 
prim «substantivul este o dicere, pronumele 
este'o: (icere.»:: La" vorba ddicere -recuno- 
'scuiu iar pe D. Sarsailă grămmăticul. Vrend 
'a traducee ad litteram vorb'a grocescă Has. 

„ numi a plăcut a dicce vorbă,. que :& €n- 
isuşi aqucea-quc arată Francâsul prin mot,ci 
dintzs am făcut dicere: Pe lingă un ptecat 
'logicu, şi altul grammatical (quă dicere este -ă. 
)Eew die, dicere), apoi.que galimatias s'ar 
mai facce. şi limbă quând. sar exprimă Ro- 
mânul; spaune'mi. o: rlicere şi nu spunemi o : ES Use Va . - , ” . ” vorbă, şi iară în locu “i-a spus numai o vor-
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Dă, "i-a spus numai o dicere, etc? . Cu tote | 
„aquestea, din peccatele melle, iar vedu qud 
s'a legiuit şi. aqucastă- sarsailie, şi în tote 

„ clasile de grammatică română dintan Ca= 
„pă pind la quellalt. al ţerrei, vorbele: sau, 
„făcut diceri. Vedeţi asta: vă 'să dică a strică 
“limb'a, a o'desnatură, iar: :nu quând i i dăm - 
que c€ al ci, şi Ipădăm que &'străin. 

La. adjectiv ş şi articol, vă rogu ami fac-: 
"ce aqucastă grajiă, să nu intraţi nici D-vo- 
stră în critică, -qud uite. nici. eu „nu intru; 
aq în vedu tot fortele c că A grămmăticu., 

KE 
MI SR 

pa s i tu I.: : i Și m E _ 
| -y 

+ Capitolul verbilor. Sa. traclat cu 6re- 
quare merit după un method analyticu, bing 
înteles: s'au împărţit xverbii în'substantivi şi 
adjeclivi; quei adjectivi. s'au subtimpărțit: în 
activi, passivi, :pronominali.'şi; uni-perso- 
nali. Sau aşeglat verbii auxiliari Ja locul lor . 

"şi după natura lor.„S'a, despărţit: verbul 
activ amu, din. axiliarul . amu şi așu, verbul 
activ:aredin auxiliarul ar și-a; aveţi din ați, 
etc;assemenea activul voiu din auxiliarul Voi 

şioiu, etc. S'au scos timpii din haosul quclve: 
'Chiu al unor: grammatice. scrise din casă după: 

„scole vechi şi nepuse în lucrare, ete. etc. Şi 
daqua a are quesă, neajunsuri şi capitolul â- 

N i pl ta it)



c 

20 . 

„questa, quel mai mare: este iar îi nonicn- 
latura terminilor.: ca 
„. Verbul'se vede figurând iar în genere 
neutru; şi la plural se vede zerburi, unde a= 
stăgi se “dicee verbe; De. 6: mai bine în-: 
(run mod sau într'altul, sau de.se vor con- 

sacră cu- timpul : în . amondo& : modurile: vă: 
decide iarăşi. posteritatea (poeţii: credu qud- 

pot să se serve în âmendo& modurile). . 
“+ La împărţirea! verbilor, vrend a eşi din 
scoLa vechiă, se 'vădu verbi.aclivi şi pds= 

sivi.: forte :bine; ânsb:se vădu şi un fel de 

verbi râsfrângetoril Quare sunt aquci ver-. 

bi? Aqueia-que au pronumele, me, te, se; 
cum: me ducu, şi altele. Aqui verbul ducu 

arată” o" acţiă, şi:qicânid:me ducui, acha se 
întârce 'ăsupra persânei ::que este_în acţiă; 
qudci vă să dică ducu 'pe mine. :Daquă în- 
torcerea înapoi: a acliuhii se pote gicee:r&: - 
sfrângere;; judece-o şi'alţii; iar daqua dela 

 răsfrângere; facem un adjectiv, şi” dicem res: 
frângător, răsfrângttor vă să:dică qiel: que 

răstrânge, quel :que'i face aquea “acţiă': şi 

verbul. mă ducu, nu: este: ellu : quella “que: 
"răsfânge - acţia, ci se pote Jicce:quel mult 
vărbu de răsfrângere..:::Nu:6:dari nici 0.l0-. 
gică a se: dicce verbilor dvripezadaziză ; răs- - 
frângători; şi drept şi mai.;caracteristicu.se 
pot numi:şi la noi verbi :pronominali,:pen- 
tru qud sunt însogiţi de pronumele mă, te,
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se,'ne, re, se, şi:se potu mai facil cunnosce 
şi de copii. 

" Verbii. activi se măi împart în activi 
prin quare trece; acţia dela sujet la. un! 
alt object, cun: professorul înveță pe sco—' 
lari, (acţia aqui trece dela professor la. 
scolari); şi în alți activi prin.-quari acţia nu 

- trece cum: profesorul: âmblă, aqui e nu- 
“mai o mişcare qucenu trece asupra altui ob-. 

ject. Pe verbii că quci d'ântâiu D. Sarsailă, 
grămmăticul "ia numit strămutători, :şi pe 
quei că quei d'aidoilea nestrămutători; ânsă 
strămutătoriarăvă să gicăpersâni'a que stră- 
mută, şi numai verbul nu & pers6na que stră- 
mută aqul. La aqucstă denumire iară se vede 
or sărăcielucie delimbă, orlipsă de logică; şi 
cată săintre o dată-şi grammatica română în .- 
drepturile, salle, lissându-o să: se “exprime 
numind. pe assemenea; verb. transit: şi. 
metransitivi. i 
-*: Despre numerele'verbilor qud sau nu- 
mit iară singurit şi îmmulțit şi nu sinyulan 
şi phural, nu mai. vorbescu nimica, s'a. vorbit 
despre: aqueasta la' capitolulsubstantivului: 
».i Să venim la timpi:. presentul s'a dis 
prin grația” Domnului tot present cu differen- 
ță numai qud s'a schimbăt s în-z: şi Saschi- 
monosit: în :'prezent * că. atâtea alte vorbe . 
que csu din. gurele şi penele “tutulor DD-lo* 

„„Sarsaili-— Passatul nu sciu daqua sa:făcul
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bine a'se uumi frecul quând verbul j passă i 
sciam de micu şi. din Alexandriă: Pass, A- 

-, lerandre; înainte și vei vede pe Don îm- 
piral., RE | 

Apoi lui futur, que? 'mia venit s sti, ; dicui 
. viitor? Viitor. este quel que. vine; şi bietul 

verb “nici: nu vine. nici nu.se duce;.  daqua 
limb'a nâstră este. aşă de delicată. quât nu 
sufiere vorbe bune de calamburg, incai săl 
fi numit fiitor (timpul. que vă să îi. 

;. Imperfectului i-am dis nesevârşit, per- 
„ fectului săverşit şi plus- qua=perfectului mai 
mult de guât. sevârşit: Quo.:am - făcut de 
n'am lăssat numele consacrate în tote, gram-- 
niaticele Europei în' limbele surori, şi mi'ţi 

“ „pusseiu nisce vorbe slavone . que nici la 
„vonul. nu le ar' luă în aquest'ințelles, , şi pe 
Român lam făcut de. ar fi avut prostia. d'a 
se luă. dupâ'mine, ; pe de.:o parte. anu mai 
fi înțeles cu nimeni şi-pe de alta ellu-a stă” 
să înveţe -alţi termeni : quând.: vă învăţă alte 
linbe?, Passatului indefinit “i-am dis iară ne |. 
hotărit? Hotar: sau 'otar. & o vorbă ungur6- 

că; de nu vă fi mai mult grecâscă, şi apoi 
„nu „corespunde la nimicu cu: qucea que 
vor';să arate grămmaticele i în aquesttimp. ; 

* Modurile rămasseră. iar. moduri, fâră.a 
le: numi chipuri, feluri, sau quine. scie cum, 
Le-a părut rău Drăganilor, de que au remas 
moduri; mic. ânsă. mi; sc! bucură i inim'a în
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““dlioa de astădi. Cu tote acuestea daqua am 
dis odată: mod: înfi înitivu chrestinesce că 
“un om dus la! biserică,: :quine mă pusse apoi 
'să Jicu'modu. hotăritor,: poruncilor, : pof- 
litor şi: îndoitor,'suppus?: Ellu otărasce? ellu 
“poruncesco?' clhi poltesce?“ ellu; îndoiesce?. 
„Adevărat: am :perdut: verbul :mpero, ânsă 
participiul imperat: există, prin “urmare se 
puleă dicce pre. românesce:şi pre - omene- 
sce imperativ, cum şi iquellui dânteiu indi— 

„cativ, şi quellui d'al treilea” condițional, cu 
” t6te quă în dicu aquestia unde şi unde con- 

diționel, făcând '0 macaronă rancesă, Quăt 
pentru suppus, vă să dică stimmis.şi mod 
summis 6 o 'secătură, ŞI cată să incepem, 
Domnilor grimmmătici,; încai în'grammatică . 
a: nu: mai vorbi la: isociiture!), : “Modul'sub- 
jonctiv să'l lăssăim în..paco'a rămâne su 
“joncliv şi să nu mai facem ast-fel de glume 
albastre. pt ia 

Conjugaţia mimi a plăcuţ; pe,âltanci - 
.s%0. las tot conjug: ai şi am. făcuL'o. conj 
--gare (conjuguen); ânsă alta € conju ger şi | 
alta conjugaţid::.  -! Ii 

: Daqua: am arătat: du “Românii: ău pă- . 
“mu conjug gaţiuni în are,re, ere şi' cre, a- 
“sta nu-'un: .păecat atât de negru şi înlune- 

?) bespre politică, naţionalitate, proares, ete: „ete;, nu 
„."mal' e-vorbă despre. aquestea; -lot vorbe mature se 

«i, audu. Prin, tâte,; ;cafeurile” tot, Soloni „aude. avine-ya 
" astăgi:. : ine ,



cos de irinoranţă pentru quă “tot predomină 
ăqucastii idee; spre'a sefacilită ânsă metho- 
dul, ar” fi bine să le reducem la trei în: are, 
re şi ere, fiă lung, fiă scurt,:şi de aqui să 
tragem apoi afâră pe verbii neregulari. 

Îndreptarea grammaticei: în capitolul 
aqucstia: se, pote vedă mai pe. largu în pa- 

- rallelismu; în mica grămmaticăi cu litere la- 
tine păr în annul 18%... mneaie Ea 

t, 

  

ÎN SEMINARE. 

"La conjug gatia a: doai în îre şi a treia i în 
ere, v &dumulţic quă conjugă presentul dormit, 

- dormi, dorme,. dormim, dormiţi, dor mut, 
„adică eu dormu, ei “dormu,' şi iară fnfellegu |, 
îuellegi.... înţelle gem, îndelleg geți, înţellegu, 
adică cu înţellegu şi ci înţelle gu. Apoi mai 
sciu din peceale qud şi impertfectul „grecu: 
face Epă Eyparzov ăxzivot' Eparov,. şi să pun 
-năpruii şi pe Diata « conjugaţiă ânteia a 0 con= - 
jugă: -sapu, sapi, sapă, .săpăm săpaţi, - 
sapu şi nu sapă; jocu, joci, jâcă jucăm, 
jucaţi, jocu şi nu jocă, şi aide inainte cu a- . 
-rătu, ci arălu,-i cu înfi ințedu,: ci înființedi, 
-eu cântu, ci cântu. „Dar unde mergeţi, 
Domnilor, nu vedeţi (ud. faceţi o - macâ- 

- rOnă gr ecescă? vădut-ati vre o dată i în căr- 
“Ule- Bisericei ast-fel de conjugar 0? audii-ali
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vre o dătă din gura Românulu: Omenii sapu, 
copii se jocu? în locu de omenii sapă, co- 
pii se joci? -Vădut-aţi şi limba mumă cum . 
conjugă cum şi limbele surori? que vaţi pus - 
să onoraţi linb'a cu pricops6la dumnevâstră 
de a distinge singularul de plural? Veqi, da-- 
qua am merilat şi cu un bravo! în aquca 
grammatică este quă am lăssat typii limbei. 
aşă-cum ne au venit dela moşi, dela. stră-: 
moşi, fără să mai mă arăt şi cu atât de pro- 
copsit că-Dumnevâstră.-: Uitaţi-vă la con- 

„ jugarea primă, şi veţi vede: cu. cântu, ellu - 
„cântă, şi ei iar cântă. «Datu-mi-sa mie ân- 
să, dice Apostolul, palmă sau boldul Sata- 
nei, să mă lovâscă peste. obrazu qua să nu 
mă mândrescu»,-şi în quăt pentru aqueasta; 
palm'a “Satanei o am şi eu în quăte-va pă- 
Cătose'de versuri... o 

„+ V&. mai arăt iară o modestiă a unm. 
b&eţoiu que încheiă o grămmatică, şi ver? 
bului vorbire la imperfect îi punea îy- 
pul vorbiă, unde procopsel'a - Dimnev6- 
stră -quea. matură :0 (ine. mereu. cu .vor- 

beă,. dormeă, simţea, ete. . Augit-aţi cum 
vorbescu : dincolo de Olt învertiă, dom- 
nid,  simţiâ?: Vădut-aţi vre o dală căr- 
cărţile Bisericei quă sună tot ast-fel? Luat- 
aţi a minte vre o-dată la finalul. infinitivu- 

„hai qud este î, şi qud'se cuvine a se con- 
servă mai mult de dumnevostră Cărturarii, 

CRITICA - a |
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de quât de. nisce pieţi Oltenaşi: que nu sciu 

nici cante? „la să conjugăn da minune 
ii verbii. - a: 

--* Cântare, 'dorm- ire, "-ved- ere. 
-- Cânt-am, . - dorm-iam, ved-6am;::: i 
 Cânt-ă, dorm-iă, „ved-eă. 

„ Cânt-aiu,  dorm-iiu," ved-uiu.. i 
- Cânt-assem, dorm-isseni, ved- -ussemu." 

“ Cânt-atu,  'dorm-itu, * “xed-utu-:: - E 
NE Cânt-ându, dorm-indu, . ved- Endu. .: 

- Quare Sarsaili vă pune dar să scrieţi 
E pe dormian, dormiă, dormeam, dormea? : i 

! 1881, Noembriu, 413.. 

- Participiul se supune, la aquecăşi cri- 
tică la quare s'a:suppus verbul şi adjectivul; 
'Nimica nuou nu este de spus aqui, de quât 
iar âssupra termenilor. T6tă limb'a in starea 

„ei naturale are partea şi sănătosă şi stricată: - 
Daqua arta, gustul, logica, esthetic'a, geniul 

- trece printr 'Ansa şi laboră, attunci se: nasce, 
„cresce, se întinde ăqueea que devine classi- 
cu. lar daqua, din generaţid în generaţiă,. din ” 
revoluțiă în alta, din amestecu în amestecu, 
din relaţiuni mai mult sau! mai pucin păgu- 
Ditâre se întinde tot que este mai stricat, mai 
fără gust şi devine înv&ţu, lege, din que în: 
que aquea limbă devine gergu (jargon). Par-i 
tea de gergu € mare n limba nostră, 4 pentru: 

i
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quă şi historia ci€ plină de calaînităţi şi des-: 
pre aqueast a se vă vorbi airea. În aqueastă 
parte intră şi schimbarea generilor la vorbe. 
clasice, „ Ajunsesse” o dată limb'a grecă a fi 
un ger ou în gur'a popolului que câgdusse în- 

tr'o “îndoită sclavjă .şi a corpului şi a suffle- 
tului. „Începusser; Grecii a vorbi: aăTă nd 
Voyd, 7ăzpazatte, şi alte assemenea; ânsă ast- 
fel de schimbare de generi din preună cu 
introducceri. de vorbe şi sonuri barbare, fă- ' 
cea un gergu din limb'a lui Demosthene. Ast- 
fel făcurăm şi noi din evangeliu evangelie, 
din seminariu seminare, din colegiu col 
legie,. şi apoi partițipie, ş şi mai pe urmă p6- | 

„te şi partisipie; pentru quă ammu ajuns a 
dicce şi secsie sivilă. Din ast-fel de învă- 
ju rău şi autorul grammaticei . dela 1820 

şi typărită la 1528 a făcut şi pe participiu 
par uțipie. 

  

„ Preposiţia ni n'ar6 alto observ aţiuni de quât 
daqua: mai târdiu se vă adoptă în. general: 
finalul în: îune, sau tone, vă fi judicată de 
quc. nu s'a dis preposițiune sau preposiţio-. 
ne: Aqui. nu. esto alt-fel: judicată de quât de 
que să 6să'la lume scălimbatăîntr”o ncortho- 
graphiă. gergonalc,. dicându-se 'prepoziție,. 
şi nu preposifid. Numai vărsatul quând dă - 
În 6meni ădduce ast-fel de ravagiuri şi îi fa-
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“ce necunoscuţi, şi niumău innoranța quănd dă 
-prin litere e produce ast-lel de prefaceri cun. 

„ dinmușă, musică, physică, positid, miserie, 
pocsie, să facă muză, muzică, fii îzică, poziţia 
"mizerie, poezie. E 

Capitolul aquesta are âncă şi o nea-. 
_ jungere sau lipsă, or şi mai multe: pre- 

posiţia de pe sa uitat . a se. punnc şi.€a, 
„că o preposiţiă que &, între quelle-l-alte; 
“ânsă acum nu sciu să vă spuiu aşă bi- 
“ne şi curat, daqua nu s'a pus din uitare, sau 
din aqua nesciinţă de .a. se confundă cu 

"qucea-l- -altă preposiţiă daipă, ast- fel cum a- |, 
- tâăţia şi atâţia scriitori cu pretenţiuni mari la : 
autorii le ammestică fără temă de păcat. 

Dumnealor tot una le este, să (ică şi du— 
pă musă şi de pe masă; ânsă & quând un lu-. 
cru 6 pe masă şi Jiceem quă se ză depema— .. 

“să, este una, şi quând € din dosul. mesei şi 
ne servim cu după, este alta. Prin urmare 
alta este după casă şi alta de pe casă, etc. 

„De vă fi venit aqueastă lipsă din uitare, -gre- 
şala sciți qud se întorce dela Bagdat; iar da- 
qua vă fi venit din nesciință, vă rogu să mă 
iertaţi, de păcatul aquesta şi âncă şi mai'u- 

" milit vă rogu să nu cădeţi” şi dumneavâstaă 
în păcatul meu, mai virtos în epocha de a- 

“cun, (uând copii din” scole: strigă numai de , 
 quât, tonpatera! SI pi 

. 

PC



„Adverbul, în tot necazul Dr ganilor şi 
pe tot nențellesul lor,  renasse. tot adverb: 
sa curiţit prin -aquellaşi. method analyticu 
“de tâte-phrasile adverbiali de sc6a vechie 
ca: în dată, pe locu, de multe'ori, şi altele. 
se împărți în adverhi, de timpu, de: locu, de 
aualitate, de ptâtățime. (citesce „quantita- 

„"te); de tăgiduire, de îndoială, de între- 
bare. În aqucastă nomenclatură se trag la 
tribunal termenii quălăţime,. lăgăduire, în: 
fărire. Quând o dată s'a priimit vorb'a 
qualitate, aqucașta pretutindeni merge de. 
mână cu vecin'a ci quantitate. Quătă ipime bi-. 
ne qub vine dela vorb'a quătu, însă finalul 
“în-ime la noi cest6 collectiv sau „pegiorativ, 
cum: boierime, negustorime, țigănime, pro- 
stime, şi bietul philosophu anticuquând a (lis 
audtgs ŞI z006Tns (qualitas ş şi quantilas nici 
de cum n'a vrut să injellegă nici pe quare | 
nici pe quăt în colectiv. sau în pegiorativ, 
ci in abstractul stu. Apoi, quâtățime nu vi- 
ne: după regulele grammaticali, nici -dela 
“quâl nici dela quâţi. . Fraţii nostri Moldavi, 

" «ua s'o mai dregă adică, au fâcuto câtime; 
ânsă tot: jargon, “totlipst de logică. Şi quăţi 
dai noştri veniră'de prin! Moldova, ne veniră 
şi cu aqueastă modă de câtime. “De. quăte” 
ori vădu ast-fel de mode rococă, 'mi adducu 
ăminte de fug'a de zaveră. în Braşov, şi ren- 
turnarea de acolo. Fiă-quare veniă cu "quăte
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'0' modă din Braşov, | şi prin urmare: şi fe- 
“tele 'pelângă altele: :venisseră: şi cu .zu- 
lufi de borangicu. Borangicul & mai eftin 
de quăt părul, precuni: & mai eftină inno- 
ranța “de. quât sciința; şi din abondanţă 

“mare de zulufi,. ajunsesseră obietele fete nisce. 
caricature. Pugin îmi păsă de altele, quât 
“de quelle < que “imi eră consângi: le tot, di- 
“ceam .cu binele să nu se tot incarce atâta, 
-pînd quând şi eu în copilăria mea le- -amju- 
nulit într o di de toţi zulufii, şi le-am 'să- 
turat-de moda Braşovului. Acum. cu amtre- 
cut de etatea aqueea: lassu astădi pemâria - 
capiilor să ia în respăr ast-fel de mode'o- 
strogote de cîtimi ŞI de citilțimi,ş şi de pin- 
gărimi.. 

- Adverbii de tăg jăduire, işi au ei numele 
lor. în. tote grâmmaticele; que “ncape în 

- grămmatic'a română vorb'a ungurâscă? Qui- 
menu înţelege astădi que este “adverbul. ne- 

_galiv, qua să mai dică de tăgăduire? : 
"Adverbii affirmativi sunt iară adverbi 

 chrestinesci, logici, cum. veţi. vre să diceţi; 
ady erbi însă de. întărire, este şi: -nelogicu 
şi neapprâpe de ideea affirmaţiunii. 

Conjugativul şi interjecţia nici nu, avea 
„aşă vre-o nevoie: mare la tractat, şi'nici 
greutate, ş şi mai virtos interjecția, după que. 
sa vorbit atât. de Tămurit în introducţia 

i 

- i 7
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EIN 
EI arămiiăiezi unde se analyst tăte. piiil 
“cuvântului. Ie î 

În, axlicolii următori: se! vă vorhi. des- 
pre. syntaxe, anâlyse-- logică şi „despre Or- 
“thographiă; ânst. nu Y & speri aţi qub'nu. sc, vă 
„vorbi aşă, de. mult; ş şi apoi ş şi 'daqua ve i că- 
„scă quam pucin, „adduecţi -6 ă minte qud du- 
“pă căscătură vine şi somnu bun: O cocână 
„0 dată remăsesse, din copillăriă cu urechile 
* neg găurit, că. mulţi autori fără grămmatică, 
şi i-a venit rondul. “si i găurescă, urechile la 
mare: -Ansă biata. damă sc. tot;, [eriă, se 
"tot sfiă: quă a..s'o dâră., .O altă damă - 
* glumeţă îi disse: «ci lasă- teo dată, soro, quă 
„pucină. usturimc, ânsă multă, [rumtiscţe la 
urmă!» Tot que sc pote dicce în contra, e- 
“ste a:ne întorce gluma ' de mai sus-iîn vice- 
„versă: multă, usturime şi pucină. frunuiseţe; 
şi attunci îmi vine să ridu şi eu..,Qud quât -- 
„am. vorbit. de vre- -o 25 de-anni, mult, şi 

ci Pi 

“mult am vorbit, şi pucină 'naintare: Drăganii 
iremasserbtol Drigani şi Sarsailii, tot, Sarsăili. 

Aa, “Nocmbtiu i, 

„ra A 

: RE | : a 

” PR DLR DES îi . . ii 

„Despre s yni (ae. 

“Dala 1820 pină la 1828 şi âncă: ind 
mai inquă q Jiceam si s ntazu; acum qicu syn-
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1), Xdges, de şi este de altă declinaţid, : 
ÎI a a a ai a 

32 
ae sau -s yndasse.. Î Nu sciu şi-eu que să. 

“mai'(licu despre aqucast'a, şi întrebu pe toţi 
„itteraţii nostri que să facem cu vorbele hel- 
lenice “de genere femenin quc se tormină îă 
"îs-ca apăzts, zdats,. Bdais, 'a5v zasts, vuâts 
“ete? Sciu : quă. la început le făceam de 
“genere neutru, -luându-mă după! gergul 
“de attuna romano- phanariot ş şi după Ensuşi 
“limb'a typărită; precum Constantinopol, An- 
" drianopol, clasuri,  catachrisuri, haruri 1). . 

„(să am har) şi prin urmare am făcut: s yn-. 
“tau. Declinaţia aqueasta grecă, dela ân- . 
“tdia vedere n'o pote * adoptă limba nostră 
“de quăt i în genere neutru. Quăţi: cunoscu . 
“ânsă limb'a hellenă nu:se pot (inne de a'nu.. 
"taxă o assemenea schimbare de genere în 
“rendul quellor que, facu dintro limbă un 
“gergu'(jargon).. . Prin urmare începură unii 
a. dieec: baza, class, “şi după aqucasta ca- 
tăa Jiece şi “Constantinopola, catachrisa..... 
„Nu fu ă nevoie a sc dicce'aşă: este ă:nevoie 
ânst a schimbă declinaţia în îs, îi quca în 
“a şi în' feminine; este ă nevoie a schimbă 

i în a. Aşă veniră quci „quari Îşi fâcură 
studiul în Italia şi alții quari învăţară limb'a 
italiană, şi după Îtalieni, 6re-cum mailogicu, 

- începură- a (licee o basi, '0 cataehrisi, 0. 
„5yntassi; şi - prin urmare Constantinopoli, 
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cte; -Aqui ânsă iar se alţă o diflicultate; noi 
n'avem articolul înainte qua să scăpăm că- 

" alienii; şi întrebu: bine ar fi să-dicem basia, 
clasia, syntaxia? Avem noi declinaţiă de 
feminine. terminate în :?'şi daqua-nu avem, 
bine ar' fi să mau trecem una în grămmati- 
că într'adins pentru aquest fel de vorbe hel- 
lenice que sunt f6rte multe? sau să le ro-. 

 mânim după idiâm'a limbei române de a... 
“schimbă pe i în e şi vice-versa că degit (di- 

- gitus) sau şi luând ablativul drept numina- 
tiv? De ammu facce aşă din căvrdzs ammu 
diece syntaxe şi apoi syntaxea. cu articol; 
sau că dela dulcis, "dulce şi. dulcea; - dela. 
verdis, verde, verdea: . ur 
„La început dară qua să mă ţiiu şi-eu. 
- după lumea de attunci şi după autoritățile; 
precedenţi am gis sintax; şi-mai la urmă, . 
qua să împacu pe quei nai errudiţi am în-; 
ceput a dicce:syntaate, analyse, ete. - 

  

„lar este o întrebare daqua unui regim 
“se cuvine a se diece complinire, sau com- . - 
„„ploment, sau să remâie în locu de complini-2 

re dreplă, complinire nedreplă, 'regim di—! 
rect şi regim îndirect (drept şi nedrept șe' 
confundă. cu just şi “injust),  Aqui € vorb'a. 

- de o împlinire Wa dreptul sau ne d'a drep-: 
tul or-piczişu. Mai este iară o întrebare, . :



Se. 
. - „x. 

regim. nu mirose ore a macarâni francesă? . 
n'ar fi şi mai bine ă se dicce regiment di- 
rect sau indirect sau şi mai. bine re gulă di- i 
reclă şi indirectă? ă n 

“Veniiu cu citirea granimaticei pind la 
concordanța: adjcetiwlor” cu substantivii, şi 
pusseiu mânele la ochi; qudci, văduiu o sar- 
sailie mai grosă de quât ne grămmăticia of- 
ficiurilor „quo se Jicu o/isuri;. văduiu adică” 
concordanţă i în locu de: contordanţă; ş şi dău 
nu pre îmi vine să credu. qud : a fost eurore: 

-ă typarului: Dumneavostră însă, cititori, fa-! 
„ceţi bină şi credeţi: quă a fost; errore a ty- 
parului, mai. virtos dumneavostră Domnilor 
autori, quă printr'o frăţie reciprocă: quând 
vă voiu luă scrisele.. în, critică, ve promit! 
pe' “frăţia nostră quă la quelle 'mai multe lo- 

"Curi a“'să dicu” qud “dumneavostră sunteţi: 
"tare procopsiţi şi quy numai la typar. se: 

facu crrori, quă aşă sunt dracii aştia de ty-' 
pographi; Dumneavâstră. scr iţi de minune; 

| ânst ; (epographii: “sunt pecătoşi. 

- 

  

Ce 

"Mai vedaiu tot aqui la! syntaxeă ad-: 
jcțivilor o vorbă „precedat; ar” facce bine Si 
să se ia de mână cu concordeniţa $ şi să ne: 
dea-pace a rămâne noi. cu concordanța ş şi: 
cu precedut. sau pr eces. Sciu qud mulţi. din: 
DD. Autori « or să me într che pentru que U-. 

« 
i tre
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ele: nu. sturit Din ş şi: altele sunt) mai “bine? 
Şi dagqua nor sci nici cuventul aquest'a, apoi 

urite dille au ajuns hieţii. Romăni, să nu scie 
“âutorii lor nici atâta lucru, mai virtos dască- 
-lii que îi învâţă cart61). Şi de aqucea 'nici 
cu nu le spuiu cuvântul;” quă îmi lungesce 
articolul. Voiu vorbi altă dată, 

„ i , Ea! 

La i 

Pe ici pe "colo; printe; excinple la re- 
gule aflaiu numele: proprii Socrat, Aristid', 
jo cul; şi ar fi bine să ne înţelegem. Ve- 

-deţi, Domnilor, qui fiă-quare dinivaqueste 
nume au quăte un apostrot? şi tot cu apo- 
strot sunt scrisse şi. în -grâmmatică quă alt- 
mintrelea dam de: Tuşine. Aqui € semnu 

qud lipșesce. o. vocăle, Ansă quare vocale? 
„ Eu'sunt sigur qu5 quei mai mulți au să dică 
qui. Ferita Sântul! lipsesce, Domnilor, .« e 
şi sciți de que? Pentru qud aqueste : vorbeța 
lirab'a hellenă 'se termină îns; şi n se. face 
=: Koazdzns s6 face Cosiache şi nu Costaciu; 
Maiiporăins se facee' Masrogene. ş şi nu Ma, 

_Vhogenu,; enache, Dumitrache şi nici oda: 
tă enacu, Duiniilracu, ş şi prin urmare So. 

» 2pdene Inorpăerss: Apor, Arad, 

p atunci, a, A847, în adevăr” quan aşă. oră - dascălii; 
"despre ieţii redactori 'de astădi . nu maj: „Jicem. ni- 
micu cu banarchia: Dumnealor şi dn litere. 

,



(n : 

se facu românesce curat, Socrate, Ippocrate, a 
-.- Demosthene, “Aristotele, ete: iar pe limba: 

Sarsaililor şi 'a redactorilor de pârtitul na- 
țional se facu Socrat,; Ippocrat, Demnosten, Sa 
Diogen, ba ș şi „Aristot 1. ERE 

  

Vegurăţi: “Domnilor, qud. COnCOY rdența, 
n'a lost errdre.a typar alui, pentru quă şi la 
concordanța verbilor cu sujetul, tot concoi— 
„dena. se vede cu totă impertinenţa sa? 

“ 
ir i - Na Si ., 1843,. Noembriu' 27... 

- ML p 

Amin lâssal critic'a la pantea' synlaxii. 
“Veaiisomj pină la verbi, şi abiă aflassem numai... 
quâte-vă vorbe de. criticat; 'trecuiu dela 

„Xerbi pină în capătul părților. cuvântului, şi 
„mai nu aflu despre que să mai întreţiiu pe: 
cititori. Lipsa materiei la un om doritor: de 

„Critică judiţiosă vine din dot “cuvinte: sau 
A dintro. întregă or suverană perfectibilitate, 

quare'd & forte rară, sau: dintr'o sărăcie lucie 
a objectului de criticat. Partea syntaxii fu | 

DE CNI NR 
a) Astădi: cu u mutu: este. Jecitu prin. tâte' scrierile; a se 

facce şi ' Socratu,; Ippocratu, Demoshenu, etc., âhsă a- 
questa este u mutu, şi este procopseală mare că şi: 

2. dune; să vă tacă gur'ă , tonpaterilor înaintea pragre= 
= zistilor de astăgi., 

pat



si, 

appărată de critică; şi să nu, A tr&că Prin 
+ minte, cititorul. meu, qud aqucast'a: provine 

din perfecţia ci, ci din sărăcia (quea :mare.. 
„__Nisce regule din grămmatic'a generale, din. 
-syntaxea” que o: querre mintea “tniversale în 

- tote limbele se vădu şi în aqucastă grămnia- . 
tică; regule ânsă de syntaxe 'română sunt 

- forte pugine, şi ăquelle pugine, pucină occu- 
- paţid dau firesce şi criticei.. - De nu făceam 
nimicu âşu i fost mai sigur de ori- -que critică. 
Ansă quare 6 causa de & aşă de, săriiculă 

„partea aqueasta?— Pentru qud şi mai stră- - 
: cuţă ne eră limb'a de autori, de” cărţi. - Tot 
ivpul limbei nâstre, (tă norma ci '&'în „căr- 
ile Bisericei: prin: quare limb'a:a luat « 

- educaţiă helienică, bună” şi sănttosă. Queca 
quo sa putut adună. dacolo sc tede pe. ici . 

“pe colo şi în aquea grammatică. Que sa. 
mai scris în limb'a română dela 1828 i iaquă 
este tot que s'a scris. mai r&u de quând au 
început Românii ă: serie în limb'a lor. “Mo- 
şii nostri au tradus cu adevărat, însă au tra-! > 
dus după nisce” limbe - clasice quare se: în- 
țellege quă le cunoscea, 'şi qua să le cun6-: 

"scă, se înţelege qui îşi făcusseră studiul. 
Aşă. dară seriă 'cu temeiu. “Instrucţia în' 
timpii, trecuţi eră “rară, ânsă acolo unde! 
eră, se făceă'în limbeie hellenă, latină şi i- 
taliană, Contimporanii lui: Cantemir, lui le-. 
nache Văciirescul ast-fel de limbe sciă; ne |
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că. triiioscu boieri « que așt- tel Sau. er rescut i în 
junețea' lor. „Toţi "şi. adducu, ă “minte quă 
r&posatul. vornicul: Iordache Drăgănescul 

_quând a fost primit î în.audienţă, la genera- . 
Jul, Kisselef, s'a adreșsat în limba, latină, Pu- 
ini, au scris: cu, adevtraţ în timpii. trecuţi, 
“ânsă au scris după. logică, „după, grarmra;. 
tică,: după. tdte condiţiunile,. ;querute. scrii- 
torului, Dela 1858. înquă. scriu toţi; şi. quei 
mai mulţi nu,sciu'să scrie. nici trei renduri, 

„ă.la dictando. “quel. Dugin din limb'a, fran-. 
cesă, fără 'să: facăla, tâtă. vorb'a quel pu-, 
cin quâte: un. pecat, de. orthographiă; . nu 

- sciu dară nici o limbă, nu cunoscu gram- 
matic'a limbei lor, “pentru, qud, de 0 ar cu;,, 
nÂsc6, o ar! respectă; nau- inainte. Nici. un, 

model de- maestrii mari, de. aquei “maestri 
„que au “luminat Europ a, Din. limb'a,româ-, 
"nă nu; cunoscu de; quât: gorgul. (jargonul) 

din casă, din cancellarii; şi. fiind qud natu- 
„ra produce ş şi nu stă, „produce. prin ; urmare, 
“ŞI .geniuri, capacităţi, „Que. .voiescu a .creă. 
Esu aquestea,. vor:să;se arate: lumii; ânsă * | 

.. esu:desbrăcate, deșculțe,. şi. daqua nu din. 
impertinență, que. pui, “din ardore . întră 
așt-fel în sanctuariul Muselor. şi vor; aşi în- 
scrie numele în templul Mnemosynei; ÎŞI dau. 
singuri nume. de lilteratori, de poeți, de fi- 
i âi lui Apollon. : a Cai e 

Eată caus'a pentru (ue partea sy niasii 
7



pe 
&. stârpă; ca nu pâte, să'şi facă singură -ma- 
teriă, cată a:'sc' basă pe. autorităţi; cată 
a'şi trag ge exemplele; din autori. Autori: 
nu arc, “autori nu sunt.-' Quci vechi nc: dau 
o syntaxe sau construcţiă, hellenică: Ile 

| «Catre Corinthei. a; cărţii St. “Apoitol. Pavel citire. ».j 

iei „aCitire a „cărţii se. Aoiot Păvel către “Corinthei. » 

Bună, nervosă,. „concisă; însă: nu româ- - 
nă. “După. scriițorii do” acum nu 'se pote 
facce grammatică, pentr: quă: scriu limb'a 
română mai r&u . de. quăt, ar scrie franco- 
sesce; şi vai 'delimb'a şi naţia. francesă dear” 
ajunge pe mână de: scriitori că dumnealor; cir 
tote: aquestea noi ne amniu mulţuimi quând | 
ar' scrie românesce. după cum. scriu! frân- - 

“ Qosesce; pentru quăsau, ar” scrie que-v ama 
binişor; sau nar, scrie nici de cun, „qud le. | 
ar fi ruşine: ei 

: Citind: quizie-ă parica syălasii, vede! 
9) lipsă, totale de autorităţi în exeimple; ve-! 

-de nisce phrăsi din: autorii! (rangesi; vede e- ; 
xemple create aproposito Şi intr'o cpochă 
'de revoluţii, intr'0 epochă | de visare la un 
viitor mai bun. “Reproduceem aci quăte- 

„vă, din aquestea spre a'şi acce: quine- vă 0 
idee! despre quelle: disse: 

” “aArimu vădut, vegu stăpâne, p', a ttu fu nenorocit , 
"«Tirrit de caii. pe: quari a sa mână "i-a „hrănit, A 

aVoiesce ollu să'i opresc; dar îi” 'sperie-al stu glas. 
.



a
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 Agui s se “arată “asul: timpului present. în 
narraţid pentru timpul trecut, şi drept e-: 
xemplu: se: facce o. traducţiă din poetul . 
francesu.. Mit 

* La “modul imperativ asemenea se. 
-pune o iraducţiă în versuri către flori. : 

Quclle mai. multe apoi exemple sunt 
făcute de autorul grămmăticei, que dă re- 
aul, “şi drept adeverire sc adduce i iar pe 
sine de mărturie! Are ânsă que-vă que pole: - 
-fi de, ore-quare credit, qubci limb'a & vie, 
o cunoscu toţi, şi fiă-quine pote: vede. de, 
sunt phrasi române şi syntaxe română: 

Pentru sujel sau “nominativ quând se... 
pune în urma verbului. - 

« Simţă şi Românii 0. dată gloria nației:- 
„lor; — dea Domnul qua să insulilețescă i în 

inimile lor aqăest simiimenti» 
*»- «Libortatea pe quare o stingu yranii 
Şt O renascu heroii.; ». 

„Despre imperfeel, e 
r 

« Românii eră mult mai feri iciți şi udaţi: 
(uând . cu: bragul, lor arătă poporelor (ub 
sunt naţiă: ci sciă mai bine a'şi appără rep 
turile în. simplitatea aqueea.»,



- Imper fectul în locu de condiţional, 

«DE româniă mai -din ainte Românii 
sciinţele, fără indoială. Românul 'deveniă 

A Ronan. » aa Di 

Trecul condiţional.. + 

* «De. mult ar'fi cunoscut Românii callea 
- luminării de-i ar' fi lăssat străinele iel- 

iri. »— ŞI alte assemenea, | 

La. capitolul VII. 13 synlaxeai pre- 
posiiunlor vorbinduse despre. d; 's6 'diece 
qud estă în usu numai înaintea infinitiv ilor 

“şi a substantivului casă; cum: «a facce, a 
seric, ă “casă. Ansă calcă î d popă, mirdse' d 
Mămie, şi altele multe s'au fost: uitat. 

Despre a, que se vede în! "capul infini- 
“tivilor & o mare întrebare daqua în limb'a 
„română 'este preposiţid, 'că la francesi, ita- 

lieni? Limb'a nostră 'şi-a conservat mai mult 
„de quăt tâte limbele surori verginitătea an- 

tică' a'limbei: popolului roman şi. pină. la 
Cantemir şi “mai - înquă sc vtdu infinitivii 
terminaţi în re; țoiu faccere, voiu scriere, 
jar nu V074 facee, TOiu scrie. Quând un - 
verbu este :activ trânsitiv se scie de toi 
qă i în A6te limbeie (quere » un, cas. aceusa- - 

j .. e
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„tiv său regim: direct. si iuti 0% “hrase 
"işi si o anal stim: să luăm: phrasi que după 
„cum se '. diceă; în;seculii. trecuţi se. „jotu 
(icce şi acum: Cutare Sa trimis spre: Cer 
cetare, Traducă quine-vă „aqucastă phra- 
sc -în limbele.que. scie, şi:vă vede spre . 
exemplu în fiangosesce. quă 'spre se vă tra- 

„ducce cu pour, şi cercetare: cu. examiner, 
„rechercher, ete. -Aşă dară, cercelare € in- 

finitiv; şi în dioa de.. astădi se” dicce şi: a 
cercelă. Se scie: ânsă iară quă infi nitivul 

în multe limbe “ia articol şi devine infinitiv 
„substantival voparztzdy ămapturpatav.:.. Că; ză. 
„Merv, 78 ypăzgew;. 6lre,,lâtre, souvenir, le 
Souvenir, etc:: il cantare, il. dormire, ete. 
„De'aşu sci nemţesce, aşu ' 'punne: lângă. un . 
“das. quăţi-va infinitivi ŞI aşu dăşi, de aqui 

“ exemple;. prin, urmare, ;; noi puind articolul 
_mai'desîn urmă, ammu dis căntare-a, vor- 
„bire-a, te. Dicem. i iară «Femee-a lui. Petr u. 

şi ( lui Petru femee» Vedeţi qud :a, înpe- - 
„iphrasea, a doa.a trecut! inainte de: unde, eră 
„în urmă: — Aşă, Să venim, acum la infinitivi 
„cu: articoli; lui Petru, îi „Place  âmblare=a, . 
; cântarea, “dormire=a, ete;: aici infinitivii 
sunt, cu.-arțicol, sunt. determinaţi. + “Tot a- 

««ueastă phrase să o facem: că în timpii no- 
;stri - cu:infinitivul: bercu (fără, 76) şi vommu | 
trece articolul dela virmă în ainte, şi vommu |» 
diece: «Lui Peltu i ii place. a âmblă, a cân-



1 

tă, a dormi» cum i giccem: a lună, Q. masă, 
Pr obă :qu5 a,-dela infinitiv nu & preposiţiă 
ci articol, este quda.âmblă, a cântă, a dor- 

- ni sunt un sujet compus al verbului „placce, 
„sujetul &-nominătiv. "Şi daqua a, ar':fi pre- ” 
“posiliă: ar! facce un regim indirect, sau com- 
„plinire indirectă, quare' ar” fi absurdu. 
iti Să lutim alt exemplurunde infinitivul nu + 
„nu & sujct; — Poporele queru îndreptarea... 
- Poporele sujet; queru verb, îndreptare-are- 
-gim. direct:. Să; faccem. phrasea. alt-fel «Po- 
„porele queru a îndrepta...» A îndr eplă dui- 
;pă-totă : mintea în:analyse se vede, quă c- 
-ste un. regim :direct; “şi daqua ar. fi pre- 
-posiţiă. şi nu : articol de -casul acusativ,. 
rar fi. un.regini indirect,quare: ar! fi absurd. 
-Aşă 'dară d din aintea- infinitivilor. este :ar-" 
+bicol sau: îniritiminativ sau, în accusativ” după: 

- cum 'qucre synțaxca. Numinativul apoi qua 
„5ă se facă genttiv, dativ, ablativ, ia prepo- 
-siţiunile: de; la, &, spre, dela; din.. Aşă, 
;dagua. verbul în regim quere accusaliv, sau 
-de; ciim:vă infinitivul, 2 sujet,. infinitivul st 
se puiă:cu a: cun a;cântă. & licru plăcut 

“ (cântare-a € .lucru plăcut); quere dreptate 
-(accusativ), quere a mâncă,: (accusativ); ca- 
-Dabil; de .minciune :(genetiv, sâu ablativ) ca- 
pabil deaminfi (assemenca); încetedă delalu- 
“ru (ablativ) înctâdă de aq face (ablativ); CU- 
getă spre bine (regim indirect), cugetă spre



dl 
„a facce (asemenea). — sc ducee & casă 
„(datiy) se  ducce ă scrie (assemenea).1) -."!..-- 

. Sa 1847, Dembriu 4. A 

at VII: 

Venir dm la capul" VIII al Grimmaticei, 
adică la. deprindere „assupra . anal ysului 
gr ammaticescu. '. Despre analys ammu dis 

„în quelle trecute daquă se cuvins a se dic- . 
“ce analyse; aqui ne este vorb'a de gr am- 

malicescu. Dela “papa se. facce gramma- 
“tică şi grammaticu, dela amendob 'plura- 
lul se facce grammatici şi -grammalice; iar” 

- grammaticescu vine. sau dela una sau 'dela . 
alta, din aqueste doă, şi autorul gramma- 
„icei tot audind pe semne phrasi că comi-. 
ietul - doctoricescu, : divanul politicescu. şi 
quâte” ŞI mai quâte giscănării de astea, d 

Ja. grâmmatici: iu trinti o vorbă numai bu- 
_nă 4 yrammalicescu. -Aqui ânsă nu &:vor- 
ba nici de Srămmătici,' nici de cocnele 
“Dumnealor, & vorb'a de analysea după gram- 

“malică sau grammaticale; asta &. vorb'a, işi 
feriţi-vă E, Domnilor autori, quât puteți de fi- . 
“nali că icescu, au daţi în în tot chipul de 

- 

) Daqiia infinitivul, este sujet că numinativ, or objetre- 
gim direct sau că accusativ, a este articol şi nuiă 

* acecnt gravu; iar daqua. infinitivul este regim indi- 
“rect sau.că'un dativu, că; la: se ducce d scrie,.ă, 
firesce 6 preposiţiă că spre, la; şi spre „distineţiă, o 
"scriem: cu accent gravu.
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ruşine că autorul analisului gr ammaticescu, 
Anst ia spunne Domnilor protessori de gram- 
matică de una că asta, qub Dumnealor ținu: 
“una cu anal lys grammalicescu ş şi anal ys lo- 
ghicescu;: şi pînă vor (inne aşă, "sunt sigur 
qud copii, nu vor invăță nici anal yseagram- 
maticale nici pe quca logică, ci' o limbă CI- 
cir icâscă ș sau pă Îssă rescă. 

  

s 

„Vine £ apoi: partea a treia a grammali- 
cei. pentru construcţid. . Bună vorbă; şi mai 
de toţi termenii şi exemplele aquestei părți 
nu pre are quine-vă que dicce.. Adică -con- 
strucția s'a construit que-vă mai binişor. 

Ă . 
.. aaa 

DER 

  

Partea a patra € t6tă şi întregă numai 
pentru analysea logică. 

Se dice aqui qub fiă-quare proposiţiă 
are trei părţi: subjet, verb şi predis: Sujet, 

ar” fi mai facil de pronunțat de.quât subiet; . 
predis € câ un fel de 'traducţiă” din vorba 
clasică şi cunoscută în (tă lumea, predicat. | 
sau altribul. Ansă que vommu facce quând 
vommu voi să arătiim quă; un lucru & disu. 

„de mai: nainte? prin-urmare să lăssăm vor. 
ba. predis să insemnede :gis mai naințe, * 

și pr edicatul să: liă atributul: logicu al. su:



“oului: să ne inţellegem şi noi mai .bine şi 
si ne înțellegă' şi lumea. î îti ere n rnizir 

5:Partea : aqucastai a. graminalicei este 
“partea quare “măi :nu-'suflere 'nici 6 critică; 
nici: în nomenclatură, nici în-methodu, şi cu 
adevărat'se.pote numi partea logică a gram:, - 
malicei: quând: ar” fi: fost: numită anal yse l0= 

„gicăi, iar nu analis loy yicesctu. “Avi ânsă şi 
ea nisce păcate dela naşu-stu, intocmai -că 

un -om frumos, bine crescut, bine îmbrăcat 
şi apoi. stil chiome . Voinea or Drăgan! Eu 
ui ani determinat să": puii alt'.nume : finului 
meu; sau „mai: bine săi traducu numele :de= 
pe: “lirb'a 'sarsailescă pe limb'a roniână: a 

- nalys&-'logică: * Remâne, acum;:: să : vedem. 
* daqua: Drăganii” vor'vr6. săşi schimbe. au= 
“riul nume, sau. „quel: pugin “cugetele să. 'şi 
le aibă” quevă mai române și “să ne bu 
curăm: şi noi din prouină cu. ângerii.. 

n 
i 

   
în “OSCIPTUNL: pia 

 Aproposito, eram să' termin: gram:: . 
Să “miaticta, şi:nam vorbit nicăiri de: diminu-!! 

ivi şi de superlativi. . Aquestia caracteri-: 
“să, mai mult de: quăt toţi. Wypii starea unei:



i 

pi + 5 în . TI ge 

“naţiuni, şi r nu Sar „cuveni a fi i trecuți c cu 
vederea; pi i 

:. Ori-que paţiă, i în. vigărca sa, nu mesce 
lot, “lucru: "pe: numele .stu' sănătos. Şi » “bine | 
pronunţat, că şi un bărbat cu: mintea să-. 
nătosă şi: matură. Copilul tie lucrurile le | 
numesce în diminutiv, că-şi bătrânul ajuns - 
în: starea prunciti. Quând:, 0: naţid în. 

„prâncie sau în decrepitudiiea- sau. în,:scla- 
via -sa, lucrurile-mai în general l€ numesce 
în diminutiv, precum şi. faptele: ei sunt: în 
miniatură. »: Să lufm spre exemplu:pe.ţi-. 

„gan: pe clluiil audiqubare a facce cu. Ru- 
” mânică,: cu năşicul; cu' cuinetraşul, cu mă- 
&iruşul, cu cortişorul, - “cu bordeiaşul lui; 
numele: lui & Dănciucu;- "Ionică, . Andreiaş, 

> 
„e
 

etc. :Să venim la Român; Să compare qui-.' 
ne-vă Jimbagiul lui din aintea: regulamen- 
tului cu. quci de acum: să fi audit € quine-vă: 
pe un ciocoiu vorbind 'quând.: îşi puneă la 
calle.viaţa: «să :intru într'o slujluliţă, sau, 
âinişoră, să- căştigu la părăluțe, sămi facu | Ş y. 

0: cășcidră, şi să: “riioscu! „bine cu: moşcid-: | 
ra. mea,.cu vinişorul meu, şi daqua î îmi vă .. 
ajută -Durânedeu, să puiu Mân'a-şi pe vre-.  * 
0.moşidră, doi, etc...»..Să. fii audit pe un 
negucător: «omu cu capitălaşul lui, cu pră= 
iltdra lui, cu mărfulița. lui, ete.» Quât 
pentru stitean. şi pînd în dioa de. astăţi, ellu 
nare casă, n'are Pplugu, n'are boi, nare mă: 

,
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Toăligt; ellu are. cășcioră, plu gulețu, « dou 
Jeni, “oăeşdră, oiţe, “mămiăliguţă. iza 
Să fi audit "quine-va pe Greci. în ain- 
tea liberării pă 20 Gzntăzu 2ov, uă : ză Vopebre 
nov, pă d upagdzt Tov, uă Tă xar: sahizi zau ete: 

Unde se audu deșe diminutive, semn de 
pruncie, sau de decrepitudine, de serviiute. 

Să venim îar la prunc; pruncul mân-: 
„.găie facil, se minie şi mai facil. Quând se 
“minic, “plânge, ţipă, sparge, strică fără ju- 
decată. O naţid pruncă sau impilată de. 
îmbătrânirea în viţiuri, sclavă în pătimele 

“ salle, începe cu superlativele sau de vene:. 
raţid sau de dispreţu. „Să începem. dela; 
positive que au în sine ore-quare gravitate,” 
qus facu adessca. mai mult de quăt super-. 
lativele. - La Greci 'în timpul: Leonigilor,; 
'Themistoclilor şi. alţii, „pe quând eră faptele, 
„ei făceă, şi pucin cugetă la vorbe; :pe -at-. | 
tunci vorbele: petriot:ș ŞI patriotism nu -ieră' 
cunoscute: ei eră pătrioți ş şi nici nu mai:cu- 
getă que nume săşi dea. Quând tună Demo-; 
sthene assupra lui Philippu, nu;sc audiă nici 

„una din aqueste vorbe; şi noi Românii le: în- 
v&țarăm dela sclavii din Fanai; şi acum n'ai 
„unde să te nai întorci tot de. palrioţi: —:lui. 
Platon îi veniă cu: ruşine ' de a se dicce şi 
“Î6pos; şi “quând sc stinseră luminele din 
Grecia, toţi dăscălaşii eră loghiotati, apoi 
s0folog ghioli, apoi „Dansofolo ghiotati | —. 

DEI i:
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Apostolii, -martyrii, întemeitorii credinţei; 
Părinţii Bisericei, quând le av fi dis quine-; 

„Ya. în viaţă-le quă sunt sfinți, ar' fi avut'o' 
drept o tentaţiă sau. insultă. — De quând 
na:.mai remas nici urmă..de sfinţie în 
ceru, începură Byzanlinii a se numi singuri. . 
"pe sine pre cuvioşi,: pre sfinţi] i. se. pă- 
xcă qud tot le.€ puţin a se dicee. sfinţi nu- 
“mai aşă simplu; ba âncă și. pânaghiotati E 

Să audi pe Italieni; Ja denşii eccellenza sunt 
“toţi; apoi îllustruj,  illustrissim, şi archilu- - 

„- &lrissim; poet, poetissim, şi. archipoetissim, 
„ete,  Superlalivii. dar :sunt” semnu de. fali-. 
„ment. al unei naţiuni (de mofluzire).. Să 
venim acum la mânia mofluzilor;. ei quând se 

: insultă înțre sine nu dicu queea :que. sepâto: 
«licee. și sepote. crede.. Tote sunt: în gradul 
quel mai 'malt.. Quel-.quare .vede vre 'uâ 

„Yiţiu „al. mofluzului,: său -îi impedică . vre-o' 
precugetare, - aquella 'în ochii mofluzului, 

„să, dicem quă.ar pute trecce de omu ru; 
„ânst nu, nu & de.ajuasa'i dicce numairtu; 
mofluzulul “fi dicce vândător, spion, til- - 
har, -ludă, diavol. — Să observe quine- 

. vaspre exemplu între femei;-să intre într'o ca- 
“să de matronă quare că f6tă la părinți şi-a 
onorat și şi-a amat părinţii, că femee la cas'a: 
sa, a trăit întru curăţic, şi 'şi-a .cătat de casă, 
şi-a crescut copii şi -mai virtos fetele cum . 

„Să adducă on6re. părinților și fericire: la
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Bărbat! o matrâriă: qiare: a făcut bine qucl- 
lor scăpătaţi; a adunat” copii şi fete: orfa- 
ne şi le-a făcut tot. binele que a! putut. 
Să se ducă să'vorhescă! quine:ya cu o ast-" 
fel de femee: Na saugă nici 0' “dată quând! - 
& vorba” de câsa' 'sa “pronunțând vorbele. 
ondre, vitule, ete, n'a. s'0 vegă” înfuriat 
quând vă au quă 'a. vorbit. quinezva: 
de râu; "de vă fi vorb'a. de alte femei, 
de. tâte a.să. vorbescă bine, ori-que: “fel: 
do. opinib; ar. ave în'“sine despre” 'dân- 
sele, şi” chiar de quelle. păcătose “n'a! so: 
“audă pr ronunţând vorb' aprostituață sau al- » 
tele. assemeneâ.—. să intre ânsă quine-va 
în casa unei “femei. Gu.0 viaţă quani equi- 

IE vocă, sau şi mai mult de: quit equivocă, 
quă. îți îpuie “urechile! cu vorbele. ondrea, 
şi dir butea dumneaci, (după jargonul que”. 

"- Vă.ave, sau francosit sau' slavonit); înain- 
tea dumneaci” tâte ' femeile 'sunt' necinstite;., - 
tote au quâte un supranume;' €ftină 6 la' €- - 
pithete. que, se dau femeilor . din'; lină; şi . 
“quând vă audi qub' sa atiins. quine:va” de. 
cinslea dumneaei, se face focu, turbedă, să 
îndrăcesce şi nu numai dumneai,. ci şi ni 
necuţă- Sa, Şi. băbăcuţi- stu,- şi nenea, “fraţi, 
surori, toti “tigănia; pînd. la'al notlea neam. 
„+ Înaintea liberării: Greeilor, eră 'o 'po= 

lemică mare între littera aţii lor pentru Im 
bă, şi vedea “ quine-vă: nisce e bărbaţi fOrie.
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stimabili fik- -quare în parte, că Korai,- N. 
Duca, Kodrică şi alţii; Omeni cu aqucllăşi. 

“zel către naţiă; Omeni que “şi au sacrificat 
acea; veghierile 1 . averea entru alric.. pi , Ş 

Cu tâte aquestea în certele-lor literare nu- 
mai quel dântâiu eră moderat, în persona- 
lităţi, şi tare, plin 'de ! urgie assupra viţiurilor 

„gener Uli, unde. qucilalți” se insultă unii pe 
“alții: în totă puterea superlativilor.: Nu eră 

- animal pe lume mai veninos, maispurcat, mai 
tirritor, maitont;. nu eră scelerat în historic, 
nueră demoni în Tar tar quare, după disa insul- 
tător ului, să sefi putut assemEnă cu adversa 

riul s&u; şi cutâte aquestea fiă-quare eră om. 
de omenie şi cu cugete, laudabili. De unde 
veniă aqucasta? Din starea de pruncie sau de 
servitute a naţiunii. — D-na Girardin a fă 
cut. 0 comedie intitulată scula diurnalistilov - 

în quare maltractă pe: Jiurnalisti, — Jules 
Janin 0 întempină, şi îi arată-tolă necuvi- 
ința în modul cucl. mai omenos, în termenii. 
quei. mai delieaţi, (şi nu pentru” qud. G:0 
femec, qudci o femee- autor, que; îşi iartă 

„mai virtos a attingo, . ese. din. spheră sa, 
cată să se aştepte În tote) nu pentru quă 
& 0 fenice,. dicu,. ci pentru . "ud naţia 6 
„matoră. 

„Furia. pretinde se vede în' supers 
„lativ la naţiuni barbare sau - corupte. A 
şă vede. „quino- vă naţiunile în general cum
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“vede pe 6mehi în parte. Unde € corrupțiă, 

acolo diminutivi şi superlativi; şi que lpsesce 
“nai. mult, 'aqueca se şi. declamă mai mult. 
Audi iară pe quăte nisce Domnişori, în vorbe, 

în scris, în prosă, în versuri, în adunări, pre> - 

tutindeni declamând libertate, şi quine de: 

clamă aqueastă vorbă sacră, sau mai -bi-. 

no. quine o profană? Oamenii quei mai min- 
dri, qui mai neappropiaţi,. quei mai des- 

„potici, : quei “mai absoluţi,: quei mai fără 
„principe, quci mai derăpănători şi nsuşi de 

starea lor. Nu & libertate, Domnişorilor, unde, 

mu & morală şi virtute. Învăţaţivă. ave 're- 

spectă părinţii, legea, religia; încetaţi de a 

, mai'calomniă, amaţi naţia în quelle mai sacre 

“alle ci; învăţaţi limb'a, datinele, historia ei, 

sufferiţi quel pugin pe quei quari vi le spunu; 
“ păstra i-văaverea que v'au lăssat părinţii, quă. 

să puteţi, ave încai. o indipendinţă quăt 
are un sătean quând are plugul şi pâinea - 

“lui şi attunei, şi nici 'attunci, să nu pro- 
nunţaţi aquest sacru. nume. Hebreii,. de - 

“quând au perdut patria şi templul, şi lim- 
"ba, nici nu mai cutegă să, pronunțe nu-. 

- mele Iehoval?) Aşă, nu :suntem nimeni din 
“noi demni d'apronunță numele libertate; so 

lăssăin în pacea ei, în sanetuariul ci. Bă- 
trânii „strigăm patrie şi patriotism quând 

„2 Ăquella eră Libertatea lor, aquella Domnul Dumne- 
- deu que “ia fost exdus din cas'a sclaviei., ”



nu suntem. în-(syverniselă), junii libertate 
quând sufiletul ne 6 plin. de 'urdori şi scla- 

"vu patimelor.. Patria şi libertaiea sunt în . 
gurele nostre că lisus în gura “Theoca- 
pililor de Tesuiţi. - Pa a 

- Ansă cată să'mi. terminu' articolul. şi 
cată “să. termin cum ammu început. Sunt 
sigur quă iar. or' să. dică unii alţii qud eu 
facu allusiuni, înţellegu adică pe Stan şi! 
pe Bran. . Eu nu facu allusiuni; îmi observ 

„în general naţia, limb'a -ei, datinele ei, lim- 
bagiul ei, purtările cei, . faptele! ei; que. € 
bun, naţional adevărat, nimeni nu „la lău- 

"dat, nu Ya adorat mai. mult 'de quât "mi- 
...n6; que & rău, & cunoscut de toți, şi toţi 

în parte criticăm şi avem drept de a eri- 
tică: “Eu nam.vorbit aqui de: quăt de tot: 
que € râu; şi toţi Omenii de omenie,  Ro- 
mânii,buni, lucrători. iar nu vorbitori, sunt .: 

„sigur quă vor dicce quă par” quă nau în- 
„veţat dumnealor, par quă “le:amniu luat: 
„vorba din-gură. - Quine vă să fiă ferit, să 
„caute mai din ainte a treceeîn partea 'quea 
bună. . în partea -quea ' adevărat, română. 
'Eu aqui .observu şi scriu cu inim'a deschisă - 
şi cu ochii închişi. Sunt că aquella que di- 
ce să stăm strâmb şi să vorbim drept; Iar 

„ daqua stă - quine-va - sțrâmb şi vorbesee” 
strâmb şi face şi mai strâmb; attunei. lu- 

„Mea nu.6'6rbă, nu mută; şi daqua nu EH, 
'
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"vino altul « şi inchide” şi, “ellu ochii. că şi: mi 

ne cu aquea “inmocentă copillărescă, ŞI înce- 
“pe: ca trimis” orbul : să culegu Bobul, „pe 

, “quine-oiu lovi: via mea întofi-, pi 

4,4847, Decembriu 18. a A i 

- Despre Or thog graphia, - 

“Partea. âqucasta este a cincia şi "quca 
din urmă a grammaticei. .Ea este un r6- 
sultat a analysii. grammaticali şi a analysii 
logice, quăci-pind nu vă connâsce quine- vă 

| 'Dine părțile cuvântului, iypii întregi ai enăm- 
maticei,. adică finalile: casurilor. şi .numeri- 
lor declinaţiunilor; persGnelc, numerii şi tim- 
pii conjugăţiunilor ș şi. modurilor, să nu se a- 
ştepte la o orthograpliii adevărată. i 
„Veţi vede adesea pe quite un Sarsai- 

„lă făcendu-vă la versuri şi mai mari şi. mai - 
MICI, “şi adducându-vă inainie nymphe, Ser- 
Veri în locu de Cerber, Neptiuni şi Pliutoni 
în locu de. Neplini: şi “Plutoni;. fantome în . 
locu de phantasme;, il veţi vedă plin de ami- 
fas, de enteres! şi de amyleme pe frunte, 
plin! quând de antusiasmit quând. de intu 
siasmu. şi. de, qquâte macarâne tote franco- 

„ Sesci, şi daqua nu vă sci distinge un pronume 
“dintr un verbu auxiliar, îl veţi vedă dicu qud 

!
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vă trântesce: Cu quca “mai amfalică “imper- 
tinânţă un voi, în locu de toiu, scriind oi - 

“ scri în locu de voii scr rio; il veţi vede: quă 
XE pune un inpertcctu în'a doa pers6nă în 
"locu de perfectu în prinva persGnă, şi vice- 
Yersa: în: anbisiasmul stu sarsăilescu, duni- 
mealui îţi scrie cântai în locu: de cantaiu; 
Şi nu din systemă că mulţi erudiţi quc. vor 
'să reducă pe cantavi în cântai că Tialieaii 
"şi Gnsuşi Francesii : (leptdând pe o que la 
'noi detine 4, adică ca nave, naufia gi), ci 
“din lipsă de ori-que system, de: ori- que 
Brimpmatică. : 

ÎL „veţi vede sans facon, cum dieco Fran-" 
"cosul, ammestecând la: plurali şi. Îa genetivi 
în deelinaţiunea articolilor; cum: 
».„Casi,-casile în locu de casei casele 
a „şi Wa 'ndaratelea . 

| Vespei ş şi: vespele în locu de. “vespii şi 
vespile.  * 

"* Binile în locu de binele ; 
- Sfintile în locu de sfintele “ 

“ Aqueştii masculin plural în locu de « a- 
juestei femenin în dativ, o 
„- Aqueştia în locu de aquesteia | 

* “ Oamenii vorbesce în" locu de voibesciz 
: si'Wa mdarațelea î. Se 
"Copii se jocu în locu de. se jocă -: 
A seri în locu de a scrie - - a 
„Voi scriţi în locu de "voi “scrieţi. * *
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„Şi daqua Domnului Sarsailă îi vă ples- 

mi prin. capu să. îndoiască-şi la cons6ne, a 
„să mil vedeti „ud, “SCHIc, înnall în locu de 
înalt, înnapoi în locu! de în apoi, înnainte 
în locu de îi aiate;, culegere în locu de 
culeygere: şi colegiu în locu: de colegiu. -, 

Daqnua vă audi qud .& la modă sau.t 
„semn de procopselă mare (uând se pune 
“quâte. un 4 mul pe unde se cuvine; da- 
„(ua vede quă 6menii literați. scriu Jo 
:aeru, Pindaru, Herodotu ete. cu 1 mut; ellu 
ne scrie şi pe Socrate, Aristide, Euripide, 
Thucidide, -Costache, Jaoroy gene: etc., So- 

 cratu, Aristidu,... . par qubar. diece Romă- 
nul: Mavrog genu, Costachu..... Îi pune au 

- mut şi la. paru în “locu. de pare sau par 
şi la pînu în locu de pînă sau pîn' şila:aru 
în locu de iară sau aj”, şi la înu, dinu, 
quându,. şi la. quelle terminate în Or:că . 

„dlirectoru, “fă icetoru, autoru, arătorul etc. 
Daqua a augit qub & la modăă ave 

vorbele quite un iune în "cdă, ellu îţi serie - 
şi grațiune,, şi împărăeiune, şi amiciune 
sau anicițtine, ŞI pr efaciune, în locu de 

„ŞT ațiă,. amiciă sau. amicitiă şi pr efacă. 
Se Daqua vă fi vădut pe alții qud pun 
(uâte un apostrophu pe unde se cuvine, 

„ellu %il: aruncă şi. unde” nici cu gandul 
mai. gândi; dumncalui îţi scrie faceţi în 
„loco de faceţi: vorbiți în locu de zorbiţi;
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nu scie descurcă nici Ensuşi cunâsce -pro- 
numele îţi din finalul plural al verbilor de 
a doa pers6nă.- | 

Dela un timpu, înquă încâpură mulţi 
a: „diștinge pronumele se din conjugalivul 

să şi-mi 1 vedi-pe D. Sarsailă qud Îu scrie: . 
am "dis se facă p- | 

““Rtul ânsă quel mai mare sau quel mal -* 
micu este qud alard de quăţi-va bărbaţi pe . 
quari ne facem datoria ai. respectă şi pe. 
quari “ii. cunosce “România. întregă, avem. 
nisce autori quari nu numai qud pecă- 
tuescu În toţi timpii physici şi. gramalicali, 
adică. mai 'nainte, acum - şi: pe. viitor, ci 
păcătuescu | orbesce adică fără nici: Ocon- - 
sciinţă de qucca ce facu;atât nesciinţ, a sauin- 
nocenţa le & de mare în quăt nu îintellegu 
niCI quăte spunem n0i aqui, şi nu poiu des- 
curcă nici Ensuşi exemplele que detterăm 
mai sus, Pentru asscmenca autori sunt ICr- 
taţi .şi ensuşi de vii: nici o.lege, nici o 
religiă ni" condamnă, quăci pecătuescu 
în Deatitudine că pruncii, și do pe lumca 

“asta numai un pas au să 'jacă pind în si- 
nurile lui Abraham: de -vii âncă "mau nici. 
durere nici suspin, quă îi uită lumea. 

E rău de noi unii alţii que scimqud- 
te una do, que vcnirăin şi dela haghia-” 
“iul Parisului, şi nu nc: putem desbără 
„nici €nsuşi de giscănăriile (jargonul) dela:



țigancele de. p'acasă că: am aflat-ără, am 
vobit-ără mam dusu-mam, a scri, etc. 
şi alte assemenea; ne dăm. de”, doctori: 

“în sciințe şi, nu scim..nici limb'a . biseri- 
„cească, ne facem publicisti să învăţăm lu 
„Mea, şi .nu cunoscem, nici încai buchile 
daqua” nu litterele.:" i 5 

Apoi. eu unul nu'mi. caut de păca- 
tele melle, quă voiu fi. având şi cu multe; 
ci mă puiu de presentu nisce exemple: que 
nu mai pot .bieţii chreştini de autori, poeţi 

“şi publicişti ă le mai, dă de căpăteiu: Oa- 
"menii vorbesce dicu ud. nu € bine, şapoi 
copii se jocă dicu qud e bine! Asta. nici 
Dracul, după cum dicu, unii, no mai „po- 
to. descurcă. i . 

Dracul în. adevăr + nu 0 descurcă, penz. 
tru, „qud meseria. lui & “de. a încurcă. şi..6- 
meni . şi: lucruri.  Grammatica“ însă pen-. 
tu quin. vă voi s'o înveţe, descurcă de 
minune nisce assemehea questiuni de ter; 

„_râmul sau de coprinsul -ei.. Ea ne spune 
- 'qubd de ne vommu luă sau după limb'a latină; 
„sau, după limb'a bisericească sau după ân-, 
“suşi limb'a populară, cată să dicem Omenii 
vorbescu, şi copii se jucă, quăci alt-tel se, - 

„conjugă prima conjug Bai, La alt-fel a doa 
şa treia... „i 

:Din diseara aţiă, însă ni so pare “quă: 
autori, - plini de „macarGne lrangose, plini
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de amfas şi de amtusiasmu, vădătoti: de: 
fantome, nici conjugaţia nu sciu quc este. 

Apoi iară partea punctuaţiunii quare 
este quea mai esenţială a orthographiei, 
cum o0-vă pul6. quine-va. possede, de nu 
vă Cunâsce mai ântâiu analysea logică 
spre a. distinge “ proposiţiunile! incidenti. 
explicative din quelle” determinative? | 
Nu sunt.eu culpabil, Domnilor au- 

tori, daqua: se vă întâmplă: să. nu -cun6- 
sceţi que sunt proposițiunile - incidenti, 
qudci aşă sunt toți Ostrogoţii şi Cătcău- 
nii aştia de' literați şi: Pocţi mari că Ho- 
meru, că: Virgilu, că “Dânte, că Tasso, 'că 
Racine, că Schiller; : s'au appucat bati. ne- : 
murirea, de. s'au instruit şi. sau procopsit: mai 
ânteiu, şi apoi s'au pus pe scris.” Sciă o lu- 
me de lucruri, ş şapoi mai avea şio esthetică 
de, angeli! Nu-vă legaţi-de mine, ci de 'quci 
que au scorniț atâtea 'sciințe tributare: la lt-: 
teratură şi la poesiă.- Ba mai de unidi se 
mai appucă un mare: autor al: Francei, şi 
dette definiţia” Litteraturei, dicend- qud -a- 
qucasta este expressia . ideilor: şi sciinţelor 
fiă-quăruia secul; şi noi: pentru păcatele. n6-- 
stre cşirăm la lume tocmai în al 19- lea. sc: . 
cul; guare quere: atâtea şi atâtea. - 
În numerile următâre vommu arătă que 
este orthog gr aphia $ ŞI que este CACO gr «phia



60 
șau mai bine stavrographia la quei (ue vor 
ave ochi do vădut şi urechi de audit. | 
„ «Tot rul ânst este quă. mulţi ochi au 
şi nu vor să vedă; urechi: au şi nu .vor să, 
audi; g gust au, şi e + remâne inim'a trohcu pe 
tote giscânăr ieie, . „ 
aa . (Curierul. non, is, Decembriu, 29). 

II x i DI zi , NE 
E „i ia PI - Pi 

„Despre. orihograplie. Sai ii îi 
? 

“Par (ca. -aqucasta nu. merită altă critică 
de .quăt în nomenclatur'a terminilor unde 

“şi unde, despre quare sa mai vorbit, cum . 
Şi în quât-vă lipse. „lar despre. quclie le- 
giuite, pentru -quă se întemeiă pe autorită- 
ţilerecunoscute, odată alle limbei Bisericei 
(que singură & dejă unitară), şi pe natura 
ŞI drepturile limbei. în genere. recunoscule, 
de. quei que.o vorbesc şi o scriu mai cor- 
xect, cum “şi. pe raţia: sinătăsă sau pe lo- 
gica gramaticei generali. “Quând vă- mai 

| maintă cultura “limbei (sau: va mai inapoiă 
prin anarchia în litere), va fi mult de cri- 
ticat sau de împlinit. .: .. .-. 

Aqui o critică nu ne ar dă alt folos, 
„de quăt, recapitulând quelle disc, a le'im-. 

plini. cu. quăte ar mai: querre starea de a- 
stădi a limbei sau gradul de cultură or de 
înapoiere în quare. se află, (Urmeagă).. 

S



CRITICA. o Sr 

“Toţi vorbescu de orthoizaphiă,- toţi 
| dispută despre densa, fiă-quare îşi dă quâte 
„o părere mai mult. șau mai pugin demnă: 
de a fi părere, cum a dat Dumnedeu; 
ânsă disputele quelle mai multe şi quelle - 
mai mari despre: ori-que objet provin, 
pentru qud nu 'şi dau: 6menii mai. ântâiu 
„definiţia despre obietul que se tractă, qua | 
să potă începe. dela un principu. Quând . 
ne-ammu întrebă mai ânteiu: que este or- 
thographia? ş şi ne-ammu dă o definiţiă, di- 
sputele -ar'. încetă sau sar mai înpugină. 
Limb'a hellenă :are şi aquest bun în sine, 
(după cum. ammu dis de multe ori) quă 
quelle mai multe vorbe alle ei sunt 0 în- 
tregă definiţiă: quând dice quine-va the-: 
ologiă, geo graphiă, logică, psychologiii,  on- 

„* tologiă. etc. . aqueste vorbe definescu ob- 
jetul -que -arată; :unde la noi în limbele 
-moderne, cată să: ne batem capul a pri- 
„cepe înţellesul adevărat al aguestor vorbe; 

şi. quând nu le pricepem , „bine, * eată-ne 
- rătăcindune, şi de aqui începu păreri di- . 

vergenţi şi apoi dispute. -Nu fără cuvânt 
dar între Cradiţii sau litteraţii Europei, ni- 

« meni nu.pote pretinde la tițlul de: sapient 
(savanţi), daqua nu vă sci "quel pucin, în- . 
„te alte cunoscinţe necessarie, şi. limbele - 
hellenică şi latină. . o 
Qua. să dăm defi iniţia orbi ortho- 

CRITICA -. Iu



9 iphiă: să procedem piintr un methodu ana: 
.. Iylică. pentru „quâţi nu cunoscu adevărata ci 

însemnare. în limb'a hellenică.1); - 
“Quând au inceput Omenii. în quea mai 

nalt antichitate-a scrie, attunci quând' nu 
eră inventată” hârtia şi nici papirul;- nevo-. 

“iţi d'a,sgiriă sau d'a scobi pe pelre şi pe 
“iable de aramă, d6 ferru' şi.de. plumbu, 
““dela- seri, scri, .făcură vorba” scriere;:şi 
“dela gră, gta, făcură: Tpdew. iz: =quiue “dar 
„ Yode quă 'scribore, 'scriere, pde ze „este 

? 

, 

un fel, de scirța: scîrța, spre a ne arătă 
ideile nu către quei us sunt de facă :(quăci 
'aqucia. ne înțellegu, de le vommu vorbi), 

„că către. quei que. nu:sunt de facă cu noi 
“său. în locu sau în timp, adică. către: quci 

- “fiitori,: “către posteritate. sau. către: contiin- 
„posanii nostri: que .se „află în alte părți: 

Quând. avem să ne communicăm ide. 
“ile la: quei 'que : sunt de. fagă, -xorbini; or 

“ facem semne, dăm din mâini, din cap, "din 
- piciore; “facu'unii cu: ochiul, soircescu din 
nas; şi. quând vorbim. iar, ne modulkin - NVO- 

a. 

. cea după quâte simţim în noi,'0 înălțăm 
„quâle o o: dată, 0 o prelungi, 0 „asprin sau'0 

2) Ortiroaapia vă să dică” droptă.: scriere; şi dreptul că ÎN 
:şi adeverul unul este, 'ă şi linia dreptă dela un 

» Punt lă altul una este; liniele : strâmbe sunt în ne- 
i mărginit. de multe, Orthographia dar unei limbe' una 

» cată să fiă, iar quelle lalte sunt „sysieme,. sau stra- 
bopraphii: „scrieri. nedrepte, imperiecte.. 

. _ Pc Pa



immuiem,. facein que. putem, şi. reuşim în 
flne a facce să nc pricepă quel «uc ne'aude, -. 
Quând âns&, quei. către” quari ne „adressăm: 
nu sunt de. facă, attunei, scrisul numai. sin-. 
gur: sau :alte- semne nu sunt de. ajuns dea. . 
ne; facce înţelleşi, de nu vă: ajunge. scrierea. 
la.0 perfecțiă de a întenipină tote greulă- 
ţile.i - Quând. dăr dettâră Omenii peste” a-. 
_tâtea diffi icultăţi, quei. quari | îȘi făcură a) spe-: 
ţialitate cu arta: scrierii, se pusseră, a1m-,: 
ventă semne şi ă regulă - “scrierea „ast-fel: -* 
cum. să. întâmpine, (640 novoile. Ast fel din | 

-
.
 

observaţiă.. în-ălta,. după o experienţă, de. 
anni şi “de secoli; prin” concursul al'mai 
multor geniuri, se formiară. regule - basate . 
"pe raţia sânttâsă şi 'pe natur'a' imbei;: şia- 
queste -regule . quo periceționară, arta scri- 
crii ast- fel cum în tot.d'a una: să fim-ințel: - 
leşi de quci que.nu sunt-de fagii, aqueste“ 
vegule adunate la un locu le. numiră: or=. 
hog graphiă, adică scriere justă, deeptă, pei- 
fectă, capabile de. a întempină tote; difficul: E 

“ tățile. “Scopul - aquestei arte este: qua în - 
- 46te, împregiurările să” întell&gă quei que -.. 
nu sunt-;(le-facă, ânsuşi aqneca, que cuge- 
tim. noi: -quând scriem, să, pronunie -cuia: - 
quellaşi: muvment, cum-ammu fi pr Onimlat 
moi quând.ne cammu fi communicăt ideile că- 
tre: quci de-facă. „Scopul aquestei-arte este” 

a. 

: âncd de a. fixă symbolurile: ideilor, şi i, de, a:
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. formă. o-limbă unitară din, mai multe aia- 
Jecte :alle unor popoli de .aduceaşi origine. 

„ Sciința, arta, şi ânsuşi măestria nu :& 
întregă, nu & perfectă pind: quând nu. sa- 
tisface tâte necessitățile, nu preintempină. 
tâte dificultăţile relative la densele. Despre - 
arta scrierii să adducerm din limba nostră 
quâte-va exemple spre a fi mai înțelleşi: 
” „Nici -un Român nu € în stare dea de- 
vină (ghici) cugetul scriitorului prin vorbele 
şi phrasile următore, de nu vor fi îndepli- 
nite cu, Gre-quare semne; spre exemplu: - 

N 

i. forma , 1. "cântare -. + 
mimi ma 
copil so sau 

copii . . . neam 
MC  :.': . Care ph 

voi  :...  “aquestia. 
“cântai :. nai i 

cer naibă, etc... 
„ Şi iar: «copii, fiţi înţelepţi fiţi cu min- 

te că' litteraţii sau jurnalistii "nostri inno-. 
ranți şi nebuni să nu fiți.» i 

. Quând m'ar audi quinevă cum. pro-= 
- nunţu sau cum, declam eu aqueste vorbe! 
sau 'phrasi, la quelle mai multe mar înţel- . 
lege după repaosul în vorbire; scrise âns& 
nu sunt înțellese de nimeni, nimeni: nu 

„pote devină qucea que am vrut să dicu. 
de nu se vor. adaoge ore-quăre semne din-
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„stinetive. la vorbele de: sus; spre exemplu, Ră 
“una 'este coppilu, şi şi âlta copilu; -una conpii 
şi. alta copii; 

Una substantivul miei sau 'gnei şi al- îi 
ta pronumele 7mei, cum şi: 

- ceru bolta - 'Ceroască,, cerru arbure, şi 
"queru, verbul; 

“quintare 100 livr. Şi cântar verbu; 
- team substantiv, şi ne-ammu pronti- 

me şi verbu; .. -. e: 
":00i pronume ş şi voiu. verbu;. 
car esubstantiv ŞI quare adi. relativ; 
sau conjugativ şi Sau pronume şi 

verbu; .... Ş 

NU substantiv și mtaiverbuînncgativ; 
cânlaiui cu ŞI cântai: iu; E 

"mai (plus) si mâi (presquc) ş şi mai 
pronume şI verb;  ... 

| “forma substantiv cu articol şi i formă 
verbu - 

„m Mini sau mintii substantiv şi minpi 
verbu. 

„îi Naibă substantiv” şi n aivă vb în ne- 
air | 

Tar în quât pentru phrasea due 1 ur- 
meagă, mai .sus,. cu am vrut să: înțellegu 
quelle urmăitore: «copii, fiţi înţelepţi, fiţi 
cu minte câ litteraţii + Şi jurnalistii nostri; 
innoranţi şi nebuni să nu. fiţi.» şi fiind quă | 
mai sus lipsă semnul () la ocul unde se
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| -tuveniă st arate. 'Cuizclarea mea, “pote: să. 
“Se afle Gimeni sau innocenţi'sau dintre que 
«ue judică după, fapte, şi să înţelleagă alt-- 
Tel, adică: «copii, fiţi înţelepţi, fiţi cu min- 

„te; că: litteraţii- şi jurnalistii. nosti innoranţi 
şi nebuni 'să- nu. “Aţi 

Vedi de aqucea, Domii: şi: confiății ă 
“ mei, “Jitteratori şi mari jurnalisti, vedi “de 
aqucea ţinu cu mult la or (ographiă sau.la 

"- drepta scriere, quă să ne pătă: înţelege” - 
lumea” cugelele; iar: nu să i se dea' mănu- - 
“sa să no păcălească. pe bună: dreptate; 
Del, cu stricu acuma “daquia vreun pro-: 
fan; din quei que nu 'se uită la vorbe şi de: 

 lamaţiuni, ci judică' după fapte, 'eu Stricu 
daqua, un ..assemenea! lilhâr de păgubaşu 
cuteaă: dea ne numi! innorăiuți şi nebuni? 

Greutăţi că aquesteă - sepot intempină | 
- mâi'în (Otă linia la scris, quari facu de a nu. 
fii înțellcşi .de quci que nu sunt de “facă: 
„(ua să no audă: cum pronunţiăm; ş şi quând- 
se „cultivă. o Îimbă, drâpta scriere: sau: or- 
ihographia vine: spre a 6 uşură; şi numai 

Tăttuinci s6 pole numi orthographiă quând 
“dă nisee regule nu. arbitrarie;; ci dictate de 
însuşi natura: limbei : Numai. observatorul” 
şi cunoscitorul unei limbe : îi- pote. dă ade- | 

văratele regule de a se scrie drept. - au 
Mai de 'unădi se.sună tare în tâte pir. | 

ile prin capitală qud s se: adună 0 comissiă
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„din partea “assogiaţiei literare. qua::să. d&: 
termine orthographia limbei. . Fapta',sau - 
cugdtarea . assoţiațiunii este onorabile, oc- 

“cupaţia commissiunii laudabile;*). cată -ânsă 
să. ne “înţelegem in-vorbe,; şi în cugete; 

" Vorb'a în-genere este: : cquă :se : adună : 
commissidi. qua să determine.: orthogra: 
phia.» Suntem ânsă siguri quă nici .asso- 

„ Giaţia literară întreagă (de. scie que dice), 
nici membrii commissiunii, n'au.: putut fi a 

„tăt de 'arroganţi:spre-a. cugetă suna că: a- 
queasta; “qusci quine sunt. Dumnealor sau 

quino, le-a dat însărcinarea spre: a detormi- 
„nă orthographia limbei? . . . . a 
sui „Tot qu& putem facee noi unii alții e- 

- ste:să determinăm foncția lilterelor.roma- 
„ne, şi .aqueasta: este, cu'. totul . alt: queva; . 

-* qudci aqueste litere, de “şi. sunt tot aquel- 
„lea la mai multe naţiuni que. le-au adops 
„fat, âns&:la fiă-quare :multe, „din;-aqueste- 

pi Ra Sei ... ai tza ră p.. . . .. . „- N 

  

„:%).:;Aguestea se scriă pe' la 1848: lanuar. 4. „Pe attunci 
"se formasse Ancă din annul 4847 'o associaţid lit- 

„2: terară preparată de mai “nainte din Paris „din: piața 
„.: „Sorbonei, «Noi, după. semne.! nu vedeam în aquca 

„. associaţib de quât nisce iesuiţi în iniţiatori, şi ni- 
i? :sce' dupe sau victime! în. quei .mai mulţi diri iniţi- 

aţi; Capul, aquestei societăţi de pe attunci - pretin- - 
dea să'şi-impuiă innoranţa despre alle limbei drept 

;. *. regulă sau lege, 'vrendu â'şi 1lxă straboaraphia. N'a 
"putut altunci. Acum ,D.. Sarsailă .iesuitul se .făcu .. . 

omu cu putere, şi:dă porunci la lume 'să'i.adâpte E 
*--- steavaganțele qu'apoi îi ia Dracul,..:: ! +: îi i 

, 

2
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littere au altă: foncţiă şau pronunțiaţiă Spre. 
exemplu: 

“ce, ci, la lalioaii se "pronunţă că ŞI la 
noi; unde la Germani so pronunţă fe, â,. şi” 
la Francesi s se, si. 

ge, gi, Ja Italieni se: “pronunță că: şi 
la noi; unde .la Germani se. pronunță ge, 
ghi, şi la Francesi je, ji...» i 

ce, sti, la Italieni. se pronunţă ș şe, şi; i 
la Francesi se, si; la Germani sfe sţi; şi la: 
n0i SC, cuvine a se pronuriţiă ste, sti. . 

„u, la.Italieni, germâni şi: alţii se! 'pro- 
nunță că şi la noi; unde la Franceși s so pro-. . 
nunţă quam. că îu. 

„en în, em îm, la Francesi se > pronun-. 
„ță an en şi am em, unde la'-alţii se pro-- 
nunţă cum sunt scrise, şi la noi mai adessea 
se . pronunță pe nas că la întrare, vest- 
menl; Ş şi alte assemenea. 

"Acum. este întrebare: alle- nâstre. sunt: 
literele “romane sau suntem nisce păcă-. 

" toşi că Tsiganii, că Arnăuţii queammuvorbit . 
o glossă - şi “neavând. littere, ne 'au . remas 
inima la slovele lui Cyrillă, pînăla un timpu, 
şi dela un timp înquă' allergârăm la quelle 
romane că. Ungurii, “Germanii, Englesii şi 
alţii? “Daqua dar ne servim astăgi cu lit 

„terele romane că vechii străbuni ai nostri, 
cată să: facem şi. noi că Grecii şi, Italicnii, 
nu pute. adică să dim literelor străbune 

N 

,
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altă foncţiă de quăt tot aqucea: que: au .a- 
vut'o şi la: denşii din capul locului. Obje- 
tul perdut, de;se află, & tot aquella::littere- 
le perdute sau abandonate, nu le putem a- 

„ doptă-de. quât pe fiă-quare. cu :natur'a 'sa, 
. cu foncţia SA. ” 

“. Sunţem darsiguri qud DD.membri ai com- 
missiunii, de. or ave consciința sartinei lor, 
nau să determine Ortlographia,. ci foncţia 
litterelorstrăbunc, ase servi adică cu densele 

“că: Romanii iar nu că Goţii 'şi  Ostrogoţii: 
3“ După-que:0 dată se ,deterimină:foncţia. . 
litterelor după originea şi natură. limbei, * 

- despre orthographiă nu mai încape. nici-o 
“dispută, .Qutei quine scje,: cum: se dice, 
carte,:şi are o minte sănătosă, un simţu com- 

„mun, în-tote. limbele scrie pe înţeles şi du-. 
pd regulele limbei în quare scrie, după au-' 
toritățile precedenţi şi respectabili. :.: ; 

„ „Noi nu. începem că popolii que n'au 
- avut carte; possedem âncă de mai. mult t6-: 

tă bibliothec'a Bissericei în limb'a nâstră. Fă- 
„cut-ammu noi que ne numim litterâţi queca: - 
.queau făcut părinţii nostri? Luata quine-va 
: minte să vedă quite cărți 'possede -Bisse- 
„Trica nostră şi prin urmare limb'a? Studi- 
ata quine-va cărţile aqucllea şi limb'a lor. 
que fu limb'a popolilor români?: Quine: a 
tradus cărţile 'aquellea - que, coprind littera- 

“tura Hebreilor şi litteratur'a Byzanţiului, în 

4
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florea lui? Que, “traducătorii aquellor : opt- 
re de mult preţu, ;n'au sciut românesce? m'au 

 fost.'erudiți' que 'cunoseea şi limbele din : . 
„quare au trădus, şi limb'a în quare -tradus:. 
"serd? Ei nu eră erudiţi: ; que 'cunoscea nel 
Jlenic'a, latin'a, slavona, : “ilalan'a, : şi:mulţi - 
şi hebraică şi arab'a* %; şi noi quei dela 1830 

„ înquă: eşirăm. mai: sapienţi; noi' quari::-nu 
„cunoscem nici una din limbele. que - cuno= 
scea părinții nostri, şi: quari pe quea romă=: 
nă n'ani: învă&țat'o de: quăt. dela. servii :din + 
câsă,. şi: mai inquă-dela 'nisce păcătoşi: de 
prolessori în: uniforme? . Cuţo-fraiigosiţii :a“ 
stădia să iiă să:ne. determine orthographia?; 

"Să.nu :ne: inai disputăm, "Domnilor, .: 
| -pe orthographiă: „aqucasta: există “de o dată. 
cu-limb'a; numai să o studiem.: Am; râcu- 
noscut:0 dată :foncţia  litterelor' romane î,. 
veniţi - acum să - traducem * sau să: “prefa=” 
-cem . orthographiă- cărţilor. scrise “cu slo- 
mele: cyrilliene în: quea cu litterele:-roma- 
ne, sau'să facem o equaţiă: între 'slove şi: 
littere, 'şi-:veţi.: vede cum ese adevărata or- 

- thographiă; şi veţi vede în: dată. quă numai; 
suntem Buchiori or. Sârsaili, ci incepem ş şi 

"noi â  semenă ă Omeni. literați. 
$ a pi 

  

%)  Scâlele oricntalistilor din Moldova! ne e învedertagă: 
acţuest adevăr, „aquelle scâlo' din quari cşiră ; dasca= 

“li Russiei -şi.ai lui Petru auel 1 mare (regi, Issachar, 
Pag. it -şi 32).
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: în limb'a bisoriovaiscă « s'a „scris: ta- 
pana : slova a: este: equivalente cu difton- . 
.gul ea: -aşă: dâr punzpaijia = împărăţiea. 
Xedeţi dară qud părinţii nostri scriind pna 
“pzuia Şi “nu pmnzpauia; ci. nu. uită quy sub- 
"“Stantivul: fără articol eră. împerăţie şi :cu 
„arțicol impărăţiea, sau: mper iţi d iar nu 
âmpă ăția. . i 

“In :căr țile Discrieci se.- „vede scris „ap: . 
-BiA = vorbiă, iar nu. „BOPBEA. 

"Acolo . se. vede: scris: acei = casti, ar. 
- -nu u casii. E e RE . 
E Acolo. necnii == vespii; : iar. nu vespei: , 

„Acolo ;'arese — casele. iar '.nu.. casile 
sau. după D: Sarsailă cu iataganul: la. brâu 

| cassile): -. 
zi În „cărţile Biserici. 'se vede scris: * 
ortotbria = — theologia; 0 = Thoma; Svpem | - 
Gps Euphrem € Syru; Mapia Srvnbuna =" 
-Egypteânca, iar 'nu teologia, Toma): E- 
frem, 'Siru, Egipteanca. ete, Ie 

“Pe: lângă aquesea, luaţi : ă minte Dom- . 
“milor; şi: luaţi forte bine ă minte quă unul | 
= din objetele: quelle mai principali -alle. or- - 
“thographiei este şi de-a conservă şi .perpe- 
-tuă. adevărata pronunţiaţiă a limbei. Moşii . 

- nostri” şi pe aquesta nu la trecut cu: vede-. - 
rea, ei 'servinduse cu slovele cyrilliene (que 
mai în genere nu sunt de quăt quelle hel- 
“lenice majuscule” spre. înţelesul - popolilor -
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primitivi dc stivpea slavonă şi iecăligraphi- 
„ate), moşii nostri”dicu, - servinduse cu. dân:- 
sele,.- adoptară:ş ŞI. accentele que. Grecia. în. - 
declinul său -le afost: inventaț spre, a con-) 
servă prosodia limbei que începea ă se cor-.. 
rumpe:- Noi. adoptând: din nuou. „litterele. | 

vomane,'uitâm ăccentuaţia sau prelungirea 

"xocalilor, .que la Romani se însemnă nu. 
prin accente. ci prin .  îndoireă 'consânelor.. 
Moşii nostri quând' incepură a scrie .cu slo= * 
:vel6 que:cră mai grecesci (adică quelle cy- 
 villiene) accentuară grecesce.. : Noi que a- . 
doptarom. din nudu pe quelle:romane, pen-, 

„tru“ que, daqua numai: accentuăm grecesce, . 
“să nu'accentuăm nici  romanesce?, De am.. 
lepădat oia (accentul ascuţit), sau daqua. 
%i am dat altă foncţid, que puneni în Jocul ei? - 

„râ:: "Un-autor bisericescu seriă vorbele ur-. 
“măilără cu. oxia la locul cuvenit, adică. ast- 
“fel: familie, batalie, butelie, comisie, literă, 
„bălere, trimitere... Noi : reluând 'litterele - 
-vomane. numai accentuam .că Grecii, qua 
:să nu facem un amalgam, său 'un chaos. de” 
elemente; cată ânsă să accentutim că Roma- 
nii, să “substitutm adică. în locul 'oxiei' o 

“ cons6nă mai mult, spre .a arătă. „qub “vo- 
"cala următore & lurigă, şi ast-fel: să: conser- 
“văm '"prosodia;, să scriem adică în locu de 
familie familie, şi aşă.mai în colo batallie, 
butellie, cominisstă, literă, battere, trimil-
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tert, etc. - Moşii nostri, servinduse cu' slo- 
vele cyrilliene sau grecesci preficute, seser- 

„ xiă şi cu oxia,se purtă adică cum le eră vor- ' 
ba, şi vorbiă cum, le eră portul) Noi nu. 
“facem nici un'a nici alta. „Daqua 'reluăm 

„ Jtterele. Romanilor, 'cată să: accentuim. că 
dânşii, cată quel puțin să accentuăm că noi 

. nşine, să pronunţiăm vorbele că 'toţi Ro- 
“mânii pe românesce; quăci &0 mare difle- 
rinţă şi în” pronuinţiaiă, şi adessea şi în în- 
(elies între coppilu şi. copilu, intre coppii - 
şi copii, între“ batallie-şi bătălie; . între am . 
fă cut eu şi 'ammu fă icul noi, (avem făcu); - 

- între, dusse ellu -şi objete: duse, între disse: 
şi” (lise, etc. Prin urmare câtă să ne: pur- 
tăm după cum ne & vorba, sau să vorbim . 
după cum ne este portul; “adică daqua ne. 

“numim itteraţi, autori, poeţi, bărbaţi « ai sCi- . 

  

-%) Ei scriă cdmăta. D. Sarsailă cu  iataganul de “brâu 
scrisse într'o di camăta, şi dette unui subaltern să 

”* citească: Aquesta eră mai aşă de păcătos la scris 
1. şi la citit că şi D. Sarsailă. (pentru quă: tel. mailtre, 

“del valet, dice” Francesul). : Vorb'a le eră desprecri- 
sea finanţiale şi despre crescerea dobindelor sau a 
cammetei; pe artic eră scris: «sc întinde forte mult 
camăta...». Subalternul citi: se întinde forte ' mult că 
măta. — Ba.că măta, strigo înfuriat D. Sarsailă. —.. 
Nu te supără . Excellenţă,. sc'rugo bietul logofeţel, 

+» qud-aşă € scris. — Unde? prostule! — uite Excellen= 
a Țăee * Atunci D.. Sarsailă vEdu. qud se cuvenia sau 

na pune un, accent'la' a. scriind. cămăta, sau a îndoi 
pe m scriind cammăta. . De attunci sperăm quă va - 

„fi perdut Excellenţia sa D. Sarsailă ianicearul sev- 
„ daoa de a mai ictă legi de orthographiă. 

pa
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 înțeiy: cată. a scimy: - quel pugin din: duâte 
"se: cuveniă 'să învăţăm: qud fiă-quare: SCiIN-. -. 
ță, şi:artă : şi „meserie. -possedo un. întregu 
“complect de. regule' quari: 0. intregesce,. ş 
dela” quare nu - se pote . abatte. quine-va, 

“fărd.a -perde ellu 'Ensuşi şi fărd a facce şi: 
“pe alţii a perde. Perfecţia unei sciințe . sau - 
a unei arte este: perfecţia amănuntelor:, SU 

Afară de aquestea, vommu ved în căr-. . 
| qe: vechi bisericesci pe aquel-u mut său dal-! 

"- Îăturea sau d'assupra la finalul -vorbelor. Cu 
atâta religiositate a fost recunoscută fiinţa a-. 

 :qucllui-u. mut dela finăle,. în quăt, dup : 
“que: venirb : nisce tipi. mai. de * innoranţă 

„Al. prefăcură bucherii în iricel: (4),. şi totinu 
 lăssară :substantivii,: adjectivii ŞI verbii a se 

i tormină numai':În-consnă.: 
: Pe lângă: aquestea „vedem. în. cărţile 

| Biserioci, quă precum se conservă. la nu- 
- mele: proprie 'şi la termenii sciinţifici 'or-: 
hographia, clasică . că “la, wa = Thoma, - 
'Tvps = Tyru,. etc. assemenea tot: petru 
„aquellaşi cuvânt se vede îndoirea consâne- 
“lor, nu numai după etimologia limbei nos- 
tre, că a, înneg gresce, ci şi: după: climologia 
“limbei hellonice că la tranniă quc se scriă 
TVpaunie etc; - „După. aquellaşi- cuvânt: -da- * 

“qua. ei .scriă . cu - slove.. inocodie Pveina Ș | 
greci sau, cyrillian - nu cortespunde cu . 
„sau F roman, quă aquesta este 0 -digam=



a „5 | 

mă, iun fel: des' aipiraţit. $ : nellenicu. 'sau 
 cyrillian corespunde cup: TOMAN; Şi: piin * 
urinare ;piaocogia— philosophia ; : şi:: pici 
—physica.:. Vommu :ved&: infine în cărțile 
Bissericei tâtă clasicitatea: addusă între-noi 
şi respectată. . „Şi dacua. Romanii au scris * 
“atâţia 'secoli, şi “după” denşii popolii ! “Buro- 

pei vespeclând clasicitatăa; daqua moşii no=. 
ştri scrisseră peste. doi 'seculi cu slovele cp 
zilliene-: „respectând: clasicitatea' :în: cărțile - 
Bisericei, noi de quosă nu 6 respecțără, “uni 
şi limb'ă-nâstră'şi -pe noi. enşine? —— Pentru 
qua să: simplificâm. dicu unii::: Simplificaţia 

“'ânsă stă, întru: a ne! instrui: :spre a. Cunâsce.. 
binele, justul,: clasicul, verul şi frumosul: quât . 
se vă pulc:mai: fără grcutato,: quât: se:vă.. . 
pute mai facil, iar ni “intru ă desfiinţă „bi= - 
nele, 'justul, “ clasicul, verul şi frumosul, sau, 
perfectul cu'un: cuvânt: în aj 

Nu 'credusă se . alle « Gmeni. atât: de cer= 
pioşi quari să'ini: oppuiă “objeeţiuni la quiăte | 

- disserăm despre limba şi orlhographia Căr- , 
ţilor bisericesci, ş şi quări au:.0 sorginte-riu | 
“numai clasică. şi sacră, ci-și. naţionale. Cu... 
„t6te aquestea tot se: cuvine: a-m& explică 
mai bine spre a se. întregi quâte. ama dicce; 

„> De vă dicce quine-Va:a6tă eu'iji ad-.. 
“ducui înainte o carte bisericească, în quare - 
„vorbe“ că quelle, arătate: măi sus: cum si al- 
tel nu: sunt:scrise. după etimologiă» şi alte
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assomenea que ar'. învederă o anarchiă sau - 
“ Oinnoranţă în littore. "o. 
"Nu Domhule, “i aşu respunde; cărţile. 
Bisericei que au format: pină acum litte=. 
ratura română, - în. genâral sunt scrise şi 

- typărite- după cum. arăt; 'şi Dumneata îmi 
adduci înainte nisce excepţiuni commise de 
innoranți, de 6meni necompetenţi.. Eu .vor- - 
“escu şi scriu astădi :într'o epochă mai de 

- lumini, într'o.epochă quând'averh mai mulţi 
bărbaţi .quari sciu que vă; să dică '0 ediţid. | 
bună şi o. cdiţit .rea sau păcătosă. Ori-que 
carte se, cuvine a fi. pretuită în adevărata 
ei: valore, numai quând sa typărit, în epo- - 

„*"cha în: quare s'a scris, şi subt correctur'a 

„sau r6visia autorului ei sau a unui, editor 
" erudit. "Demi vă' adducce' quine-va,, spre 
„exemplu, un. psaltiriu în quare îmi vă a- 
rătă o strabographiă sau vorbele quelle mai 

“multe” cațographiate, eu îi voiu: punne în .. 
_aimte' altul în 'ediţiă. mai -vechie, typărit în - - 
- epoca în quare sa tradus pe românesce, 

+ 

“si vă vedE. într'ânsul o. orthographiă cla- .. - 
“sică; şi tot'assemenea se: potu . arătă: Ve- 

:* chiul.şi Nuoul Testament întregu şi tote | 
cărţile. typărite: de. 100, 150 şi 200 de 
“anni. Să nu ia-quine-va de. model cărţi ty- 
„părite,:cu mult mai în urm'a autorului sau . 

„. traducătorului, de editori precupeți şi în-. 
poranți “que retypărescu la: ceaslove.. şi la
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psaltirie numai. pentru: speculaţiă, şi” alle 
quăror corectori au fost. mai innoranţi şi 
de quăt paracliserii. Intre sapienţi, duând 

“e orb'a de. cărţi, se.dă fiă-quăriia ediţiuni 
valorea sa,. după timpul î în. quare „sa (ypti= 
rit, şi: “edițiunile păcălose nu-pot serți nici 
o dată de normă sau de model. 

Vă dicce iar altul: «daqua sunt pune | 
quelle. vechi, que 'mai âmblăm după i inven- 
ţiuni nuot?» ... , 

„. — Nimeni. ânsă” cu mintea. întroagă. 
-nu- âmblă să strice sau să: desfiinţede pro- 
eresele trecute sau faptele bune alle quel- 
lor vechi, ci să le împlinească de se pole . 
cu progresuri muoă. :.Quelle vechi -sunt 
multe în adevăr bune şi 'respectabili, ci nu 
potu fi întrensele (te. quăte sunt necessa- 
rie unei naţiuni sau unci limbe (pentru quă 
timpul nu stă şi cu: dânsul nainteaţă uma- 
nitatea). Moşii şi părinţii nostri-'şi au îm- 
plini . datoria” şi missia; ri0i să împlinim pe: 
a -nostră în quelle que sunt astădi neces- 
sarie. naţiunii. “Missia moşilor nostri eră 
mnai'niainte de tâte de. a facce religia cuno- 
scută sau pricepută pe quât se pote popo- 
lului, de a întinde. Nuvelta quea bună sau 
Evangeliul, făcendul cunoscut sau înțeles” 
pe quât se putea Românilor, de a mântui:pe : 
Român de gosporodil. (după cum se (icea), 
de al mântui de citirea. in slavonesce fără
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“_apută să'ințelleagă,  Quine sciă carte pe, 
„atunci dintre; Români, cunioscea numai slo- .. 

gele cyrilliene,. precum. în (ilele din urmă - 

alle Phanarioţilor, curioscea. numai literele 
 hellenice. Prin urmare prin slovele cyrilliene” “ 

începură. a: scrie limba. română că şi .Ro- 
mânii '.din. Macedonia, .que-îşi. scriu. lim. . 
pă. română .prin, littere:.. grecesei: că şi. - 
Grecii' catholici. que învățând limbele 'cu-, 
ropeng, şi -închinânduselatinesce, îşi. scriu 

- limb'a:. grecească. cu; litere latine. Aşă 
3 

scopul moşilor ;nostri. eră să facă. cunoscut 
Evangeliul. pe limb'a populară: Au făcuto 

 “aqueasta; au: făcut âncă, şi “10tă'liturgia, - - 
“46te. 'cântările,. tâte'rugele, tot Testamentul, 
Veschiu şi Nuou, toate scrierile. St-lor.. Pă- - 

xinţi „şi “Dascăli' ai Biserici, tâte. vieţele. 
Sânţilor, cu uâ cuvent: tot, thosaurul -Bise- 
xicei 7lau. descoperit "Românilor cu miQl6- -. 

“cele que avea la'mdemână, cu.organele cu 
“ quară se putea! servi qua 'să. ajungă *mai 

- xăpede la cugetul lor: :slovele.; le :eră'orga- 
“nul, cu densele: sau servit (pentru, quă a-- | 
“questea eră attunci cunoscute. între Români), 
“Şiau: împlinit nissia,: fără. a fi „salariaţi -de -- 
nimeni, fârd a aşteptă laude, fără a aspiră . ... 

“lă laure :de autori?) : fără a: so:crede..qud 
per ; 

- pt s:. . , ii 

X). „Fără a aspiră șă sbâre cu numele de Naţional -de- 
_-_0 dată'la ministere, precum vedem pe Sarsailii, şi 
i Dulcamarii din dillele nâstro.. îi e iii 

2
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„sunt quevă; fără aşi „punne nici Onsuşi nu: 
mele qua să scim noi. posteritatea lor „cui 
“să fim recunoscători, noi, aquestia quari 
“ammu sărută cu lacrinie. nisce assemenea 
nume, şi le-ammu adoră în genuchie: Ea-:. 
(9 missia lor. .Ei n'au cugeta la cultura 
limbei, (Sau la, un evu, “du aur, al litteratu- 

- xei* tomâne pentiu.quă nu eră timpul), ci 
"au cugetat firesce la prim'a: “necessitate. 

Iar limba, de şi ne-o „scrisserd, cu slove . 
. cyrilliene, . ne-o scrisseră: ânst întreagă, | 

după natura ci, ne detteră. o lormă şi:ma- 
“teria quca . mai multă, clasică: şi “nobile, 

+ Ei" "şi-au: împlinit, cum mai. disseiu,, misi 
„lor: ;No& ne remasse a facee âncd mult, 
: queea. que. ci nu avură timp de â. t&rmină, 
„Noi avem, înainte câmpul:quel. întins; 
al Sciinţelor; al Litterelor, al. Artelor, al 
 Măestrielor, “domeniări mari, fecundă: şi 

aquestea queru. studiu, veghieri, sudori; . şi 
„aşi împlini „quineva” missia, cu consciinţii; 

nu va să dică a nu cugctă nimicu, a rum- 
_pe;sau a încurcă firul, a distruge toţ: que. 
au Jăssat părinţii, nostri; „Ci a începe. opera 
de unde au lăssato' ci, a conservă. şi - uti- 
lisă progresele, que ci ne lăssară de Mo- 

stenire,, şi a veghiă,laboră, că ŞI, dânşii 
şi-a producce mai -mult de. quât dânşii, 
„măci ci au 2 început « cu mai Pugine miQld- : 

„ . ” rii
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ce, pote ș şi cu nimicu, unde noi avem ată-* 
"tea. lhesaure înaintea nostră. 

Cugetaţi - Domnia : vostră,  Donilok; : 
qud quei dWânteiu traducători ai cărţilor Bi 
sericei que au vorbit şi au scris: 

"“servii Domnului în locu robii Domnului: 
descindere : în locu coborire -. - 

curcură 0 2 tolbă 
"„ învestire . . —. .: îmbrăcare 

matrice. — :“sgău 
mystere - n — taino. 

“ vergine şi vergură în locu de fecicră, 
+ “olliu în-locu de. unt de lemnu? 5) 
ŞI alte assemenea, cugetaţi quă ei ar fi. 
de „părerea aquellor que stăruescu "de 
a se gicce astădi nisce assemenca vorbe; 

“nu. cum le au dis ci, ci cum se arată Con= * 
trariu în faci?— sar'învoi ei quând ne- -- 
ar vede scriind: teologie, Tir, Babilon, To- 

“ma, tc. şi nu Teologie, Tyr, Babylon, 
Thoma... după cum le-au -scris ci cu slo- 
vele cyrilliene sau. mai bine liellenice? | 

:Oredeţi, dumneavostră: quă quel qua- 
Te a. Scris “întăica. dată. carica lturgiclor 
Şi a typărito în typosraphia Snagovului, 
şi în a quăriia prefagă dice: qui a ” tradus 

- aqucastă « car te în bimb a romândscă vorbi- 

> 

>*) “Vegi Psaltiriul în versuri al orapoltuui Moldo- 
sei Dositheu. . 

.
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ldre, credeţi: quă dicând vorbitâre nu în- 
_țellegea şi altă limbă a - Românilor - scrisă? | 
“Citiţi aquea prefagă şi veţi ved6 qus înțel- - 
legea'şi alta .scrisă quare eră latina pre- 
cum; la. Greci: eră hellenic'a.. Aqucl' Ro- 
mân atât de erudit; şi atât de.unil (pentru 
quă nu 'şi a dat afară numele). se plânge 
în aquea prefacă; qud deprinderea Romi- 
nilor de quăţi-vă seculi cu: slovele cyrilhene, 
şi. cu termeni theologici slăvoni, "lau forțat - 
„de a mai: lăssăîntraducţia sa mulți din a 
-quei -termini, quând. doriă să aibă o lim-.- 

2, 

bă mai curată de. vorbe slavone. Cre- 
- deți. 6re quă un assemenea bărbat, quând 
„ar fi astădi între noi, n'ar'. fi applaudit la 
mântuitârea idee. de a luă din -nuou lit- | 
terele străbunilor. şi de a no. curăţi lim- 

ba de străinismi?—  Daqua . simtu :repo- 
saţii, daqua. sciu 'ci: que facu vii, nisce as- 

"“semenea reposaţi que: în viaţa lor au la- 
: borat. pentru: cultur'a naţiunii începend de; 
"la 'religid spre ai imblândi mai ântciu i- 
nim'a, nisce assemenea reposaţi. nu vor fi 
binecuvântând 6re salutaria idee de cultură 
a limbei: de 'unde. vă resări: o : adevărată 
naţionalitate? - Şi daqua Dumnedeu. exau- 

- de rugele drepţilor şi aleşilor săi, cre- 
deţi quă nu ne vă“ mântui peste currând 
de tot quo. ne amenință, quând suntem in-: 
spiraţi' de nisce idei atât de naţionali, şi 

. . 
+



patronaţi. lângă izonul Divinităi de nisce 
bărbaţi i que atât au scris, “atât. au veghiiat,:" 
atăt sau uitat-pe'sine, atât s'au. umilit, atăt 
au ars în zelul peritru. binele publicu, şipen- 

„tea, mântuirea suliletelor fraţilor lor? 
- (Curierul Român, 1848 lonuariu 5 

a - : 

i Daqua critică + vă să i qict judicata. tu 
lui, injustului, : neadevăratului, urițului, băs= .. 

  

sului firesce quă în. sine cată: să coptindă * 
“ arătarea binelii, justului,, verului, (rumosu-- 

| lui, 'sublimului.: 

“Binele, just, verul şi. frumosul sunt a: 
tine; ş ŞI. fă -quare, limbă: cată săşi aibă ve- 
zul stu, frumosul stu, binele stu, justul său. .: - 

Se: pun ăqui nisce regule parte uni-. + 
versali şi întemeiate pe ralia umană după 

_ quari s'au regulat. şi s'au cultivat t6tc liui- 
.bele, şi parte” trase din natuba limbei: n6- 
stre, din usul consacrat de atâţia seculi în- 

E
i
 

„tre anticii Romani, . şi între. Românii mo- 

derni, părinții ş şi instructori ii nostri. 

“Nu dau cu regule, nu,puiu cu legi. 
limbei române, ci: “adunui “aquelle” regule, „ 

“studiu limb'a, ascult vocea ei, şi aquesțe re- 
gule aflate, adunateprin labore “de mai mulţi 
anni, le spuiu, le arăt junimei studi&sc, cum îi
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să loved, st le cunâscă de-o 0 dată, fă a. 
"şi mai.per rde timpul atâta pînă să le alle. . 

"Quăte voiu cu să spuiu. şi quăte. am: 
spus, nu sunt nisco „invenţiuni, sau „părți | 
alle unci:systeme arhitrario; elle au CX. | 

„stat de; o. dată.cu limb'a; şi: există.” = Alții 
şi:.eu nu putem dă de al. nostru. de 'quât a- 

 ilarea quellor „qlio, există dejă, şi methodul 
prin quare: arătăm „quelle aflate. . Daqua 
pe de o-parte nu voiu fi aflat tot thesaurul : 
que limb'a-. nostră coprinde in sinul stu, 

„ dagua pe de alta, quclle- aflate ni le voiu 
„arătă printr'un method lămurit; aqucca, vă 
“proveni din neputinţa .:mea, din: ncsciința 
mca; neajunsurile, melle n'au nimicu. dâm- 
mesticu cu bunul, cu verul şi. frumosul, qua 
şi se revolte quineva în. contra ădevtrului, ' 

“vrend a se sculă assupră'mi. Va re'mpinge : 
: quine-va ideile melle .eronee; iâr nu legile 
eterne alle .verci -orlhographic que parte : 
sunt . universali. pentru tote. limbele, parte 
alle limbei române: que-există, intensa pi- 
„nd xă există ca. Fiă Român, fiă străin quel. 
"que se vă attinge de donsele, nu'le pote 
respinge fără a se oxpunne de rebeli în contra 
xaţiunii şi a adevărului, cum şi d'a 'trecce de * 
innorant sau" de cerbicos şi “inţestat inrEu- - 
tăţit:— Cerbicos, vă să, dică gros la ceibice, 
„CU cerbicele țepene „că. Taurul; că Lupul; 

| înţestat vă să adică, Cu. (Esta. capului dură că
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Asinul. — Pentru: quine nu scie, pote ase . 
instrui, de voiesce a află adevărul; Jar pen- 
tru quel ncînellegător: cu din: adinsul, din 

- systemă; pentru quine & cerbicos şi înţestat, 
pe aquella. nici un adevăr nul pote îmmuiă. | 

- La unii că aqueştia, bunul meu cititor, ca- : 
tă şi passă; adic te uită şi treci inainte, | 
ră a'ţi. mai perde timpul spre al convin- . 

._ge.: Ellu scie adevărul că şi Diavolul, ân- 
st ul pote mărturisi. : 

Principe: 

4 Scrierea este! spre a ne arătă: idei: 
le către quei que nu sunt de: facă în “locu | 
sau în timpu. 
„8. Scrierea! drept sau orthographia 

este a scrie: aşă de. just şi aşă de distins, 
în quăt, quei que nu sunt de iacă î în tot-d'a- 
una să înțeleagă nsuşi aqueea que ammu 
cugetat, noi quând ammu scris. tă 
„+ 8. Fiă-quare vorbă pronunţată este un 
semn al unei idei (vedi - exemplele urmă | 
tore la Numărul 1). . 

> he Fiă-quare vorbă scrisă este imagi- 
- nea unei idei (vedi exemplele următore la 
No. 2). - , 

5. Literele de rădăcină: sau u radicali 
“prin quări se'arată o idee se pot dice ma, 

lerie. sau rădăcină. ,
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6, Litterele finali: sau quelle, dela ca-. 
pttul din urmă alle-unci vorbe: şi. Prin qua- - . 
ri 'se arată casurile numirii sau Împregiu-. 

„rările în genere alle unei idei, se gicu for- 
mă sau typu. (vedi exemplele No. 3). 
7, TOtă vorba. scrisă „are 0 materie 
şi o formi. 

8. Materia cat să arate o idee. 
„3.9. Form'a cată să:arate-0, impregiura-- 
re a ideii, adică genere, cas, 'număr. (la 
subștantivi şi “adjectivi) ŞI. modu, persână, 
număr, timpu. la verbi). sii 
i 40 "Materia se dice justă, sau de a- 
juns . quând. determinți sau, distinge fară 
„conlusiă : adevărata imagine 'a' ideii; este 
falsă sau nesatisfacente “quând nu determi- - 
mă,de ajuns o idee. „(vedi exemple corres- 

„ .pundătore la No. h). ap ta 
4 44. Forma iar: este justă quând de- 
„termină sau distinge exact o Împregiurare; 
este falsă sau necxactăi quând ne facce a 
nu pricepe bine sau a devină aquea împre- 

" giurare, (vedi exemplul No. 5). 
i 49. Materia este homogenă* sau ng- 

Bile quând & de aqueeaşi nâtură sau origi- 
ne cu întregul. sau. fondul primitiv al unei: 

“limbe; este barbară quând, este heterogenă 
“sau de un element străin de. fondul limbei. 
(vedi exemplele No. 6). . Sa 

13. „Forma, assemenea este . nobile
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| qiâinil dste de; natură: Îibci ŞI după rogu- 
lele que “pot eşi însuşi din sinul aquellei lim: | 
be şi confotme cu: 'sustul': şi &sthetica “que 
coriduicu: tote: artel6i” 6st6 iar barbară, său - 
cuând este străină materiei limbei, sau quând 
degradă 'limb'a'-in- stare de“ ger su sau gis 
cânărie. (vedi exemplele NO. 6); 

Ah: Materia * este: mixtă: său: monstru- 

"-0să': iquând. este: compusă de'părţi hetero-. 
7 y 

„one “(vedi exemplele No: 7): + 
ut 15,; Litterele: sunt elementele din dia: 

ri” se compun $ şi materia şi forma: "i. 
me. mi AG a 0; îi.0, u sunt. vocali. deschise 
isau pure: i EC 
a Ti &, €, 5 sunt; vocali închise ş şi Con=, 
fuse (audci se :amunestică sau se ia ina drept 
alla:în pronunțiaţiă: pronunțândusă duâte 

"trelle măi că-e mut frances -sau. Că 3 Cy- 
xilian: IE NEL A NEL ARII 
sii is. sd i, sunt vdeal închișe, ânst pu- 

| me: neconlus6,” 

49, 4,6; TI , d sun: “vocali : nosăli 
confuse, quăci: se: pronunţă pe nas mai vi 

"-LOs: inainte de: 7 şi n;'cuiri şi înainte de i 
quo: este. o: îmmuietuiră a lui n că la punu 
puiu, ânteiu anlenu; şi! qubci, se: conlundă 
luânduse ună drept alta. N 

2:20: mn 'sunt consone nasali. 

  

*. T6te au aquceaşi pronunţiaţiă nasale că 12 fântanlă 
eena sau sînă, Sunt, socrti-gieu, etc.
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8. LT, sunt: cons6ne palatinali; qua 
se pruriunță. cu, limb'a prin cerul. gurei, pe 
lângă. quare. sc. "adaoge şi-nasalul.n;. la. Pro 
nunțiația. lor. producând. 0 umiditate, sc îm 
mMOIC: în, tâte lmbele schimbândusc. i în d, say 
pronunţânduse că î;. cum: .valle, vălirsau 
văi ;. themehu,- ihemeiu;: sărire, saru, saiu; 
“punnere, punu, piu; sirionu strig nigolu; na= 
'Sonu, ps0bu ale; it, Li ii ai As 

e? „A, 

ri s.x    zori 
pie It e PRET 

A Oiindsaie quine-vă: il Cor, C4= 
76, “cântare, seo, cîntai, acele:elc. voiesee. în 
adevăr a'şi arătă ideialle sallesau queta:que . . 
„cuget; ânst. noi“nu 'I.pricepem, aqua, nu. 

& de facă spre £ a;ne. + Spunno, ellu & Cnsuşi cu- 
oara O, i pa i & 

+... Quând ânsă 'scrie:. -j 
„„COppil:şi „copilu; ti mita 

A ceru şi;cerru sulstantivi şi: ger u verb; 
Cerere: deea, agfieutari, şi querrera 

vorbu;: a ie rail 
mia carre “substantiv, şi quare vclalisi, Ş 

  

, quintare, substantiv,- ŞI, cântare: verb. : 
*, cine. adică' cina în plural ş ŞI, Quing i in 

” lârogativ;, ARII it op 
“acelesubstanțiv şi aquelle demonstrativ: 

a. YOi pronume : şi ioiu verb, Cum şi. vo), 
„Cântai tu imperfect, ş ŞI. cântaiu, cu pe 

feat, „ele: „atunci îşi arată: ideile distinct; 
2 

d, sia



88. | Se | 

noi îl pricepem [ră a f de. facă: “Modul 
 dântâiu se dice scriere “simplu; şi “quel'de 

al doilea scriere justă, întregă, pertectă, sa-: 
tisfacente;, modul dântâiu: se. dice :shiabo— 
_graphie sau caco graphiă,. modul dal doilea | 
se > dice: -orthograjhiă. : -.: SIR 

'2. Quând alătură quine-va lângă con- 
sân'ă b şi vocala '0, şi mai: adaoge finalul. 

“u; vorba scrisă bou ne dă aquecaşi idee que - 
„ne ar” dă şi un: pictor: -quând ar” 'zugrăvi: 
un animal cu pătru. piciore, cu cârne' şi . 
quare. “quând. muge face bo/'— Tot: asse- 

menea littera O este o. figură, :o- imagine a 
unui 'objet rotund. şi dândui form'a sau fi- 
nalul neutrului u, face: 0u; vorb'a dar scri- 
să est imaginea unti idei. aie 
"8. In vorb'a bo-u, syllab'a bo este ndia-" 
teria sau rădăcin'a vorbei, şi u este finalul | 

“sau form'a de masculiri. Assemenea în vor- 
b'a 'mierl-ă literele mierl sunt materia sau | 
răd&cin'a que arătă ideea, iar finălul 'd este” 
form'a de feminin; în vorba mierl-i sau... 

| mierl-oiu' este aqueeaşi materie que arată 
aquecaşi 'idee 'sau spegie, şi-u sau. oiu este. 
form'a que arată ideea sau spegia în gene- 

"re masculin. Prin urmare totă vorb'a scrisă -. - 
are o materie şi. o formă. A scrie bun, 'a- 
răt'o materie fără formă; 'a scrie bun-u a- -. 
răt -bunătatea attribuită sau 'applicată: pe 
9) fiinţă masculină; assemenca a scrie; bună



cu o formă feminină. — A scrie. fac arăto 
“materiă - fâră' formă; a. scrie fac-u, arăt a- 

39 
arăt âquecaşi idee prin aquecăşi materie 

quecaşi materie cu forină de. prima personă 
a presentelui, arăt adică qus eu Jacu. A. 

- scric.iar: 
fac-u, fac-i, fac-t, ftc-em, făo=eăi ate. 

s6ne, numere şi îimpi.. Se strică ânstimagi- 
“nea ideii quătse vor schimbă litterele materiei 

- sau rădtcinei,-'de voiu. strică adică symbo- 
lul „ideii, scriind. cum s'au scris cu littere=: 

| arăt aquecaşi, idee prin. aquceaşi materie . - 
“sau rădăcină; şi nisce forme „que. arăt per-- 

le“ străine de limb'a română şi inventate sau - 
adoptate pentru limbele : slavone, de voiu 

"scrie: adică. San-r, şi. apoi, la faa-i Şi $az-e 
schimbând pe n în w;. quăci materia, rădă- 
cin'a, „imaginea nu mai remâne lot aqucea: 

sau inventat şi adoptat „pentru: 'limbele TO- 
mane, nu: se schimbă nici de cum materia 
său imaginea; “ideilor: ct exemple de ajuns: 

 “Quând s scriem cu ittere străbuine, que



“fac-u: i gand: tugiitu fi 
log - + ai „Tuge-indu, E 
fac-u ..:. îi: Sas-e; RR De NI - EI 

fac- omu ! Szent laud. -u i aaxd-Y...: 
fac-eţi îi * - ele, î'--laud-i i: Aaxzai i 
lac-u o. - o "Iaud-ă A „"Aaxd-b: i: î 

fic-uiu' te ii bat-ui bată 
făo-ussem: i; ir bați în "bagă N 
făcut. pu .bat-e. „bate... i: 

. fic-ându a . Sa ii _ 

mia e a baie GSL es iti,     
fug-u nare sn oşi i. meri i îi 
fag-i i Ep 1 o 0s-6 ese ii 
fug-o: NI „Faţre, Pe e 

fugim inele, NaSc-u .. "nasi: - 
fug-iamui i  nasc-i: 1... ami: + 
fug-iiu.. Ni pe "nasc-e” „nare: -.., 
fu-issem a aa 

“Din aquește exemple: se. învedereagă 
- quă slovele cyrillienc nu sunt inventate pen- 
tru limbele - romance, şi .cu atât mai virtos - 

„spre a facce quine-va printr'ânsele un .curs 
de philologie sau de. grammatic'a universa- - 

. Slovele cyrilliene desfigurând imagi- - 
ia ideilor. sunt. fâxte:ă nevoie; mai virtos 
pentru suridii-muţi (ue nu 'audu pronuri- 
țiaţia ;vorbelor,! ci numai: vădu imaginea. i- 
deilor, faci, arată. o: idee: în tâte modirile,
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persâncle Şi în” toţi. limpii's şi numerii,. unde. 
fani SC 0: "schimbă la fasii şi se. schimbă 
şi mai mult la eweam; assemenea 's& ve- 
de o' “scliimbare şi la :Aaxd-r,. aavzri, apd= 
"mi Ş șI. âncă: şi” mai mare. la; :nasn:ă, “nări; 

- nask-r 'naujrei ŞI apoi. MhilziD6, it 
- DIA, scrie dar cu literele 'străbune pu- 
tm ajunge la orthographia“veră a liinbei, 
a scrie cu alte littere este că 'şi- quând ar. 
serie Grecii cu litterele arabe. 'Prini Duchile 
slavone; cum 'ammu: mai - dis najungem - 

“nici; la: orthographiă NICI. la literatură: -Ci 
stim locului cu buchoria,. cu cacographia.. ; 

iil- Quând scriu: xint-are sau şi. cînt-are 
arăt: cu: adev trat. o-'materie şi o. ormă; ma- 
“teria â ânsă 6 conlusă pentriă” qud „nu arată 
precis qucea que amyrut a-arătă, lar quând 
scriu quint-are. arăt 'in -adevtr o idee: que. 
este cu totul clară “şi distinsă de.cânt-are... 

E În exemplul dânteiu -am'dat « o: materiă: fal- 
să, confusă; în quel dal doilea: am 'datini- -. 
sce- materie juste, precise. a | 

30. Quând: scriu v0i*mă: încerci. a-a- 
rătă: quevă,. ânsă cititorul nu :scie:bine': que. . 

“Tar quând scriu toi, şi'vo), şi poiu; fă: qui- 
ne pricepe prin vorb'a : dântâiu: pe: tu. în 
plural: câ:la doi, molli sau ino;; -prin vorba 
a treia-pe voire în-present: prima personă, : 
Prin modul ântciu dau o materie justă, 'şi o . 
formă falsă confusă; iar prin modul al doi- 

x
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lea, dau şi o nialerie şi o formă + justă si 
„clară. Ra a 

60, Quând scrie sau „ice quine-va: 
«omu, Român, peptu, brace, sânge, cugelu, 

 nellegere, armă, lance, ostea întregă, Ro- 
mănia, totă a eşit la. (rasvod); tote "vorbele! . 

„de sus sunt de materi6 -homogenă,: roma- . 
mă; şiivorb'a din urmă din parenthese este . 
„de materie heterogenă sau barbară în quât 
„pentru limb'a română (nu pentru qui € sla- 
vonă qubci la locul .€i. € forte nobile, „ci . 
pentru. qud. grammaiicalmente străinismii 
se: dicu barbarismi). La vorba rasvod-u ia- 
ro; materia fiind străină, forma u este română. 
Prin urmare: Rom-a, 'Rom-ei, materie no- 

„bile, formă. nobile; slav-a. slav-ei, materie 
barbară, formă nobile; curat-u cur dpie ma; 
terie- şi formă nobili; iar curăț-enie mate- 
TIE: nobile, formă barbară; assemenea şi dela 
stare : stal,.: şi stat-ornicu niaterie nobilă 
formă barbară. E 

7: Quând scriu-con scriu 0 preposiţiă 
din limbele romane; quând scriu. glas arăt o 
materie străină slavonă i in quare preposiţia 
con .se arată -prin so; allăturând ânsă pe 
con cu glas şi. făcând! “conglăsiire, dau: o. 
materie mixtă sau monstruosă şi. [o lormă 
ir C romană, 

SR . i
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“Aş formare, formă şi materie nobile 
"* Morm=arisire) , 7 

, materie nobile !form-ăruire forme, barbate. 
: * Yorm-uluire ]. 

"i assemenca şi la 
public-are. E 

public-arisire. ; i i e 
public-uire a 

Pe pb ete. .. | 
E Si „(idem 1818 Januariu: 4, 

, „i SI DER 

„- Otseroaţiuni: a mi 

A. Din vocali. 1, 0,t,s€ pronunţă cugur'a - 
rotundă adică sunetul sau vocea, ese prin- 
tro uvertură rotundă. — e.şi î se pronunţă 

Oval, esu. adică printe'o uvertură ovală. Aşă- 
“pe a,'0,u le vommu numi vocali, rotunde 
şi pe e, î, oval. :. | 

2. Din tote vocalile, a eşte quea' mai 
lungi: şi este equivalente; cu un'0 şi jum 
tate, la pronunțiarea ci gura sc deschide mai 

i mult de quăt la tote; — Spre 'a se pronun- 
(iă o, gura. face un cercu; u este o jumătate 
-de o, şi la pronunţiarea lui: circonferințagu- -. . 
rei se stringe pind unde se pote: — Lae,ov alul 

_gurei este mai largu; la i se stringe pină de- 
vine. măi egal unei linie sau unei: crăpăture. 

8.4, 8,0, sunt vocalile quelle mai mari 
adică quelle que se pronunţă cu 'gura-mai .
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deschisă; de aqueasta sunt şi mai favorabili 
la cântare; 'e este 6g gal lu o la timpu; a oste- 
un 0: deschis., Si d a, 
he ae, '0 devenind jathiis6, adică! a 5 i 
țin locul tot de.0 Syllabă, în vorbă, sau de. 
un timpu în musică şi. îni'poesie; pentru quă : 
din natur'a lor: având. o; quantitate mai mare 
de'son, ori-quăt s'ar' reșbringe nu pot perde 
val6rea de un țimpu, 

Bu şi. find. d6'sine restiinse sau ju- 
mătăţi de vocali, (qubci este o jumitate-de.. 

"0 şi1, 0 jumătate de:e) daqua dovin închise 
acică 1 şi î, nu'mai.pot ținneocu de sylla- 
bă Șau, de tinpu: ). ea 
Î. . ti pd e ei i 

i ra ma / Ezemyle. a i N pi 

ia: dot ' “syllabâ “lună: i iar * dod: a 
dela; 'doă' slabe “dela iar! doc: 

  

- locuire patru syl.” *, * “lăcuire iar.” patru. 
| „Dul „og, syl. .: pi puna 

| cai, ;doe, "syl., i, ca, „uria. ete să 

%)- a şi i Anali. la “substantivi si vai, “tot dăuna. sunt 
să :: închişi, şi n'au . nevoie - ge a:mai fi însemnați: cu 

„semnul Scurtării,. “adică „de a se scrie aşă ii $: spre 
ă "exemplu, bouzboi, boibot, calu, caizziallit sau cal, 
iii „cai; faciZfaci, voiz=voi facu faci șau fac, etc. Quând 

„se pronunţă întfegi atunci iau accentul gravu cum 
“făcu, vot; sau întervine un apostrophu, că la ninti, ” 

“4 în“ locu de mintii. . -. 
iu, Aproposito de timpi la: 'miusică. Oamenii “şi pote ex- - 

primă ideile. şi prin .somne „că muţii şi că stlbaticii; 
:* quit ânsă “şi e exprimă prin. sonuri or. cu gur'a sau 
„Mb, a, chipul, „aquesta de e exprimare, întră, in ASmi- 

- 

isi



Sa 8 
3 “6, Din Sotali e 'este nu. mumă .0. Vo- 
cală, ci şi 'mâlle sau mă; i este: âncă 
şi mai umedă, şi de: „aqucea „cons6nel6''e 
şi  înăinte' de: e şi'i se îmmie sau'se u- 

  

„medescii, pălind modif câţia "la noi: şi “la. I- 
talieni | întrun. fel, pronunţiându- so că dj, 
şi la Francesi alle]; pronunţiânduse ca je 
d, t, s, fiind - mai.. 'dure sau . mai tari de , 
quât c şi g: au netoie. de: mai. multă: umi- 
„ditate spre.a.se îmmuiă; de „aqueea -înain-- 
le: de:e, remân mai. adessea. neschimbate, în 

_iar-în ainte de: :que „este. mai umeda” se 
„Ammâie: şi: devin 4, d; 5. n 

  

a PN Ai 

Sa ! niul Musicci,, Şi Ea mâini e timpu: tătă Yorb' a 

ui 

t 

2.0.0. măsură, de doi, de trei,. de. patru.. „timpi sau - 
Pi  syllabe., -Nu.& omii quare să nu aibă mai mult sau, 
- ș..mai pucin instinctul: musicei,; quel, pucin al mesurei 
i sau al-tactului. „Pâte să nu cundscă. quineva mu- 

sic'a, îi place. ânsă harmonia! şi accordele, şi îi des-: - 
„place. desharmonia şi. desaccordele. . “Săteanul quel. . 

"mai necult, „quând, se. pune în "danţu, danţă bucuros 
„daqua lutarul „ține. mesura sau tactul; şi “quăt: per 
„de musicautul, țactul, perde şi: dinţuitorul pasul; şi 
deşi nu curidsce music'a, i „audi quă strigă: cdu- 

„tă Vine jupdne!,. Queea que face „pe tot Românul de 
“a strigă: cântă bine jupâne! aucea îl face de a “şi 

„iu Odulă Jimb'a şi a prefacce şi consânele şi voca- | 
i “ile fără scirea ui nsuşi. „Nu grămmatica sau regu-- 

„Lele îl facu.a vorbi roniânbsce și musicalmente, ci 
„Grămmatica sau regulele 'cată a, “se "'facce, observând 
“limba lui. Să luăm spre. exemplu quâte-ta! vorbe - 

şi. dup, densele vommu vede quăt e, de delicată şi 
” conseguehte, urechia Romănului şi prin. urmare” lim- ” 
„ba ui. 
“Vorba pe-me are doe syllabe, s sau un tact 'de doiiimpi; 

„a dice ânsă pe-nă; pe; este un imp. sau o: syllabă 
- şi. nă o ) jumbtate de timpu. Que ; sar” face în mu=.



Lo 
y 
Tr ş n, , Bind consâne, Nmibali 

sau palatinali, * prin”, urmare umede 
sau. moi, de: s6. e îndoi ' devin” şi mai 

„umede; şi de vor fi: înainte sau în urmă de - 
, quare: este din natură mai umed; attunci 
a 7, se îmmoie de „dot, pronunţânduse 
"dă î Cum: | | 

, 

sică quând un fact ar fi de doi firhpi şi altul: de 
-": “unul şi jumetate?. Aqueastă anomalie ar'. impedică 
„şi ensuși :mersul la mai mulţi Gmeni quând 's'ar 
pune în mişcare „pe sunetul tobei. Unii. din 'Ro- 

- mâni disserd “pe-nă sau 'pea-nă, simțind quă vor- 
b'a pe-nă strică. tactul; ânst pe sau pea prețuesce 
că doi timpi, că o notă albă fiind difthong, şi prih 

"urmare-pea-nă este „egal a doi timpi şi jumătate şi 
tactul iar este rupt; veni dialectul nosiru şi mutână 

„+ pe eîn a, făcu pa-nă: aşă a, fiind quât o vocală şi 
„jumătate, 6t6 'equaţia (pe 4 -- ne=1)= 2, (paZ 
Aa +-nă = 1/2) — 9. Assemenea deveni în dialectul 

„> nostru şi 'pere Z pară, „vede = vadă ş şi alte asseme- 
nea Agueasta fu caus'a quă la tote limbele. limb'a 

„cultă şi unitară se formă printr'un' eclectismu din. 
mai multe dialecte; şi poeţii în tâte limbele 'anti- 

„chităţii se serviră din quâte patru. dialectele que 
natur'a produce, între toţi popolii que se întind în- ": 

„tun coprins mai spaţios, cum să aibă diverse 
7 clime sau zone. 

! ” Din aquestea dar, se vede quă a scrie quineva 
până, pâră, v6dă, etc. scrie regulat după etimologiă;' 

: eufonia ânsă sau music'a suflere, de nu se vor pro- 
- nunţiă aqueste . vorbe: pară, pană, vadă. In prosă 
„pâte scrie quineva limba unitară, în poesie ânsă e-.. 

„ste nu 'numai iertat, ci şi necessariu de a se serti - 
" de dialecte, quăci cum vă rimă un poet vorb'a rada 

| cu veda,. de nu va scrie sau nu va pronunţiă pe . 
„ quea' din urmă vagă? 

ERA



qi 
“vale; văl: =— văi. 
calu, cali cal . : 

gollu, - golli:= goi] . 
querv, queri = quei). 

„Saru, . sari =—sai $r . 
per, peri .=pei ]- 

„Dani, -puni i =pulu, pu |. 
„ remânu, remâni = remâiu, remăi: n. 
„dinu, ţin ii ţii 

"8. 1, fiind limbal şi palatinal se pote 
schimbă în vecinul său 7, que este de a-. - 
quceaşi speţie; cum: saluto sărutu, sale - 
sare, sole sore, quale qiare etc:;. ll, ns: 
nu se schimbă în 7, ci sau se pronunță tare - - 
că la calle, valle, mâlle, sau se immoie ap- - 
prope 'do 2 că la călli, vălli,-molli = cai, 
vă, moi 

9. Din vocalile inchise şi confuse & şi | 
€ se pot distinge sau cunâsce, or. în origi- 
nea sau rădtcin'a lor că la mărire dela. ma-— 
re; or în pluralul substantivilor şi adjecti-, 

“wilor, cum: mâru mere, numer suumere 
“sau'; numeri; or în a doa persână a pre: 
sentelui indicativ, cum: lăudare lauăi, pă— 
rere pari, învtfare înveţi, appesare ap— . 
peşi,- legânare legeni,. împenare : împeni, 
înşllare înşelu. | 
„40. Toţi „substantivii şi adjeclivii, da- 

qua prin decăderea limbei au ajuas la sin-- 
CRITICĂ. a
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gular:a se provinjialisă sau a se jargonă or 
giscănări, sau a formă dialect, la: plural re- 

„vim la originca lor, cum:, 
Dană „pene, - que a fost pena 
Măru mere: -  —  — meru, 
Stea stelle.  — "— stella. 
Ea cleo C——clla. 
„grâu  grâhe :::'— —-granu. 
“încu . Îrâne o O—  — reni. 

„Cale. cat Baii — callu. 
Pele “peizpelli.— - — — Pele, 

. 

  

a 

Ammu dis qud fit-quare vorbă. cată 
să aibă 'în sine şi materia şi forma sa; -— 
“pentru qui nici o materie nu: 8 fără: tor: 
"mă. — Prin urmare, vommu împărți ortho: 
sraphia i în trei părti, 

“10 Partea que tractă despre formă. 
20 Quca quare tractă despre materie 

sau a vădecnii; , 
..30 Şi inline quea. despre, puntuaţiă: 
Din tate, form'a şi punctuaţia sunt 

quelle mai esenţiali, fără 'de quare scric- 
rea nu'şi pote împlini scopul, de a fi înțel- 

leşi de quci que nu sunt “de facă. 'Ob- 
Servarea materiei sau dă: rădecinelor - este 
necessariă  qjuellor que. se dicu erudiţi; -- 

: inalilo vorbelor: ânsă 'sau form'a lor cum 

i puntuaţia sunt de: rig6re  necessarie - 
„i
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la ori que scriitor. Prin lipsa puntuaţiunii, 
şa vădut din exemplele arătate, quă. fără 
voia nâstră' sau păcălit nisce persone: quie 
jocă un rol: mac! în Roimania de astăgi: 

„i 

  

„DESPRE FORMA... 

Pa „ REGULE. 

o,  Masculinii Şi fermininii de prima de- 
dlinaţiă sc termină în d cum: tată, papă, 
popă, i, pașă, masculini, şi cas- “d, lun- d, alb- d, 
frumâ-să etc. femiriini. 

2. Femininii terminaţi. în 4 la plural, 
în -genctiv şi dativ singular se termină în; 

ecum:  ee : Ia 
Romă. Rome, antice Rome, a 
Musă Muse, homeri icei Muse,;,. +: 

„Casă case, vechici case* . -': 
Aquestea luând articol facu: 

Muse-i Muse-le, şi nu Musi Muşile. 
Case-i case- -e, şi nu casi. casilo. ai 

' 

* Daqua, aqueastă. spegie dee S'ar. scrie cu a, deelina- . . 
- ţia ar" fi şi lu vedere: că şi'lă adu întrâșză latină; « 

Roma Rom, Musa Musa, ş şi dadtia ammu adoptă şi. 
un m mut „sau 'symbolicu ammu ave JMusa,! Susa, ÎN 
- Musa, que s'ar citi că şi Îa Romanii antici tot musa. 

îş
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Obsor vaţiă.. | 
Sunt: unele que se termină în dă, mă, 

nă, lă, ră. şi altele, că: limbă, lacremă, Ta- 
„că, stângă, “vină, cicală, „veră etc; aque-. 
“stea la plural şi geneliv şi dativ termi-. 

„ nânduse în e, scurtâdă sau îmmoie pe e, u- 
nele din causa cons6nelor labiali-b, p, fm 
que sc pronunță lipind buzele, ş şi prin ur- 

“mare facu şi: pe e de a -se pronunţiă că î, 
“altele din caus'a consânelor palatinali î, n, 

şi 7 quc, pronunțânduse în cerul gurei prin. 
“ limbe, îmmoie pe e şi prin urmare. îl ad- - 

cucu întru a: semănă cu z, şi quelle din ur= 
mă, că şi gă immuinduse în ainte de e, se: 
“pionunţă mai. facil, dânduse lui e assem-, 
"narea lui î. Prin. urmare mulţi pronunță 
nisce assemenca. vorbe: : limbi, limbile în 
locu de limbe, limbele; 'lacremi, în locu'de: 
lacreme; vaci în locu de vace;,- slângi: în 

- locu de stâng ge; zini în locu de vine; veri. 
în locu de zere, cte.. Nisce assemensa u- 

rite deprinderi, sunt că la 'binile în locu 
de binele, sfintile în loeu de sfintele, căşi. 
căşile în locu de case casele. — Tot que 

- sar pule iertă la nisce assemenea vorbe e- 
ste în poesie' că dialect; quând versul ar. 
queie o syllabă mei pugiu. Attunei mai . 
preferabil ar fi dea se serie limb, vac', la- 
crem, ve de quât limbi, vaci, lac emi, 
veri, pe quare g grammatie a sau logica. lim-
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bei le quere a se scrie Lone, vace, „laert 
ne, tere. . -- o. 

! 3.. Feminii - que se termininti în e, la 
plural ș şi în dativ 'se termină în î, cum: 

Minte minți, sănălosei minţi; 
Vespe vespi, veninosei vespi; 

- Femee femei, frumosei (emei; . 
Aquestea. luând anticol, facu: 

-Mintici minţi-le; şi nu minţei minţele, 
„_* Vespi-i Yespi- Je 

„+ Femeii femei-le, * i 
Insemnare. Sa Oa 

| Femininii i în ie, de şi sețermină câ: dia- 
“lect. în e, ânsă, în originea sau în natur'a lor 
sunt terminate în d seurt; cum: philoso- 
phiă, Jariă, geographiă,; 4 şi ti precedute 
de i sunt quam difficili. în tete limbele de 

"a se pronunţiă i şi d, adică: Georgiu, Ala- 
ziă, şi veni mai commod de a se mută sau 

ase pronunţă. în e, Georgie, Marie. As- - 
semenca schimbare că dialect s'a făcut şi | 

„la Francesi şi Germani: -philosophie, geo- 
'graphie, Marie. Prin. urmare aquestea, de şi 
se e pronunță că în e, ânsă aquel e fiind în ade- 
'xăr und pur şi brev, la dativ şi la plural 
nu se pot termină în î, ci în e după natura 
lor: * şi prin urmare, philosophiei, Mariei, 
geographiei, ş şi nu philosophii, geo graphii: : 
philosophiele, „geographiele şi nu geogu- 
„Dhiile, .
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“4: Masculinii Şi femininii que nu se 
„termină în & şi €,-cată -a se termină - ro- 
mâncsce în u; ântâiu penlru quo, alt fel,:du- 
pă: cum sa vădut ar presentă o materie 

tăro formă, queea que nu. 6xistă în natură; 
(quăei ori-que -materie îşi are 'o formă) şi 

„a doilea pentru qub ast- fel i în 4 s'au termi- 
“nat. dela începutul limbei nâstre; ast-fel se: 
--vădu 'scrişi în cărţile: vechi, şi pentru qud 

o mare parte de Români, că qui din Mace- 
donia pronunţă pe u final intregu şi deschis. - 

Să: luăm spre exemplu . “materia bo; 
dei vommu : dă formă de singular mascu- 

lim; face bo-—ui,. şi de'i vommu dă formă de. 
) 4 

“plural masculin face bo-i. Materia aqui € | 
tot aqueea, şi ideca & tot aqueca, form'a nu- 
“mai u şi s, differe:. una arală ideea în sin- 
“gular şi: alta: în-plural.. — Să luăm asse-. 
menca materia lup, aqucasta cu forma vu, 
facce lup-u, cu forma i, facce lup-i, cu: for- 

“mad, face lup-ă, cu form!a e, facce lup- e. 
, Ideca în quăte patru formele € tot aqueca 
pentru qud materia sau symbolul lup & tot 
aquielia; şi formele ditferind arată” speţia sau 
în masculin singular şi plural, :sau în femi- 
nin singular şi plural. ii 

Mic-u MiC-i, Mic-ă mic-e.. ..: 
-Blând-u blân-di, blând-ă blând. -e, 
Lung-u lung-i; lung-ă lung-e.  --.- 
Friamos- -u frumoş-i -i, Teumos-ă frunid- sc.
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““ Toţetept-u inţellep(-i , inele -ă înţel- 
“opt -€. 

 Românesc- -u românest-i, , vomânâsc-ă 
românesc-e.. | 

'Turturell-u turturell-i Î tunturcl-ă -ă tut- 
tusel-e a a 

-  Aqueste oxeniple, de se vor serie. al 
fel, li se schimbă materia, şi este o contra- 
“dicţiă cu definiţia: orthographici, cu scopul - 
ei, cu principele nemutabili que tote limbe- 
le sunt dătâre: a observă şi a: ţinne” quând 
esu. din'chaosul, qua să dica aşă, al glosse- 
'lor. Cerce: quine-va a scrie. verbele: de'sus, . 
“(despărtindu-le. în materie şi formă) cu slo- 
“vele cyrilliene sai şi cu. jitterele romane” 
schimbând „aquestorăi antic'a şi.natural'a lor 
„foneţiă, qud va vede quă la fiă- quare schim 
bare. de.formă,. vă schimbă şi materia, Şi 
'schimbânduse astfel: 'symbolul sau ic6na . 

„ideii, scrierea“ar' fi. 0 strabogr aphiă ş şi nu 0 : 
ortographiă, cum spre exemplu: i 
„Mi-e misi sau mic-u mitch-. 
„band-y bapnzei sau Dlând-u blânz-i - 

» anr-rArnii sau lung-u lundj-i. 
rombnesk-r romeneii-i “sau românesc-u: 

românești, etc. a 
pu 

“Exomplele aquestea luând articol la 
plural facu:
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: Mici, micii sau mici or” nici şi nu 
mici. SE 

 Blândi-i i:  Dlângii: ș sau blând or Vlângi 
' şi nu blângi.. 

Lunal-i 1 lungii sau: lungi o or. lungi” ŞI nu. 
Tan gi, ete, 

"Cititori pâte_ qud sar “îngreuiă de 
multele melle. exemple; ansă a cătat să a-.- 
„rătăm. limb'a în tote. formele şi. modurile 

| qua s'0 cunâscă 0 dată scriitorii nostri şi să ' 
ne desbărim de atătea giscinării que ne-au - 
devenit un învăţu da casă: de pe la Şolcan: 
şi Călin sau de pe la Marica şi Păuna que 
ne-au fost primii maestri de limbă, În tote 
naţiunile scie astăgi, pînă şi vulgul, que oste 
„un articol; şi la noi :aqueia que singuri se 
„numescu fi i ci lui Apolon,: literați, poeti, - 
autori inari, lucoaferi ai Țirrei, nici un biet 
:arlicol nul pot cunosce: şi distinge; quăci 
del ar'cunâsce, lar! „punne. unde se Cuvi- 
me, cum 'l au pus toți” scriitorii români: “din, 
aintea nostră, Ra 

Iserhnări. 

1 Sunt substantiv. feminini: que se ter- 
mină în u mut că,şi masculini, cum. şi în 
consonă: că Suroru, nuroru Sau Suror, nu: 
7or. Aquestia, luând articoli, quei terminaţi i 
“în te: mut l&ptdă peu şi se scriu: suror'a: 
"nuron a. Se
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| 105 
| “n Sunt: assemenca  sibstantivi proprii ă 

feminini şi străini de limb'a Română că Ba-! 
bylon, Rachel Jerusalem,.cte.  Aqueştia 

“luând articol, cată ase: scrie aşă: Babi ylon-a a, | 

aie 

A orme' "de proniulne,. 

si “Bronunăele cu, schiibână forma: u. 
| în; nu 6 de ajuns. spre a forină” pluralul: 
cată st schimbe: şi materia, „ dicond- no-i, 
În tote limbele se urmeadă. tot aşă: Pen- 
tru quă pronumele. din: singular făcânduse 

“plural, nu mai arată aqueeaşi idee; quând 
"dice, quine- va noi, se înțelege şi: cu, şi lu 
şi pote şi ellu şi ed ŞI ei şi elle la un locu: 
6, Tu, făcând” voi la plural, schimbă: 

„iar şi! formva. şi: materia! pentru, aduellăş ŞI. 
cuvânt. = ue d 

7 Elkuj el, que se pronuiţă şi se: 
şi scrie immuiat' ei, schimbă numai. forma ;i 
intră adică în regula, commună,: pentru dud 

" arată tot, âquetaşi idee: âdică; tot.a treia: 
„persnă în plural: —: assemenea 's&-urmâ- 
dă şi cu ell-a imrmuiată: în: că, „quână face. 
la plural în'elle. n i sr stii 
„8. Cu mă; tejise, “que să faceni, Dom- 

nilor, quâli. pretindeţi 'Qua' nuinai un 5. să 
aibă -limb'a română, representat adică nu-" 
mai. “print” 0. vocale, şi mai. virtos' numai 

p-
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prin d şi leptdaţi pe €'şi pe 59. Vine cui- 
vă bine să seric 7nă, le, “să, sau s€?: “Nu de-. 
vine limb'a şi mai dif cil& şi mai neregula- 
tă pentru qud. devine, mai *nelogicăi şi mai - 
necopsequenie ? Fată dar quă începe a mai 
eşi şi altă vocală închisă şi confusă adică €, 
Apoi lui me puindu' form'a masculină. u, 
face. firesce'meu mei, iar nu mi; i fe, adăo- 
-gindu'iu, face țcu t&i iar nu tău tăi, şi lui S0, 
“achogindui u, lace Scu seci, şi nu său săi. 

” dei 1838, lanuariu 1513 

Ea 

e Sa “x 
asa o, Aust soriiniduse la plural as asegpri, 

| schimbi fără nici un :cuvânt materia $,-în. 
Scriind âns&; aqutsi-u dqueşti, se re- 

zulă limb'a. pentru qud. se represent prin 
- - adovăratele ei littere. 

* Sălissăm ânsă de-o quam 4 dată viute- 
“vele romane; şi 'de vommu' scrie. că: pă 
- rinţii nostri cu quelle: cyrilliene, cum s0.ve- 
de: în cărţile Bisericei,. avem adjectivii de-. e 

monstraljvi în modul următor: , îi: 
ou Anestă, aderi, aseipi- âe 

» aTeAr, asei, amei-a, | 

., - ameasta, ameste, asestei, asestei-a; 

i ;Aquesta € typul | limbei, ânsă Domni-. 
| şorii autori atâţia şi atâţia crogură quă, pot, 
dev cn autori firă a înv ră NICI O. limbă, fă 

+
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“ră. ăv&:de model pe! masti predoces- 

z.
 

facem adică dela Musă, Muse, Musei; as- 

sori: şi scriu: | 

o aserpii femei în “locu de auestei femei. 
femeii aerpia în locu. de femeii ă âgesteia, 

“Aţi scriu şi.fenicii asemiea A 
şi alţii şi femcii anestiea . . a, 
şi altii: vin pină la. absurditatea de, a scrie: 

| „anei femei, 

“Aqui ânsă nu'& nici:0 greutate: facă: 
iiino-va, că'la toți substantivi şi adjectivii 

e 

feminini, din singular plural, ş şi din plural are . 
„îndată typul. 'gendtivului. şi dativului: cum 

'scmenea facem dela dqueastă aquesle, a-— 
. questei, şi adăogind pe-indicativul a, avem 
“aquestei—a, : fărd a căd6 în necuviinț'a „de d

,
 

al confundă cu masculinul plural aquest-u : 
„ aqueşti, aqueşti-a.  Assemenca -este şi cu 
aquea aquelle, aquellei aquellei-d que nu. 
se pote confundă cu aqguellu aquei, aqiei-a. 

Par quă este un făcut, quă tot que nu 
scie: omul mai mult, aqueea pretinde” quă 
o-scie mai binc, ş şi dice quă & sigur de dân:. - 
sa.  Aşă quam.-vinc: şi cu aquesti adjectiși 
demonstralivi. Ei sunt nisce -vorbe' cu qua- 
re .arătăm- un objet sau mai de. apprope 
sau mai de departe... Arătăm. şi tot arătăm 
par qud: anmu sci qucvă, şi apoi 'Ensuşi 

- xorb'a cu quare arătăm nu o scim'cum s'ar * 
cuveni... Se văd. mai sus quit de urii se -
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scrie, atât în: plural qui şi în geneliv: şi. da-" 
tiv, Să 'mai „vedeţi ânsă şi alta: aguesta 
-aquella iau. adessca după. danşii, şi pronu-, 
mele personal îşi, qua să arate! quă este a- 
questa sau aguella, Ensușă, şi- ast-fel [acu 
aquestq şi aguella și. „Sciţi i; “cu tâte aque- 

“stea, cum se scriu de autorii nostri quei. fai- 
mioşi şi celebri? Fără'nici.o timă de păcat. 
şi ruşine de Omeni,. excellenţia lor litterară 
le scriu acestaș acelaş. (şi de. quând aquel - 
„u,mut începu să, fit semnu de erudiţiă ma- 
Te, se:scric şi mai impertinent: acestașii a- 
celaşulll):_ 
40. Quare, este şi cllu an , adjectiv e că 
toţi adjectivii que se: termină i în e; o vorbă 

. că tâte vorbele. cu materia şi cu form'a sa; 
precum sunt şi vorbele: mare, dulce, tare, 

etc: ânsă:: Se 
mare" “a puri face, mari i: 

„ dulce., „face dulci. 
Sa tare | "face tari; . 

quare” pentru que să nu facă quari, după ” 
"cum a făcut: de quând sunt limbele romane. 

. Moşii nostri au scris: omul guare, 0—., 
menii quari; autorii. noslri., de astăidi « Scriu : 
„omul! quave, Smenii quare. «+ au 

, EI : i e Da 
| : ) DRE Pi ' , . : 

E “Ari Sarsaili şi mai moderni, nisce dihanii de Sârsaili 
îmbăieraţi, ş şi officiali scriu şi omul quari. Dar îi vommu . 
dă noi într' o di pe mân'a Rumânellului nosteu, cum . 

„Să ni'i facă a rupe binişor pe românesce. ;
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„î Semai: face încă! un abus fârte :50Dho- 
loghiotat, qua să nu (icem sarsaileșcu, cu a- 

„quest relativ quare. Se scie quă în multe 
liibe aquest relativ ia şi articol că şi la noi: 
quare quarele; căşi la italieni quale il qua-. 

„le; căşila F Francesi qui, lequel, laguelle, 
lesquels esquelles; ânst quând o dată vor- 
b'a precedente „la. quare se reduce relati— 
vul are arlicol; un al: doilea articol 'lă re- : 

lativ este forte de "prisos. Francesii dicu: 
„ Phomme qui, „iar nu Lhomme lequel; la. fem-. 
me qui, iar, nu la femme laquelle. “La noi 
însă. sunt mulţi quăror, nu le: lipsesce, cum - 
'se dice, quâte O dâgă, ci le prisosesce, quâ- 
te una şi do aqueştia nu se mulţumescu 
a dicce omul quare, femeta quare sau que; . 
ci. îţi punne:de do& ori; articolul, „dicend 
omul quarele, femeea quarea. . : | 

41. Precum" ellu,' dela: quare elidend 
pe el remâne: articolul lu;.face'dativul plu- 
ral .ellor sau lor, assemeneca şi un face 
la dativ plural: unor, assemenca- aquesla 
agquestor, aquella aquellor, alât' atâtor. 
aquestea se vede la unele materia 7 şi tor. | 
mă-or=lor; în altele materia. un. şi for- 
mă: or=aunor; materia : aquest . atei şi 
formă or=aquestor, aquellor ; „materia. a- 
(ât şi formă or= atâtor; ' materia mult - ŞI. 
tormă or—multor;, alt! altor. Ânsă la totiz - 
tuturor, amendoi amânduror , măteria e-
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ste, tot ŞI amândo- şi-reu sc face din to, lu 
ti-tor, din anendo amendu-ror, 'quă se 

“falsifică şi form'a şi materia; şi quă 7or nu 
" figură întră formele române, nici lulu şi a- 
mându între :materiele sau rădăcinele' ro: 

„mâne. “Este: ânsă aquel articol "plural “în 
" dativ.lor; şi dicend quinâvă tutulor se mai 
appropie de totilor sau tutilor; dssemenca şi 

la amenduror.se mai pote gicce - amăidu- 
lor...“ Tot assemenca' se vede 'şi:în ediţiu- 
nile e quzlle mai bune: alle cărților .Bisoricei. | 

"Atât, la plural face” atăţi, şi prin urma- 
„re cu particulă: a, atâţia. “Autorii ânsă de - 

" -astăuli scriu. atâţed, par qud ar fi „pluralul 
alâțe Şi NU: alăţi. 
„Doi, iard se vede şi după forma: işi 
dupd înțeles. „qud esto, plural; „pentru; qud - - 
que-€ doi nu 6 unul. Însă form'a i mas- 
culină “la feminin” face. e că -la buni bu- 
"ne ele. şi daqua voiţi să' aibă limba ro- 
mână numai o vocală închisă confusăi, 
adică ă, cum ammu facce din doi doi Şi 

„nu doi) Ii 

4) Întrâbă adică băcţii, Domnule Sarsailă official şi cu 
, „ iataganul de brâu qua să scie şi ei unii alţii spre. a.: 
nui Scotte- din' funcțiuni. DE îi 
PIE : Hei! Faraâne, Daradne - E N . Pa | 
p. .. *  Cearlatan de: progres6ne 

m Din ureesee; Sfrancosesce 
a. Și "nsuşi chiar din muschicesce ! 
. O s'o rupi pe românesce,
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43, Lâneă doi, trei, de'vommu alătură | 
IE forma numcrilor ordinali lea şi indicativul 

sau articolul al, a, face al. doi-lea, a doi". 
„. dea, al trei-lea a, (rei-lea. Sunt ânsă mulți”. 

procopsili şi Onsuşi din 'quei que au venit: 
dela hagialicul Parisultii qoari scriu al doe- 
lea al. îi colea, i. 

La dot şi trei qiând se alDftură forta | 
de verb escu, unii scriu: doi-escu, trei=escu, 
şi alţii do-escu lre-escu. După părerea, mea 
şi unii şi'alţii au cuvânţ; „quei din urmă ân- 
„se mi se paru şi mai consequinţi, quăci lân- 
88 materie nu allătură doă forme. Materia... 

- sau rădăcina aqui este do, tre, „pentru qud i: 
„este. form'a pluralului,. şi prin. urmare do— 
escu, tre-escu coprind o-rădăcină.sau o ma- 
terie şi 0 formă, unde do-i-escu, lre=i—escu, . 
coprind o rădăcini şi doă forme; Aşă este : 

_şi la'patru, rădăcina fiind patr, verbul face, 
păi tr- escu, şi nu: patru UESCU. IE LIRE N 

4818, Iţinuariu 22, Si 

„Fân m! a ver dion. | 

u Tot printa persână, în toţi timpii - 
Şi numerii are forma sau Bnalul d) de vi-, 

N ta - ia 

  

  

SE Ammu mai arătat quă u şii. arati sunt tot dauna. 

,



442: | 

găre: rogu '7o du- -tej: i Tugtimu rugămu- to 
şi i prin urmare: 3 

Cântaiu, ru gaiu, vorbiti, scriseiu; pa 
_ cuiul; şi nu cântai, rugai, vortii, scrisei, 
făcu. | 

Mulţi scriu: astăgi după wypul sau: form'a 
„â'doa (n'a scris ânsă nici.un Român pînă la 
4830), şi unii “scriu ast-fel: 'din nesciinţa 

| grammalicei ș şi alții din systemă, spre a read-. 
'ducce adică typul la quel anticu latin șau la 
modernul italian şi franges; cantavi,; canlai, 
je chantai.: După . “părerea 'mea” aflu -zhai. 
logicu 'sau' mai rațional typul limbei” Bise-: 

“ricei; “ntâiu, “pentru. qud are characteri-: 
stică u de. prima pers6nă; 'âl doilea, pen- 
tru quă 'rugai eu, perlect, se “confundă cu! 

„rugai tu, imperfect; al.treilea, qud pronun-! | 
'țiaţia română ne facce a preferi pe.rugaii' 
din ruga; “al patru-lea, quă € un typu con- 
'sacrat în atâta: 'secoli de .bărbati' que 'se: 
vădu quă au avut şi minte şi erudițiă, ŞI 

. 

  

muţi şi nu mai € nevoie de a A imseranaţi € cu sem- 
nul scurtării adică :i i, que mai mult insultă pe 
cititor considerându'l. de buchier. +Vin ânsă impre- 
giurări quâte o dată, quând după cr, gr. d, pi, îl, 

„adică: după şir preceduţi de altă consână, să se 
";: pronunțe intregi . uşii finali că 'la:.. lucru, templu, 
__? G9ru, socru,. amblu âmbli, aflu afli ete. . ,, | 

 %. Imperfectul cdntam, mai nu presuppune un u “final, 
fiind tdutat-am, şi pentru „qud de aqueasta nici nu 

__ Sau putut deprinde Românii. d a i gicce, rugamu-mă, ; 
" după cuni 'dicu rogu-me. . ,
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„pentru, qui limb'a cu form” ă u la prima per- 
s6nă que representă pe e-—u, în general de- 
"vine nu numai. mal, “regulată, ci şi mai l0- 
'gică; şi infine pentru qud d6 voieseu unii 
a” readducee. form'a antică latină, acolo se 
vede canlati, "o gabi. iar nu cantai, rogai; 
şi cum ammu niai.arâlat littera.v din la- 

 tinitatea clasică, strămoşii nostri au shim- 
» bato. forte: natural în u: că la naufi dgiu 
dela nave, că la au dela av-ere şi altele. 

2. A doa persnă a. verbilor „in: toți 
“tnbpii ŞI numeri: are timpul, sau forma î;. 
cum: rogi,'rugali, “vugai, ru gaşi, ru uga— 

Tr d[i, ir ugasseşi, ru gusserăţi.i 

“E zcepţiă.. 

| Pri im'a conjug gaţiă la imperativ singalar 
şi i la quăţi-va verbi ncregulați nu au forma ș, -: 

“ unde şi se presuppunc a doa personă. “Pentru | 
-quei 'neregulaţi i că fă (în) du, vino navem a . 
dă cuv ontul, tai ncreguta n'are alt cuvânt: 
de (uăl capriciul sau facilitatea de multe ori; 
jar pentru quei regulaţi, causa este qub im- . 
perativul 6 sau un înfinitiv sau un subjonctiv; 
spre exemplu, din â cântă, imperativ face: 
nu cântă, non cantare, şi apoi.de aquesta. 
mai i aprope este cântă tu; din a dorii i im-. 

A Ţot d'auna-i final este mut, afară, numai "de va fi în 
urma lui şi r precedaţi de o cons6nă,- că la dmbia 

FR afi, tueri, * N a m Ta



au 

| perativul facce: nu 4 dorm, non i dor mire, Şi 
„de aquesta mai apprâpe este dormi, din a 

„vede imperativ. facce nu vede, non vedere, 
“şi de 'aquesta nu e departe vedi, fiind .ier- 
lat sau natural de a schimbă pe eini. 

+ 

  

SE _ TI 

3. tecia porsână a presentelui indi- 
-“caliv ie prima conjugaţid arc form'a &, fiă 
“singular, fiă plural; cum ellu-ar-ă, ei ar-ă, 
el cântă, ei cântă. Dela un timpu î înquă, 
se întrodusse un neologismu, nu numai in- 
norant, ci şi contrariu limbei nâstre,. făcând 
„mulţi paradi de a scrie cllu ară şi ei aru, 
ellu cântă şi ei. cântu. - Ânsă, cum ammu 
mai arătat, un assemenca typu de plural la 
prima conjugaţiă : nici nu'sa mai audit în 

: -aurele Românilor nici sa mai vădut: prin 
cărţile “quo s'au. typărit: pină la 1830. Un 

"-. assemenea lypu- viţios 6 în contra tutulor 
limbelor romane; 6tă quare. a fost. typul 
legiuit al aquestor limbe, în presentul indi- 
caliv dela prima conjugaţiă : 

| „latina 
canto, cantis?) canta- -t2], dela aquesta plural poece:- 

n — — „ Canta-nt 

“ţ. m . | _ 

1 Nu se scie. de se proriunţiă 5, sau de:cră mut că la | 
Franqesi. , . . Iu Da 

2) Nu se scie de s'a pronunţiat ţ, sau de'a fost numai .



italiana! 
„canto, cââti, canta; dela aquosța plural race: 

„o  Canta- -no. RI DI i 

E aa “xomână . 
- : cântu,. cânţi, "cântă dela aquest'a .plural ântâiu facea: 

=. “cântă-nu şi cântiin!] şi. mai la urmă ă lepădând 
“pen făcu cântă. -! 

 Quât pentru” forma duc are:a treia. 
'persână la plural dela a.doa şi a treia con- 

jusaţiuni, s0..vă: arătă deinonstrânduse la 
locul său, 
HA treia persână a imperfectului sin=: 
-gular. în: prima conjugaţid are forma &;. : 
el cânt-ă, ellu ar-ă, ellu. luci-a. Accen- 
tul gravu cală 'a'se punne' pehlru. “quă: il 

| «(quere prosodia, - -şi pentru qub sa dis quăd 
:nusc, pote numi “orihographiă un modu de 
scris que nu conservă, şi nu arată adev- 
vata! prosodiă. sau pronunțiaţiă a limbei ; 
și pentru: qud vin? împregiurări unde. vor- 
be câ formă, forma şi- formă, “inţa ŞI. 

- fiinţă, să se ia una drept. alta; şi. quci que 
mu “sunt de facă să nu ne priceapă. ERII 

:- Mulţi seriu şi pronunţă a treia persână 
a “pluralului dela imperfect; formau, cân=: - 

” tau, arau i, în locu de formă, cântă, ar d 

  

| distinitiv şi mut că-la Froâgesi, que n „pun fărăd a” 
tata “cun şi. la noi, şi Haliani și „alţii que “| 
ammu |epidat. 

-1) Vedi cărţile Bisericesci, cdiţunile quelle mai vechi,
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:. Credem. qub aqueste dot forme şi una 
ŞI si alta sunt.bunc, .şi reinâne la gustul scrii- 
torului mai virtos la versificaţi. E 

„î 8. Pind quând se scriă limb'a cu slo- 
vele cyrillene, scriă Românii a treia perso-'. 
nă singulară a. presentelui, a impentectaui 
ŞI a perfectului, în modul următor: . 
adică: clu ap, elhi apă, ellu aps.. 
"Să. venim acum :a: scrie: aqucste trei 

împregiurări distincte “cu literele: romane: 
ap = ară. E 
apă. = ară. 

- Quăt pentru apă, del voimmu scrie q- 
ră se confundă cu imperfectul; şi pronun- | 
(ţia. nu se representă, justă; „0€1. vommu” 

„“scrie ar&, tot -0 assemenea nevoie, quăci 
prosodia nu se arată; del vommu scrie ar. 
de, şi -se conservă prosodia,. „pronunțiaţia 
pate: ast-fel quât nu se. appropie nici de 
cum de. _quea română; suntem nevoiţi al 
scrie ară. Anst şi ochii au nisce drepturi - 
în regulele gustului assupra objetului que se 
vede; ochii qucr frumosul că şi urechile 

„harmonicul, că şi nasul aromele, etc., 0 vo- 
“cală cu trei tepe în sus înţepă la ochi. A- 
lergăm dară. la quelle- -lalte vocali - şi cer- 
cămu: - 

„79 nu se appropiti d de + vera a pronan- 
Vinioromână o: , 

- Gră assemenea. - i 2 

e



.t 

17 

| Aro se mai appropiă, ş şi cu 1 modul. a: 
qucsta de'scris, quând vă. licece o dată şi 
Musica. cuin' se cuvine: prin limb'a m6stră 
după cum trecă prin quea italiană, da o ma: 

- desrăguşi, îi vommu facce un. mare servi- 
ţiu, dândui o vocală, rotundă que 'se pote | 
cântă cu gura. mai deschisă în locul lui.z,- 

la. quare ar rtistial vă fi nevoit! a mai. încliide 
“gura, şi a scâte jumătăte sonul pe nas. 

- Aqueastă dificultate cu aşă ammu îm: . 
păcate cu, mult mai “nainte de'a cunâsce 
în quevă limb'a italiană. Quând' mai. apoi 

„ trecuiu “de. curiositate . prin, typii aquestei . 
“ limbe surori gemine cu a nostră, „remăsseiu : 
mulțumit de instinctul: meu. | 

Cată ânsă a arătă şi modul: 'după c cum o 
| D. : Laurianul applană, aqucastă dilticultate. 
„D-lui recundsce doi ..unul brev- şi aliul 

lungu, pentru qud ş şi sunt in. limba. nostră 
adică »=ă, 6, d; şi pe, 5 îl facce og gal lui ă ă, 
adică apv = ară, şi apt=arâ.:, . 
E şi cuvântul. que “credem. quă arej.. 

şi 'quarele: este foite logicii: Să aşternem" 
typii. conjugaţiunilor în impul perleet per- 
son'a a treia: . , 

ellu vorbi, ei vorbi- 70, coriservă pe i; N 

-ellu făcu, ei făcu- -r5, conservăpe u; pi 
> 

"ellu ard,'ei ara-ră, nu conservă pe &; şi prin urmare:: 
„llu arâ, ei 'ara-rd a cătat” să fă. SR E | 

să) 

Ansă ue facem ui d cu circonilex
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„que. din fatalitate. că “şi quelle -Ialte - vocali |. 
Sau adoptat. dela inceput âncă dela ante- -: 

naţii nostri de a se. pronunţiă nasal iar nu. 
închis şi conlus? que facem culturei limbei. 
quând mai târdiu vă trecce musica prinr 
„Ensa? que. facem quând sevă desrăguşi Ş 
limb'a quă ard se. vă conlundă cu ară: "Eu 
m'am deprins â scrie pe apă ard, iar nu 
egal lui arâ. Nu pot ânsă. dicce nimicu în. 

“contra modului: adoptat de. D: Laurianu, 
pentru: quă, după, cum se vedă, cu mă fă 

7 

“Cuiu avocatul şi appărătorul aquestui mod. 

, 

puind în ainte logica lui.. 
“6. Doi aa unul după altul se "assorbu 
devenind unul singur lungu, sau se elidu, 

„că la casă, casă-a= casa, "lună, funda 2 

luna. Prin urmare din arare,:lepădând . 
pe re şi remânând ara, de vommu adăogi 
la aqucastă rădecină forma & a imperi (ce- 
„țului de a treia personă, facce-araa =ără.. 

În quăt ns pentru e şi a, aquestea, “qăând: 
se întempină, devin un diftong în quare' se : 
simtu sau -se “aud amândot vocalile; as- 
semenea se întâmplă şi quând.: se intempi- 
nă îcua.. Aşă dară" la vedere, lepădând 
finalul re şi allătarând fornva imperfeetului: 
d, se facce. vedea, ŞI ea că diftongu fiind - 
lungu, numai are nevoie de. accent; _as5e-. 
menca „se urmaţi şi la" dormire, dormi, 
dovmiă, „Aquesta, de! sc pronunţii anply sat



“că  păste Oltu, i ia. „accent; “de se va pronun! 
ţia ânsă o dată că diftongu legat a, Pare 
„nevoie de accent adică dor: Mid sau dornua. - 

„dem, 25  Ianuariu 1818]. . 

Ammui vădut din quelle de Sus qub a 
reia personă 'singulară a perfectului are în, 
genere drept formă sau linal'o vocală lun- 
gă sau accentată; cum:,ar-0 „appropi-d, 
dorm—, făc-ă ete: "La vorbe ânsă că spars-e 
2mors-e, TUpS-6, „lins-e, smuls-e, etc, quare 

"este causa do nu se pronunță sau nu.sc, 
- întonă că sparsă, mupsc, tinse, smulse, ete? 
„Causa este qud vocala din aintea lui 0, a 
dică quca dela. penultima are doă cons6- 

„ne după densa şi făcendu-o lungă, mută 
tonul şi facee pe e final brev sau scurt; ; spre 
exemplu : în vorb'a sparse pronunţiânduse: ” 

-sbar-se, se mută tonul de pe e.pe a. 'Tot . 
aşă sc: urmedă ş şi la vorbele rup-se, lin-se, 

„Dins=se, cOp-s2, sug-se etc. Ânst în a-" 
queste oscmple cons6ncle fiind dilterinți se 

“simt sau se audu fiă-quare; iar quând con- 
sonele sunt tot aquellea sau gemeni; fiin-! 
Va lor,.se demonstră -prin mutarea tonului 
sau lungirea vocalii.penultimien& sau quca 
din âintea. lui e: ast-fel sunt vorbele; pussg, 
disse, brimisse, înfellesse, allesse şi altele, 

1



120. 
cuare. de nu; sar serie. că în originea lor 
îndoind consân'ă, ar cătă-a'se pronunţi ă du-. 
pă. regula generale; pus, (disc etc. sau, qua. 
să' scăpăm . “de. adqucasti necuviinţă, a aller- 
gă “din nuou: la “modul hellenicu cum se 
sciiă cu slovele cyrilliene scriind: dise,- pu 
se, „dise, trimise. . Cuvintele peniru qua- : 

„xe se” preferă în împregiurarea aqheăsta.. . 
exceptionale a perfectului îndoirea. cons6- 

“mei sunt: ânteiu, pentru quo : aşă o quere e 0-- 
riginea aquestor vorbe;. al doilea, pentru 
duă. îndoirea. consonci &'mai natural de'ă 

“ardică” tonul de quăt accentele - que sunt 
convenţioniali; a treilea, qud “îndoirea con: 
sonei ne scapă de nevoiea de ă se confun= - 
dă participii feminini plurali cum: objecte 
puse, adduse, trimise, alese, cu pertectul *- 

„ellu pusse,. ollu addusse, ellu (rimisse, Etc: 
„ Aqui curat se. vede cqud limb'a româă- 

nă din tată în filiu' a conservat vocala din' . 
“ penultimă să fii lungă, a cătat: să prece- - 
dă dot consânc, fă diterinţi | fi gemene, . 
Apoi a appăsă quinevă' uşor” asstipr'a unei. 
vocali este a ave o limbă copillărească: sau 
mille; a apptsă, mai pronunțat este a âv€' 
o limbă mai bărbată sau mâi vigurosă;'să- 
ia. quinevă ă minte la „toţi. gicăți din : fre: 
vorbeșcu mai curat, mai. sinătos, mai bine 
românesce, „qub. aqueasta que .dicem 'şi! 
facu, appasă adică unde, s se cuvine qua să 

»
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dea nuanţa quca “mai clară şi. mai distin- 
„să cons6neloi; quând dice: objecte duse, 

trimise eic., appasă mai uşor, face -adică. 
a se auqi:s mai uşor; şi quând dice: ellu. 

" dusse, pusse, trimisse; facce a se audi vor- 
b'a pronunțată mai 'cu vigore... e -: 
1. „Pe lângă aquestea, pentru copii. faci-. 
litatea este de a'i facce quât se vă put& mai 
mult ;a distinge. un objot. de „altul . prin 
semne characteristice... - Fărd aqucastă di- 
stincţi confundânduse. participiul gise cu 

„perfectul disse ellu; «forte târdiu sau, pâte . 
nici de cum, ar distinge pe unul din: altul; . 
qudci: se quere o judicată matură la o as- 
'semenea dejudicare, unde'prin îndoirea lui 
ss la perfect, faccem: a se pricepe numai 
din. vedere. Limb'a hellenică, şi după dens'a 

„ latina, € plină de assemenea; distincțiuni, şi 
de aqueea prin studiul lor devine quinevă În 

„adevăr grammaticu şi philologu, unde prin 
limbele moderne, și ânsuşi. prin stăruinţe 

"mari, abiă ajunge la mediocritate. Se în:- 
„X&ţă limb'a română (dela 1825 pînă la 1848) 
în schole quăte mai mult de dece anni, şi” 
„tot se fâceă analyse &rammaticale 'şi ana- 
lyse. logică, şi cu o stăruinţă consciinți6să 
din partea protessorilor, şi cu tâte aquestea : 

„ elevii: que eşiră din scholele române âncă 
nu conoscu grammatica, âncă nui cunoscu 
limb'a; abia. pot: distinge. la o riguroşă în-



122 

trebare! un nominativ 'din' accusaliv pentru 
quă nau aquesteă nici tin seninu characteri- 
slicu, tunde. quănid. s6 învăţă limb'a hellerii- 
că şi quea latină, dela quelle, Mântâiu lec- 
liuni sc cunâsce acerisativ ul'pentru qud au 
destinetivul Şi m: uodaa, posay, Musa Mu 
sam, (în limbia româniă,. italiană,  (rancesă 
musa şi. “nominalivul 'şi accusativul); Forte... 
pucini “elevi din schâlele. române pot: dis=- 
tinge auxiliarul așu (cum aşu facce) din par: 
ticula a, alăturată: la pronumele își (aşi); 
sunt: assemenea forte mulţi. que nu pot di- 
singe“ pronumele 'se. „din conjugalivul ' să, 

dativ ul feminin aguesteia 'din pluralul mas- 
culin aquestia; infinitivul: trimittere a -tri- 
mille din presențul indicativ ellu tr imite, 
perfectil. 'allesse,. din participiul allese;. şi 
pentru quc? pentru. quă .se scriu cacogra- 

| phiate fără semne characteristice. :: 
Uncle. că aquestea şi altel6 în n imb'a 

hellenică sunt forte: distinse, şi se pol cu- .. 
nâsce de copii dela prima “vedere - fără 
“multă frămentare a cugetării, spre exemplu: 
i 

7 

. ondre nominativ, Tep | 

“"onâre accusativ, zip, 
1 i i-.se serie verb pronominal, reiptrar, 

"2 să serie subjoneliv, îva rodon îva rece, 
-- „scrise ellu,' pepe yiygage 
„„„Serisse participiu, - . “Yoaupivaa 

„Aşă dară, pe quât limba ne oftere de



3 
sine dela MOŞi. dela stă ămoşi. assemenea 

- facilițăţi, grammaţicii -ş şi philologii sunt: da- 
tori a nu le trecce cu. vederea, ci a le adu-' 
nă;a le complectă, a întregi şi facilită arta 

„ scrierii Cum, să Corr espunţă adevăratului ci 
scopu. -Ammu dis şi mai nainte quţ, faci- 
lul: nu'stă în. puțin, pentru qud attunci faci- 
litatea quca : mai. mare ar'., stă în' nimicu, 

„quăci nimicu-nu 6 mai comod şi mai facil 
de quăt, a ru facce'.omul. nimicu. “ Facilul 
stă întru a cunâsce quinevă întregul şi: per-; 
fectul unei arte.șau unci, soiințe în que mai 
scurt timpu: posibil. ya 

„Scrieţi cum! pronunţiaţi, stris mulţi Şi 
| însuşi professorii, quă este mai facil, şi învață 
elevii quâte opt şi dece anni prin scholele. 
_TOMÂN€ Însuşi limbi a lor, şi nu sunt în sta- 
„Tre dea distinge un pronume se' din conju-. 
gativul să, un pertect din participiu. 1) Cer-, 
„ce quinevă -a le arătă limb'a în tot adevă- . 
ul ci ast-fel cum ni, sa transmis ' diri tată 
îi filiu dela striibuni, şi vă vede quă junii 
vor incepe a 0 cuhosce. şi a0amă a dela pr 
mele lecţiuni. | a 

N 

'1) Tot - “dicâna la: toţi! a 'scrie "cum pronunţă, -! "Moldo= 
” venii începurd a scrie: vorbăsci,; Dumnedzăule, giu-. 

dicu etc.; Munteanul: unt dă lemnu, ş şi Olteanul: 'fus= - 
. „Săssen; » și pelticii toţi: jinţi sase, faţi, zuduţi, ete, A 

„scrie cum Yorbesce! altunci ânst la que mai puneţi 
po aquel-u mut şi pe:unde nu se cuvine? cum şi 

„pe bădăranul “de “func? "A scrie cum. se pronunţă 
“clasicul, cum pronunţă bărbatul cu organele intrege,
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8. Timpul perfectul aiteriok sau mai! 
mult de quăt -perfectul. în limbele' greco- 
latine „se; face dm peifectul definit: 2ypaipa; 
Eeypărpew,' amavi amhavi-ssem. Assemenea 
şi în românesce aquest timpu, que mai din: 
ainte nu eră în usu'de quât 'că .condiţional 
passat, se formă din a treia. persână a per- 
fectului, adioginduse forma ssem, sseși, sse; 
adică din vord) vorbi-ssem,. din făcă, făcu 
ssem, din allesse allesse-ssem.! Prin urma: 

“re, determinată. o dată form'a .perfectului,. 
se poţe determină şi -a perfectului ânterior. 
“Et ânst în que stă quea que se dice 
euphoniă, iar nu întru ă scrie cum vorbesce.. 
fiă-quare şi tot. gingavul, fonful. şi pelticul.: 

ar-arăm, ar-asserăm, : ar-ardm, ar-asserăm! -:- + 
ar-arăţi, ar-asserăţi, : ar-arăţi, ar-asserăţi - , 
ar-ară,  ar-asseră,  - ar-ară, ' ar-asserd, 

“ Quând 'acum ar lipsi: semnul 'scurtării 
de pe dâssupra yocalilor şi: s'ar' pronunță 
“vorbele curat cum sunt scrise” fără a mai; 
închide .vocalile; ' quare :din doă moduri. 
este mai euphon sau mai plăcut -urechiei ;- 
arara sau araro ?' arassera sau arassero. 
Nisce assemenea întempine de sotiuri s'au: 
"numit de artisti, de bărbaţii Estheticei eu—:; 

  

“ forte bine: 'nu ânst cuni pronunță pelticul, gingavul; 
Și barbarul corrupt, quăci a perpetuă corrupţia lim- 

- bei nu se chiamă cultură. *.. . : 
1 Dela ară nu-face aro-ssem ci ara-ssecm; mai 6tă ân- - 

- €d un'cuvtnt al D-lui Laurianul..-. îi
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- „phoniie şi cacophonie, şi aqueasta a forțat 
„în tote limbele pe artisti de'a facce ex-- 
cepţiuni la regule în favorea euphonici. .. 
„+8. Mulţi perfecţi de prim'a conjugaţiă 

au vocata finale sau forma d sau d prece- 
dută de î. Sa vorbit ânsă qui după idio- 
„ma română ă, 6, i precedut de i se pro- 
“nunţă mai facil că e, devenind dialect; că 
„Mariă= Marie, Georgii = Georgie, 1iaţiă, 
„nație. * De aqui dară perfecţi că înv; sau * 
învid; appropid sau appropiă, sau preve- 
-ghi0,. se pronunţă că învic, appropie, pre: 
deghid. Quând ânst din perfect trecu aque- 
ste. vorbe la perfect anterior şi la participiu 
;passat,. attunci. se vede curat..etimologia 
or, :.quăci. dicem inviasse,: appropiasse,. - 
„Dreveghiassem; înviat, -appropiat iar nu 
„Enviesse,.. appopiessem,  înviet. appropiel. * 
„De o. dicu aşă- Moldovenii şi alţii, este un . 
;provinţialismu că şi la noi învi, appropis. 
-.. 40... Toţi sciu quă passatul indefinit la 
„noi se face că şi în limbele surori, din au- 

„ :xiliarul avere şi din participiul passat; ânsă .. 
„avere se conjugă: amu şi așu, ai, are şi a;. 

„ Qvemu, aveți, au şi ar';: prin urmare pas- 
satul indefinit se înțellege quă se cuvine: a 
facce: "am făcut,. ai făcut, a făcut; avem 
făcut, aveţi [ăcul, au făcut... Usul ânsă a 
Jepădat dela avem aveţi syllab'a ve şi a re- 
mas a-mu, a-ţi; şi limb'a, cum ammu dis,
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“fiind că şi: Musica, fit -quare sy llabă. e că un 
timpu. Quând în Musică: se tace sau se lepă- 
dă 6 notă negsă; timpul: -neappărat, cată. a 

'se numeră 'şi: nota remasă, de unde eră nc- 
ară cată :să deviă albă, adică să preluiască  - 
quât dot negre; şi nota legată o dată de-. 
vine liberă şi „prețuesee, gât dot legăte. 

Aqiest calcul să făcut în tote limbele şi la: 
„vorbire că şi la cântare; quăci almintrelea, 

nu 6 calcul, nu €. logică, nu'.€ cadență în 
„vorbi este limbă nâcultă.! RR 

Moşii nosiri scriind cu slovelo cyr lie- 
ne que Stint,. cum anunu gis hellene, cuno- - - 
'scea mai bine 'de e quât noi, şi legile musi- 
'Gei, şi alle litteraturei, şi: matura. limbei: ci 
-quând dela: voim leptdă + o sy abă 4, simţiă, 
“cunoscea quă vocala o căță să doxviă lungă 
'şi'scriă wm. de o putere -cu pomniu sau cu 
“uhomu ;- bot assemenea. quând dir ana nu- - 
“meral. dicea 0, adică quând. spre exemplu 

“în locu de und sită dicea o sulă; una, a- 
"end dot syllabe, o, nu pute. să "deviă de 
“cuăt lungu. şi prin urmare îl sciiă w sută. 

Tot assemenea vorba homo latină que - în 
francesa devine 'hobime pentru quă o este: 
'lungu, moşii nostri “il. scriă wmb.- Asseme- 

„mea pe loru (leur), Îl seriă awp. Litterele 
'romane nu au w” şi datina lor spre a lungi 
vocala”â fost şi este de a indoi coris6nă, 
«sau de a adăogi. pe h-mut; ast-fel dar: ::
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voimu "egal cu vămmu 

„avemu. —, amu . 

„una : i ho sau 9 

“Ami. fi putut arătă Şocalile hi şi 
„prin circonflex, adică d,'€,î, 6, i, daquă a- 

(uest. sennu nu sar Îi adoptat din disăraţiă 
spre a arătă vocalile .masali. - . - n 

Francesii, quind se lungesce vocal'a 
sau : pentru. „quă : s sa scos afară 0 syllabă, 
sau pentru, (ud s'a lep&dat o consonă,. 0 în-. 
s&mnă cu':circonflex cum. teste = (ele; 
estr o=€ tre, apostre = apâlre, cpistr cpt. 
“tre; şi: iard- parlarănu, dormirăm=parlă- 
mes; dormimes ;. i chantarâmu = = = chanti-. 
-mes, ele. : 

“: Pe aitunci pe quând s se formă limbele 
neolatine; pe. quând Rongardii. (que nu cră- 
„de quit Marticineni) învederă. o crudiţid 
profundă, contimporanii' Bassarabilor.nu se 
-vădu nici de cum mai jos... Noi quei de a-: 
stădi numim aquei timpi, limpi:i de barbarie 
Şi de. innoranță; şi venirăm “Spre. a facilită 
tâte pînă în ultim'a facilitate, pînă la ninicu, 
que & mai faci! din tote: Moşii: nostri învt- 
(ă „qua să învețe, qua să alle fiinţa şi na- 
dura ori- -quărui objet que 'voiă a studiă; noi 
învăţăm. qua să nu cunoscem nici 0, dată 
objctul despre quare, trăctiim şi ne occu- 
păm; şi numim apoi „epocha nostră, „Epo- 
chă de- “progres! -.: i, A
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Să. Iăsstim, domnilor, unii. cerbicia şi 
| ali ironia, şi să ne occupiim seiios spre a 
pute ine present limb'a. dupt originea ei, 
“după natura ei, după regulele. nemutabili 
alle estheticei şi philologiei universali, şi 
ast-fel a'i dă tâte notele characteristice, re- 
"clamate de natur'a ei, prin quare . dela pri- 
ma vedere să se cunâscă şi de străini şi de 
„copii (pentru ud şi ei. daquă sunt de cu-! 
rend veniţi în jume' sunt că nisce străini în : 

„alle limbei, Artelor şi Stiinţelor) să se cun6- 
“scă mai ântâiu cu-ochii, quă & mai facil, „şi 
apoi. prin cugetare părţile 'cuvântului cum 
şi modificaţiunile lor, daqua voim să avem : 

“- grammalică şi limbă; iar daqua nu, încai 
ducă- -se în colo, măturaţi- -0, ştergeţi-o: de 
“prin schâle.! 

Spre: exemplu să “punem înaintea unui: | 
copil, expressia: am făcul, şi să'l întrebăm: sin- . 
„gular este sau plural? Ellu qua să polă res- 
punde, cată să aibă mai ântâiu o etate que- 
;vă mai 'naintată; , a doilea o minte mai age- 
„Tă şi a treilea să fiă preparat prin regule 
şi apoi să judice în sine: quine am făcut? 
eu sau.noi? şi daqua. sujetul eu sau noi nu - 

„se allă în text, să citească phrasile de mai 
Sus sau de mai jos; şi abiă s să i potă respun- 

ra La aqueasta din disgraţiă. fuiu ascultat: Gratamatic'a 
omână, sau mai bine analysea de limba română 8 

de mult de quând nu se mai aude prin Collegiuri.
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. d; şi pînă 'se deprinde: a respunde drept, | 
quâte insulte şi pedepser nu mai suflere! -quă-. 
te bătăi de capu! Puneii ânsă în-ainte: am 

făcut şi avem făcut sau ammu făcut, quă 
- îndată după forma que vede îţi vă respun- 

„„ de just. - Şi aqueastă formă nu & covenţio- . 
nală, nu arbitr ariă, nu. după vre o systemii -” 
Gre-quare; ci eşită din natur'a din adevărul 

„limbei pentru “quă (vo-rimu) = (vom-t-mu 
(a: vemu) = (anitmu);: (urna) = "(ura 
= o ho. n ! a E a 

“Vă întrebă ânșă quine- vă:  daqua din 
avem cu drept cuvânt se face amniu, tot as: 
'semenea din aveți cată a.facce -ați.. “ Între» 
barca este logică: ânstiîn regulele generali: 
alle jitteraturci: la nici 0 linabă nu se îndo-.. 

„_escu îndoitele câns6n€, pentru quă attunci se. . 
împătrescu. + Aşă la helleni (, 3, = îs, ze. 
75, nu se indoescu: a latini: e = cs nu se 
îndoiesce; aşă la noi d, ş $( = ds,ss, îs nuse. - 
pot îndoi pentru 'qud se împătrescu, adicd 
„ajlintare — alsisintare, ațți:= =— alsisi, a$-. 
şedare = assssedare (v, iarăşi nu se indoie- 
sce pentru. qud & mai mult vocăla “1 u sau 
v sau de quât o consână). ._ 

> “44, Fiitorul al doilea se scie quă se fa-, - 
ce din. fiitorul verbului fire sau « fi, adică. 
din zoiu-fi, pei-fi, vă-fi,. şi din participul pas-: 

„sal, şi prin urmare voiu-fi făcu: Aqui nu: 
“E nici 0 greutate despre orthographiă, da-:
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“qua sa doterminat ypul fiitorului ântâiu. A 
"vem ânst asatisfacce quăte-va întrebări que 
ni s'au făcut de mai multe ori. de bărbaţi pe 

„quari îi stimăm. - 
Ne au întrebat unii, pântru que tiză- 

“pulăquesta voiu [i făcut, que arc un înţeles: 
de trecut, să sc numească de toţi: gramnia-, 
ticii fii iilor? Spre respuns, dicem qub-gram-. 
“matica'nu se occupă- de înţellesul vorbolor. 
ci de form'a şi de -rădegina lor. În nțellesul 
vorbelor este de dominiul dicţionarelor;. şi 
raţionarea- de. dominiul logicei ; eratiina: 

„.: ca 'se-uită numai la formă; şi daqua xe-: 
de: munte, munţi că șerpe' serpi, daqua. ve- 
de: paru pomu, pari pomi. dice. qud €,de 
«genere masculin, -fârd a cercetă “daqua, 
muntele 'şi parul & mascule său nu; as- 

- semenea: daqua vede: scris: verl;, dice quă. 
„& de genere masculin, şi daqua vede ver- 
buri; dice .qud „este: de genere: neutru. “Tot. 
aşă equind vede scris. lună,. fereastră: etc. 

„gice qud € de genere feminin, fârd a. mai. 
cerceță să scie , daqua lună: şi fereastră 
“sunt femei. sau nu,. sau daqua: după înțelle-. . 
sul logicu sunt. neutre; «Tot assemenca; 
quând vede expressia V0iu, fi î făcu, vede o 

"formă 'de fiitor în „passiv, ş şi în .dice fiilor al 
doilea:. putea ânst ai (ice ș şi finitor în tre-. 
cut, după cum dioa de-ieri este fiiitore pen 
tru alaltă-i “Ieri şi i trecută. pentru qucă dea.
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„stădi.  Qiiând vinc ânst logica sau judic: 
“ta, vede qu voiu fi [făcu nu se ia de un fii:. 
tor passiv, ci de un trecut activ i 

“48, So. SCIe. quă - condiţionalul nostru 
modernu se face din auxilicrul. avere ŞI din 
infinitiv;- cum: ai făcce şi faccere-ai, ați. 
facce şi faccere-aţi. - “Anst vorbele îşi au 
şi elle începutul lor, historia .lor. că şi na- 
liunile, că şi “îndividele. “Vorba avere, în 
jistoria ci -a fost un: timp. quând Ja indica- 
tiv present s'a! gis habeo; alt timpu, quând 

„sa dis ablo; “apoi alt” timpu quând: în 
Italia s'a dis. aggio_ (sau pote qud. „aque- 
ste trei moduri să fi existat Callăturea în 
aqueiaşi: timpi: în. Italia: că: dialecte); veni 
mai 'la urmă un: timpu: quând: se îmmuid . : 
şi O şi g, şi leptdânduse a se transformid -. 

_în 0 “lung, şi. se (liss6: ho.-- "Ajunse iar în” 
alt locu - (în F rana) unde: se disc jai; ă- 
poi alt timpu şi alt locu la noi. „quând din 
abbo, îmmuind pe b sa. făcut .aio, şi apoi 
după, idioi'a nostră ciu,: de. unde a doa 
"pers6nă tu ai; apoi din ag gior rusticu făcând 

| aggii ŞI schimbând. pe gi în ș-pentru as- 
seimănarea şi facilitarea pronunțiaţiunii a- 

junse aşu şi-prin -urmare dormir'aggiu ru= . 
sticu deveni dormir'aşu; veni. apoi, un timpu 
qoând ai, a, , AȘ, ai, deveniră, nu sciucum,
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amu, ai.“ ' Aqucasta & histâria - şi i preface;. 
- rile que suferi verbul avere străbătond a- 

tăţia seculi şi" atâtea locuri... . 
"Vorbiam: ânsă& de modul condiţional | 

-quare că timpu este fiitor; şi fiind qud tim-: 
_pul fiitor arată o faptă que. are a se facce, 

de aqucea. în multe limbe şi mai vîrtos. în 
quelle romane, fiitorul se face sau 'este 

„compus de! verbul: avere şi din infinitiv 
“sau din-rădecin'a verbului que + se conjugă: 
din 'abbo scurtat în.abo sau în bo şi din 

_am-are. se: face fiitorul. latin -ama-bo (am 
'a amă), asă. se face: şi „mone-bo (am a a în- 
sciinţă.** . . 

“Tot assemenea din a ggio. vusticu, se 
Mcă fiiitorul quel mai anticu italian: dor- 
mir-aggio (am a dormi); - şi mai în urmă 

“din: d di &'se. făcu fiitorul modernu dor- 
"mir-d, dormir-ai,. dormir-d. 

- Tot assemenea din: jai, „ tu as, ia, 

  

* Daqua. fiitorul se: facce, din verbul arere, aquesta fa- 
: ce la indicativ present nu numai habeo abbo, şi pre- 
scurtat bo, ş şi apoi ho şi o; :Se. vede qud a făcut. din . 
"quca mai năltă antichitate latină şi am că şi aggio 
-că şi aşu în diverse diallecte alle Italiei antice sau 

” Ausoniti ; şi 6td de unde deducem: * 
| 10 Pentru qu5 a imperfectul ama-abam se face din 

- ” rădăcina ama. şi auxilicrul abam (am). 
„20 Qu5. daqua” amo face la fiitor amabo, şi moneo 
mone-bo, lego face leg-am, şi audio audi-am (am a audi). 

i Tot aşă face, după cum se văd mai sus: lego leg-am, 
[am a citi].
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 frânges, şe, făcu. fiitorul aqucătei lime: 
dormir-—ai, lu dormir-as, îl dormir, - i SE 
Tot:aşă din hei, has, ha, portughes, se făcu: 
fitorul vonder-ei, vehder-ăs, vender-ă. : 

Bă formarea: fiitorului în tote limbele: 
"xomane;: şi tot aşă fu şi. fiitorul: quel mai; 
anlicu al limbei! nostre,. adică: dormir'așu,. 
dormir-ai, dormir-ar', iar nu voi: «dormi . 
aqueastă formă. de fiitor- se, întrudussc. mult în 
mai în urmă: după imitaţia fiitorului grecu.” 
modernu que .se. serve. cu auxiliarul: “94 ho”. 
(voiu). - Am dis şi altă dată qud limb'a.n6- 
stră: prin. traducţia: cărţilor, bisericesti: şi, 

prin! regimul phanariot de: mai, mult de“ 
un secul Sia. luat: o .speţie .de: educaţiă. - 
„hellenă sau grecă, şi. aqucast'a : fu causa” 
de avem astădi fiitoril, vei: vorb) * după. 

„ "Mer ude? sau judneetin locu de aia orb 
“sau vorbirai. i 

Ar”. fi-de dorita se facce un tractat: de 
historiă a limbei: nostre. in. modul aquesta; | 
pentru quo | “historia “limbei. &. quca. mai - 
adev crală: historiă a naționalităţii. 

::'Nu:qud doră -aşu voi să'mt încercu 'a | 
:ai întârce :acum anticul 'nostru fiitor,la 10: ' 

cul :lui, : dânduii : foncţia de - condiţional, de 
şi condiționalul este tot:un 'fiitor,:ci a: căz 
lat” cu aqueastă : occăsid să mt abat: 
cin în „historia şi evenimentele. lui. EX 

Aşă  aflaiu limb'a, aşă: 'olasu,. în auă, 
CRITICA aa ,
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pentru aqucasta; şi cugetul meu, .adui. este, 
- de-a arătă: erorile î în” quari cadu scriitorii. 
nostri în scrierea. modului condițional: cân- 

" “taraşu dormiraşu.:: Sa dis quă form'a Sau, 
-typul primei persone.a.. verbilor- este u. şi. 
“a. personei. a doa'“este . . Autorii. ' nostri 

ânst, cu quât vor ave fumuri nai: multe, |, 
cu. atâta: pe așu facce + cu, - îl scriu mai - 
înţestaţi: ' ași facce; ' şi “ quei: duari. au au- 
git pe ici pe colo quă se-află un. chirligel 
„que .se numesce apostrophu;; împingu e= 
rudiția Dumnealor - pino:şi la a scrie:.asi 
face” eu. A nu! punne apostrophul unde 
se cuvine, .pote să fiă, un semnu de.ui- 
tare, al punne ânsă şi! unde nu se cuvine 

este 0.  Sarsailie curati. . 
Dei Pa . - 

- . pe „i N 7 Ă p 

Aa  Însemnare.: n [cati 
4 

 Terminând. articolul - despre: foriia. ver- 
bilor, * mi adducu ă minte.quă s'a. uitat que 
vă. despre; passatul - şi “irecutul.: nedefinit. 
Ammu. arătat :şi altă “dată. ŞI 'se repetă şi 
acum. după cum 'sc- scie de: toţi ud aquest 
timpu, este format din. auxilierul an, ai, a; 
ammu, ați, au şi din participiul passat: am 
făcut, ai. făcut, a, făcut, ammu ficul-aţi 

“Tăcul, “au d făcut. “Sunt mulţi que pretind 
i ADI ăi 

7. 

  

ca Cusoica “tutulor Monitorilor din lume .. .. 

” ! ee 

“2
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a scrie sinigulatul: a făcut, că pe pluralul: 
au făcut, şi ne pot adduce a minte: tutu-" 

“lor que. scriem. a fiicut şi nu au făcut, = 
pul limbei Bisericei. Aveni dieptate a:ne, 

“trimite unii pe alţii acolo, qubci acolo € ty- 
pul quel..mai regular: Nu se cuvine ân- 

- să a uită quă nu Gste quel:mai regular pos- : 
shil. Limbele şi quelle mai, cultiv ale, sunt 
priimitore, de o mai mare porlecţiă cu quât . 
mai virtos'o limbă în faşce.. Tot que putem 
'dicce. despre moşii nostri este quă au dat o 
'educaţiă bună. şi dreptă limbei nâstre, . 
„noi quari. vrem sio perfecţionăm să-nu a 
tăm educaţia que "i au dat, și să începem: 
„de unde au lăsat ei în ainte. Apoi quine imi 

““pâte spunne qub' moşii nostri dicend: dir 
“făcut Dumnedeu şi nu a făcut, nu -cugetă 
“să dea 'un verbu.. plural Divinităţii (pentru 
majestatea „stylului) şi quellor alleşi ai săi 
pentru marea cuviință ?*. Daqua. Frantesii, 
“Italienii şi alții dicu: V0us  parlez, voi.par- - 
late, scnsul & singular. şi form'a & plura- 
lă, şi nici unui. orămmăticu ni: i a venit în 

| minte să trecă pe parlez sau pavlate drept a' 
„-doa pers6nă singulară, ci au trecut tot dau- 
na “drept plural, assenienea şi au, & curât . 
„plural 'în verbul auxiliar; şi daqua. moşii 
nostri, „imilară pote 1 maniera! mosaică- de'a 
. i . : ii . i) A , IE 

"* Daqua nu este adică | un pebraismu.
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“da veri” în plural pentru Divinitate, :fiă în-. 
„cai aqueasta drept manieră prophetică sau 

de stylul divinu, precum avem maniera: de 
“stylul. etichetei a vorbi, în plural; nu: ânsă . 
şi a :transportă. în. grammatică „pluralul. că 
ba. de, singular. Pa 

tu pa : . 

m, XX. - af - -. 

Trecând prin Limpii: şi “modurile. Ver- 
puli, tractarom mai mult pentr quelle din 

„prim'a: conjigaţiă. „Să venim. acum. şi, la. 
a doa şi laatreia.. î .- + DI 
ml “Prima Personă. şi la aqueste. con: 

“juszaţiuni - are. “tot Cauna - “drept formă u, 
“dormu, dormimu, dormiamu, dormiti, dor- | 
„miron, dormissemu, dormisserămu, ete;:, 

'.90A doa pers6nă: în :general:în aque- 
ste dot 'conjugaţiuni! în quei regulați verbi, 
“- Dără excepţid. are formă, dormi, dormiţi, 
dormiai, -dormiaţi, . „dormişi dormirăți: 
dorniisseși, dormisscrăți ; imperativ dormi, 
ae, vedeti: pi ia 

„30-A treia: persână, ânsă fă presenul 
indicativ, singularul are' drept: formă e şi 
pluralul . au: eilu; dorm-e,; simt-e; ei dom-u, 
simt-u;:-elhu ved-e, tac-e; ei i vtdu, tac-u. A 
qui nu &:că; Ja prim'a. conjug gațiă: ellu ară, - 

„şi ci ară, „ellu „Cântiă şi ei cântă. "Cuventul - 
- . 

aa se Ea ia 
- LI PI LEI IE a 

t
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s'a arătat: la: “ale despre: priita, conjiri 
gali. i d ii 

RO. în a tota pensâiă a. imperatiyu-: 
lui şi: subjunctiv ului form'a este ă, ellu dor- 
măi. qua să. dorm:ă; 'ellu. lăc-ă, “qua să 

| tacă; unde la priim'a. conijug aţid € vice-vor-! 
sa. Indicătivul are & şi imperativul” şi sub- - 

junctivul: are: e; "elu „Cân- Lă şi “qua să 
„cânte. i a su „a 

"50. Înâ treia! persână. a: iniperțeetului 
veibilor în ire forma .este'iă; şi a. verbilor. 
în. ere- este ea, cum:. “dormire, dormid,- 
simţite, 'simţiă; vedere, vedea; facere, fă 

“Aqu “tare se: abbat: „quci:que 'scriu 
pe: podea. lăcea,; imperfect vede, "ăce că pe. 

- infinitivul “a vede a tăce.: : Şi iară noă quât 
- pentru infinitiv câtă'să ne servescă: de (ypu 

_ idioim'a fraţilor Moldoveni, a vede; a tăce;. 
iar nu d vedea, d tăcea. Dela arare, opt 
dând re rămâne d; ard; dela: dormi- -"o—re, 

“= dorm; :dela face-ere-— —re: ; facce;, prin 
„urmare şi delă” ved-ere—r6 = "vede, iâr nu 
„vedea, qubci 'nu & vedea-re.: Daqua dar in- 
fi nitivul vedi are drept typu 6, scală, să ne 

e 

  

* Lâuă- -0; auatas, laud: au: „in : 
E n — - laud- ant NE pa 

leg-o, “leg-is, „legi e te 
aia i Răi „leg-unt.. ate meat 
E âudi- -6,, „audeis, “aud-it . ai, 

ata: a. “aud=iunt, par d ti
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addecem ă minte. quă : a. treia persână a. 
- imperfectului- are form'a a şi cată să scriem.-” 
„pe 'impertect; vedea. 

„60% Verbii que au în miateriă « consone- 
nel, limbali ,.n,.r,".que se. îmmâie în z, 
işi conservă. materia . de” şi schimbată în s, 
şi aqui cată să distingem, „pe îe dinc:; „punz. 
mere, pun-e, pui-e. .& rău. de se ya. scrie 

_Du- e; săr-ire, sar-e, sai. e; & rău 'de se va 

” 

scric sa-e; molle, immoll-ere; Amihui-ere, 
immoi-e, € rău dese „va scrie: îmmo-6.. 
Astemeneă. mven-ire, vin-c,, să wij-e, e cu .... 

„atăt mai rău, să se scrie die; cu quăt: qud. 
„se confundă cu adjectivul, viu, viă, que se 

pronunță. în general wie, “La o scriere di-. 
stinctivă, quare să nu se contragică cu defi- 
niția orthographiei, aqueste. onionyme, du- 
pd părerea mea s'ar. cuveni a fi scrise aşă: 

“viie de: viţă 
"viă feminin dela'viu - i 

„vilă = Vină imperativul lui jenire 

a Assemenca: şi din tin- -ere, din- d, iă, 
şi tă distincţia între: : 

ţie pronume „i 
- țilă imperativul lui inere,. 

- Assemenea: mân-are, “mân- ă, mâi- ă; 

mân- ere, remân-ere, 'remân-ă, vemâi- ă, 
și nici de cum remde. “Aşsemenea vollere, 

e
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esce ete ie 
| 11% Pavticipiul present, conservă în: for- 

m'a sa .vocal'a .infinitivului său; ar-are,. 

zolire, 'vo-ire;-voi-esce, Şi nici de: cum v0- 

. 

  

. - N ” „ . - 

* Materia nu se perde în natură ci numai: se preface, : 
„..dice în adevăr sciința; ia întrebaţi ânsă şi pe DD.; 

aqucia din autorii epochi n6stre que sunt plini de 
“: idei şi de sciințe, şi quari precum scamotă tot que 

« le cade în mână, assemenea scamotă şi litterele, facu, . 
si'ţi pâră din ochi ], și, n; săţi pâră consânele "în 
compunere dela preposiţiuni, şi fel de fel de mara-: 
feturi. De quâte ori vEdu atâta procopsâlă multă, 
atâtea specialităţi fără buchi, 'mi adducu ă minte de 

„excellentul personagiu din Don Pascale şi mă face a * 
popularisă laudele minunatului omu que singur [şi 

* cântă cântecul; + aa 
[RIN pe . 1 i Me 

“i: Con un grane nulla piu + 
"Vol" girando'm giu en su. NP 
E O celeberimol  . a 

„Celebratissimo! SE - 
Arcillustrissimo!.. „+. 

- Litteratissimo:: -: în i. 
e „ Poeta simile, ' Da: 

LIRI Gran matematico, | 
2 Istoriografo”. ne ti 
ei _Sommo .geografo, etc. etc, etc, 

__Cum am dicce pe'românie::.! - -. 
. 4 Gun ban în pungă şi alt nimicu - 

"** Îşi străbat lumea că un voinicu,: ” 
"O bravo miel. :: „ii . . 

Sciinţă viăt 1. Di _ 
- Sunto minune .. î.. a. . 

- Que nu se spune: : --: Sc 
„ Faimos faimissimu - 

- - „ Archillustrissimu':. . “ 
aug Litteratissimu; PI a 

„Poet qu' aquela!: ..: . i 
„ *Nalt mathematicu - .. 

"25 * Îndemânaticu” -» A



Me N , 
“ar-ându; „dorm -ire;: dorm-indu ;. țin-ere,; 

pn -Endu;. ard-ere, arg-endii.. DI 
Etd form'a inipilor: INI 

ar-are::- dorm-ite 'inţelleg-ere' - -urrâre! 
ar-amu, dorm- -iamu înţelleg-cam Da 
ar-ă.... : dorm-iă „întelleg-eă” -._: 
ar- aiu-i. dorm-iiu “înţelles- -eiu urr-âiu 
ar- -assemdorni- issemninţelles- essemurr-fssem, 
arzatu :“Jdorm-itu. înţell- -esu  --urr-itu! 
ăr- Andu „dorm- indu nțelege-ând urr- “ind 

i ' pui 

„XV IL 

„Sa vădut quib; vocalile nâstră,s sunt pu- 
To, Conhise şi “nasali. Sa: Vedut assemenea 

Suprem gcăgtaphu, i 
Istorioaraphu,. le 

„„Mineralogicu, .  .:2 
Illustru logicu,:.. 
Fain mechanicu; Ra 
Sublim botanicu, „ii 
Opticu şi physicu, «,. 

a Bas -metaphysicu! RE | 
Ă Bun theologu, m n) 
o „Buni astronom, a ,. 
[m Bun geologu;, ; " . 
po Bun agronom ş 

| Excellentissim i ici 
| "Pr moralissim,!- i 
„- Sunto minune 

; - Que nu;se:spune,, 
O. bravo mie! - n. 
Sciinţă vite ci 

„Can ban în pungi alt: nimicul! 
4 . IER cc . 

Adică cun ammu dicee, fără, a.sci nici, buchite. 7 

    

   

       -



Se SD e 1% 
IE qi 1 nui putem a a:ne servi: numai! cu un: - 
„que vine din ă şi "qud ; suntem nevoiţi a.al- 
lergă şi la 6 :că la mă, vă; ttu, “seu că la 

„07 rbiiscu mold. vorbescu: Quine ar f qua= 
e: pe: lăcuire-săl scrie lăcuire. sau lecuire,, 
şinu iocuire ?' quine pe rătund, îl va scrie - 
'vătundu, retundu. şi: nu rotundu ?: Prin ur- 
“mare. mai: averi” şi. “alte z 'que este ă con- 
fusu. : Cu dânsul ne-ammu servit .a'dă for- 

„ m'a'perfectului şi perfectului-ânterior;: Cân- . 
“0, ar; cântată, ararâmn;cântară, arară; 

N 'cântasserăm, Grasser Om; cântăsseră, Cras- 

" seră; 'vorbirăm vorbiră, vorbisserâm vor 
Visseră. — Ammu' dis iară :quă; facilitatea 

„. stă“nu. în” confusid -sau în:pucin, ,ci în ase 
“punne typi 'raţionabili;. şi. note ;charăcteri- 
“stice :spre'a se. distinge quăt: se. vă pute 
“an. objet: de altul: spre“a'1 cunâsce.. "Mi ad- 
ducu''ă .minte de methodul: 'quel orcu.-ci - 
quare se. învăţă limb'a “helisnă, quăt: ar”: fi 
fost ă nevoie a distinge un: copil prin jude- 
cata să numai: quea. nematurti un' adjectiv 
dintr” un adverb :z003s + din ! ds. şi: numai 
qubci avea una din alta Gre-quăre: distine- - 

“(U0, nu: pentru urechiă- ci.pentru: Ochi, copii 
iinvăţă şi ensuşi prin greutăţile: scholastici, 
“Smului: şi. Cunoscea "o: “parte de: cuvânt din 
alta, unde: 'adi în limb'a nostră,-esu elevi din 
schâl6 după: un :studiu . continuu 'de 'opt 
şi. dece a anuişi nu ::conoscu.-; ădjoclivii [ue
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au în sin€.: proprietatea , de a A, şi- adverb, 
cum. om:drept' şi scrie drept; meru dulce - 
şi cântă dulce; şi aqui. nu'strică' nici: me- 
nodul -din- 'dioa de- astădi, NICI. -professorii, 
ci numai: pentru. qud. nu. se tacilită scrierea 
“prin note” characteristice..--: Quând sar”, în- | 
“voi grămmaticii a dă 6re-quare, note cha- 
vacteristice” şi la assemenea vorbe ..que :se 
assentnăr la. pronunţiă,; attunci 's'ar. facilită 
şi mai niult: înv&țătur'a gramimalicei, ; :Cum,: 

spre exemplu, 'a. se scrie. adjeclivii. cu fi- 
reasca lor formă u.qniare- se şi-aude după; 
:que îau.arlicol:. frumos, faimosul; drepi, 
idreplul etc.. şi «uând devin: adverbi -să. nu 
“aibă form'a. de: „adjectivi, a: scrie frumos, - 
drept; său alt-fel; icum Sar, “află: mai. raţig- 

mabil:”: Ânsă d6 nu se-vă. pute: 'agueasța, 
_sau'de'nu.se vă făcce o învoire, assemenea, , : 
încai să nu lăssăm- facilităţile :que, de; sine: 
limba: ni le: „presintă “prin “pronunția sa, 
Vedurăm quă u, &, e, î:sunt:forme : „de 

-substânlivi, 'verbi, “articipiariş adică de. 
părți: de cuvânt declinabili sau variabili..Să 

“stiim 'aqui, cu aqueste'. vocali şi: pentru:-părs. - 
ţile 'nevariabili,-. adică pentru preposiţiuni 3 
adverbi! ŞI conjugativi, „unde va. fi o::for:. 
mă de v.,să fiă: representată;: prin 6, cum . 
pînă: după, fără, lingă, âncă' (după, typul N 
lui colo)! dnsă,.:qud,: 'quăci,: daquă, să, adi- 
Că , vetes::* Eu unul -pind acum - nu: „le.
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ammu 'sGris pe t6te. cu: 5 că: rise , daqua, 
'" să, pentru alte cușinte: şi pentru quă quei | 

„. din'aintea' n6stră şi alţii din. contimporani 
“ nu'se învoiescu a le scrie pe tote cu.5.'De 

se vor'invoi ânsă, ar” fi „forte. de dorit .qud. 
cu-o:regulii sar! facilită scrierea tutulor in- 

 vari atililor ș ŞI originea dr: conservă „pote. 
mai i bine ; ct a a 5 ii 

i era E Febe. a | 

  

tt ul ia 
| 40 Sa aiătat quă oribograpiia: din n na- : 
“tara: ei, sa impăriit în trei părți:: una que 
“tractă . despre” forma -vorbelor., “alta -de- 

„spre materia” lor, şi a (reia. „despre pun 
tuaţi), i ai ; 

80: Dagita i nu voiu “ uitat. qucră, mi se 
pare” quă 'amtrecut mai prin tote lormele, 
şi partea: Mânteiu se pote. consideră'":că 

„ terminată. «: Quelle. que s'au dis într'ensa nu 
_credu''să fiă Români. quare să potă a se a- 
batte dintr'ensele: fără a'şi tragge assuprăşi 
numirea de necunoscător 'de limbă, de gram- 
matic'a: limbei sale." Sint nisce: typi queruti 
de originea limbei, de raţia săânătoță şi con- 
'sacraţi. de atâţia seculi de toţi quăţi: au scris, 
„aqueastă: limbă că instructori, că autori,:că 
traducttori:-Despre partea aqucasta, nu polu 
nici: i de cum fi-mai:mulțe. opiniuni.:, „Una & 

    pai APR 

DER IE
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„1 

ee - N N 

quea adevărată şi quelle: late nu se. e:polu 
„numi opiniuni, ci rătăciri. sii : 

i: -30,În a doa- parte! ânsă : pola eşi; mau. 
multe“ păreri, după cum. au eşit, şi potu: a . 
se arătă alâtea şi atâtea sy: steme de băr-. 
baţi: assemensa. de stimabili, unul-că şi al- .. 
tul: pentru cuvintele que vor'iav6. Se'în- 
ţellege, ânsă quv innoranţa şi, caprigele: nu' 
potu. intră: în rândul systemelor: - Noi.aqui. . : 
vorbim de quei que au cugetat serios assupra .. - 
aquestui Objet, au plecat dela nisce principe, 
„au studiat, au cercat, au comparat; şi au. 
„cercetat: limb'a. de: tote, părţile. "Do& pă- 
„reri sunt mai eminente în quăt pentru qucea 
"que 'se'attinge! de. drepta'' scriere sau. re> 

- presentare :a materiei vorbelor.:.- Una que- 
“Te qua. materia -să se veptesente cum sa. 
mai .representat 'şi: cum. a fost 'ea quând a 
fost: clasică, iar nu cum s'a: degenerat din 
secol, în secol, din provingialismu în pro 
vingialismu, din. innoranţă. în: innoranţă, a i 

„nd: quând limb'a deveni un:gergu (jargon) 
giscănăriă. + Qucea-laltă. părere -que asse- . 
menea merită :de a fi luată. în consideraţid, - 
quere qua 'rădecin'a 'sau materia ''vorbelor 
să fiă representată. astfel: cum o quere pro- 

„nunțiaţia.:. Una are de base curăţia limbei. şi | 
readducereai la: principul, “la originea - ei, 
şi alta are :de base: natur'a que nasce; lim- 

„bel, şi. arta apoi le representă. a aşă' cum
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le- a! Meu natur'a. :Una : ddduce: în ăinte': un 
luxu:de erudiţiă,: şi-alta - simplilatea' şi: prin: 
urmare facilitatea.' Ânsă: âmândot: păreri- . 
1e,: daqua -vin :din parte, de bărbaţi. que sciu: 
„que- este ideea, şi qui ea este eternă, que 
“sciu-- qud-vorbele -scrise 'sunt” imagini alle: 
ideilor, şi qud aqueste imagini se-repre-: 

„ sentă 'prin qucea que ammu' dis: qud se nu- - 
“ mesce materiă; amândot părerile dicu, ca- : 
“tă să viiă:a.se uni într! aqueasta: i-qud: cum. 
“se iva:.determină'. 0 'dată .a'se represenlă : '0.. 
ideă, cată aquelle littere.să.rămâiă neschir- “ 

"bate că: un symbol-neschimbat al: ideei,:și 
quă, daqua;:limb'a ne facilită'la âqueasta, îi 
facem quel mai marc rău de nui vonimu. dă 
que estealei. Ori-cum sevă determină o dată 
symbolul, sau după origine sau după pronun- , 
ciaţid,;să rămăiă neschimbat după cum ideea - 
6 neschimbată, şi să'n'aibă alto; prefaceri de 
quăt în formă que. ărată: generi, numeri, 
casuri, moduri, timpi, persone. . 'Ori- -quine - 
se invoiesce la aquest 'principu : recunsce - - 
adevărul scrierii, missiunea ei; şi se Onoră. 

„pe 'sine. onorând raţia: umană.  Aşă. luân- 
duse.0 : dată drept -principu::. qua symbo- 

“lul: să: rămâiă neschimbat, ; attunci nu- Mai . 
pot: să fiă-doă păreri, pentru, quă amândoi i 
se 'topescu“ într'.una, sau, şi de” nu. devin 

„una, differinția 6 „pre mică:-Să luăm, spre 
| exemplu, quăte- vă vorbe: şi să. punem . doi 

AS



inşi until din quei que. au de base originea” 
Şi altul, din: quei que, au '.de: base: :pronun-! 

țiaţia, şi cu tote: aquestea, în puntul qu, 
vorbele, sunt! imagini “alle ideilor, sunt, în-! 

- voiţi.. ra A 4 ' D 

Să. luăm vorbele: Nap- 3, snap 5 naș, 
ierogar-ă, etc. iz hi 

2 Quel que sei ia a după pionunţ iaţiă scriind: 
î_i măr-u număr; părcu: logofăt-u. . „sue 
zi her-i: numeri": per-i logofeţ-i ; RE 

„vă vede qub işi: contradice: priipuui « que. 
” aluat să nu schimbe symbolul 'quând ideea: 
“6 tot aqucea la plurăl..:Bine, a schimbat: pe 
“dînd qua să:facă pluralul din singular, ân-, 
„să symbolul: cătă.. să! lasse în pace; vă. fi 
dară nevoit. a scrie sau:; ia) 

2 măr-u numărzu. “păr-u logofăt; n 
: i imăr-i număr-i  “păr-i. logofăţ-i. N 
quare fi firesce. quă îi va. „desplăec, sau: “4 a 

+ măr-u număr-u. :păr-u logofăt-u .. +. 
mer-i. numer-i peri ; logoleț-i - a 

„quare ii: va plăce mai bine, „dada vă 4 să se 
i de principiu. 

„o Ansă aqueasta quere. şi quel quare al- 
! lerg gă la origine, ' şi: fără să fi cugetat qub 
norma Românului la substantivi şi adjec- 
tivi '& pluralul, nu voiă să aibă altă normă 

„de quăt latinitatea: ttă . „dar. quă se, învoiră 
amăndoă ; părerile; 
„29 Vine iară & quel quare. se, ţine tot 

 



„după origine ŞI la. vorbele: exe, Tnzpă. 
"LECTMĂUTE mSpamatiră > 2: “şi le representă 
după. origine: : -: te 
si ui ven-ă: tânăr-u “estmânt za jurăment-u 
'confruntându- Je ;ânsă cu: plurâlul şi scriind: * 
-.» -vân-ă tenăr-u, vestmânt-u. jurăment-u 
RISE - „vine -tiner-i -:vestmint-e jurămint- e 
vede quă. a, schimbat: symbolul,; îşi: contra- 
dice principului, ş şi prin urimare sau vă scrie:". 

„ Ven:ă lânăr-u vestmânt-u' jurăment-u 
ven-e :tener-i vestnient-e : 'jurăment- e 

quare il. va facce să vedă! quă acum nu nai 
€ aqueastă limbă que o numim română, dar | 
“nici latină, nici italiană; sau va scrie: : 

i ot vîn= ă tîntr-u. vestmînt-u: jutimint-u | a 

“+ xin-e tiner-i ..vestmint-e: jurămint- -e. 
:quare il va facce. să: vedă qud.nu mai ob. 
“servă originea, ci natur'a limbei. ast-fel cum | 
a devenit din dialectu ase face o altă limbă: 

 Daqua în'exemplele :d'ânteiu quel :cu - 
pronunțilia vă adoptă şi pe € în locu'de z la 
“assemenea împregiurări, şi vă voi să ia E 
„ralul de normă, şi daquia în exemplele gel 

d'al doilea: quel cu originea vă prefacce:pe - 
'e în i: după, cum "a prefăcut: lmb'a, şi nu. 
se mai uită la. origine,.:ci vă luă pluralul 
drept: normă, attanci. &t5 'amăndoă păre- - 

'rile- într una, 'şi 68 -din : do& -opiniuni stă- 
“hili, contrarii, ânsă plecând! dela. aquellași | 
principu de: a nu sc, „prefacee. svrhbolul. ideii, , 

ARŢ 

x 

,
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et dud: ese o: thtoriă, şi dintr, &nsa :0 re- 
gulă pe .nătur'a. limbei ŞI: facil6 . „pentru tot 
"Românul. Sa tal 
i iat” lar: daqua 'am&ndoă opiniunile „se în- 

„xoieșcui în. principul: de.unde plecă: şi apoi 
„'Yenind: una! şi :alta:la plural, se,:vede ne- 

“ voit una de ase lăsă de pronunţiaţid de a'i | 
-fi.căllăugă, şi alta: de a.lăssă derivați, şi cu 
“tote aquestea se întorce iara alle salle țiind 
“una, -attunei, iată. cerbicia.; Aqui nu: & inno- 

| rantă, nu € sarsailie, quiăci amânhdoă opiniu- 
mile sunt: de errudiți;: € ânşă curat, cerbiciă 
d'a prefleri mai bine a! şi contrâdicce de quăt 
a'schimbă quevă din: aquceă. que a dis.o 
dată... Nu & iar nici character, qusti chara- 
terul stă întru :a fi quine- vă, constant în a- 

-devti, în' principiul de a nuşi contragicce: E 
“curat un germine de despotistnu, de-yirtute 
de, (yrannu: Uni assemencă: omu: quând. ar a- 
V6 6 putere, ar (inne în mână o vergă de ferru. 
i Bo0.S5 dicem: âns&.:qub s'au invoit 'a- 
mândoi' şi au lăsat: şi:unul pronunţiaţia şi 
“altul: derivaţia,, şi au luat'de normă pluralul, 
'qusci: ellu este mai nestricât;. Que va făcce 

„acun. '0 dată quel: cu pronunțiaţia: quând se 
va. vede: de “do&: ori: logat, ântciu cu-:a nu 

„ “schimbă symbolul: şi al. “doilea cu.a. luă.-de 
„normă pluralul ? Quc'vă făcce în aintea urior 
„vorbe':câ: quelle : următore. que. surrid d aşă 
„de licut ; doritorului:de clasicitate? +.
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Spre exemplu st să st presente- vorbele: 
fat. BApy. pas, pas etc.» ellu va: scrie: 
i pan-ă vară  grăzu .. [râzi +.) 

pen-e. ver-e” -grâ-ne frâne +. i, 
şi-.Vă de qud iar. ese din priicipu iar 
schimbă symbolul: attunci vine. quel: cu las 
sicitatea :şi dice, eu scriu? îi in 

- pân-ă Y6r-ă - grân-u. [ron u m Ş 
„pen'e ver-e: grân-e fren-e ! 

şi sunt conseduent; nu îmi calcu nici cuven-.: 
dul: (pue "mi: am dat, nici tractatul: quc am 

re 

încheiat: :sy mbolul € întregu, şi:de normă - . 
an pluralul; şi quine vă voi: pronunțe: nea: 
sau nauz sau. NEAUIZ;: mic: tot: una. îmi face; 
de-vă (icce neauz aşă dicu Tiansylvanii . ŞI 
altii, şi aqueia âncă: sunt Români; deva d: : 
ce nens, âncă nu o rău, qubci la plural toți, 
Românii. dicu. nene.: De vă: dice nara îşi ti-! 
ne omul idioni'a pământului” scule niascere, 
să nu scrie ânsă pănă, qu' apoi 'nu 'se * ține 
de cuvânt scriind limba; (că dialectu îi.€-. 

“ierțat: în poesiă spre a rimă spre exemplu pa ăi 
nă cu Romaiă)..De: să. dice. iară rpzuă nu &: 

„nici un păcat, idei tot îl înţellugu quei que: 
îl'audu, şi (quoci toți: Roimânii. dicu' grâng;: 
deva (ice. rpaă, “îşi linei idiorv'a; îmrmuind: 
pe. n; ânst săl immoie iar nu săl scamole; 
quad; marafetul nu € aşă mare: sunt: alţii 

“quari sciu' şi mai mari maraeturi, iți sca=- 
- motedă cu millignele quit nici nu: „pricepi,
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şi tot'nu ne mirăm; dar să ne sperizau noi 
qui ne-a scamotat un biet de n şi îi. locu 
să ne scrie grân-u: ne scrie. gr dul face cu 
„adevărat un tel de maralet; ânst apoi quând” 

„- la plurâl: ese grâne, face fiz iasco, pate ruşine. 
6. Se mai infăgişegă iar” alte vorbe: 

că quelle următore: Hai Bade E Blue 
„şi le'scrie: : , 

: cal-u, val-e, acel -u, xițel-u . | 
cai văi, acci.:vilei + 

- 645 iar nevoiea. Vine iar qucl cu clasi-! 
 citatea şi. dice; eu: sciu. quă doi I-urmaţi: 
de i. se îmm6ie la plural, şi dumneata, di-. 

“când: cai, nai. făcut de. quât să îmmoi că. 
francesul vorba” tailleur ;, prin:- urmare eu 

„avend de normă tot pluralul que 'mi arată; 
- qud sunt doi Il miţi scriu: 7. ai 
[ :„call-u, vall-e” acell-u viţell- uzi 
NE „call-i. văll-i. acell-i: vicell-i m 
şimi & bine: nu mă abat! nici din principe. 
nici din: pronunțiaţi, „qubci zălli nu se pro-; 
nunţă ezal ci szi că şi famile şi altele :pe: 
francosie; cu ţi ammu lăssal. o bunăiă de (6-. 

„merui şi ţi”l am..scris 'în' dialectu /indru: 
„. fiind qud lăce la plural: tineri, şi dumneata: 

nu ve! să mai. eşi-la 6nieni şi să scrii pe, 
„alle vâlli?. să scrii adică cum pronunţi? : 

"Quel -quare scie -carte scie quă. doi U. 
urmat de î, la plural sunt îmuiaţi, scie quă, 
aquei doi A representă o pronunţiaţiă A. 

+ - 

ze
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medă de. tot, şi scriind oalli pronunță vii; 
iar quel quare nu scie “carte, dă înainte şi: 
“i pronunţă val; fâră nici o temere; ba ân-; 
că. de: nu va sci nici de cum nici să cu-; 
nâscă „literele, iţi ia. cartea şi cu capul i în, 

„.30s,,şi. aquei doi II, i se par, do& ciomage., 
2.70 Batd dar la que resultat.ne; adduce 
 adueastii analyse:: qua la tot substantivul şi: 
adjectivul, pluralul să-ne fiă de normă, de, 

„ conducător cum să determinăm materia sau 
“ symbolul singularului, ş şi attunci avem dr6p-: 
tă. scriere -sau. orihographiă, în quare ni-, 
micu nu presidă de, quât-natur'a limbei, a-, 
deverul. ei după, quare.:0.vă: pute  cundsce.; 
tot Românul. fârd. a-mai ave. nevoie de a. 

: sci mai "nainte alte limbe. i : 
+80. Se mai'presentăiiară alte; vorbe e căi! 

„ pougspea, NOpSAEEA ,* IUEA!,* EA și ŞI seriindu-le, 
comparându:le: cu -pluralul,. ose: 

'rondure-a porunibe-a, şc-ă, c-a ! .. 
: rondurel-e porumbel:e. Şel- e, ele: 

“ : -Aqi quel cu clasicitatea ice: îmmuie=  * 
rea &:scmnu (dle doi /] şi prin urmare: scrie: 
după principele salle: lrând pluralul; drept 
normă. 
„rondurell-ă i porumbel şell-ă cll-ă 
_rondurell-e porumbell- e: Sell -o elle. 

„i În aqueste trei punturi de. a.scrie grânu, 
„grâne; zale, vălli;. ellă, elle... pote să 6să ; 
„0 neinvoire Or e-quare, între qucl.que se ţine : 

A
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de origine şi:clasicitate şi între; qucl- que se - 
" ține-de pronunţiaţiă: - Quel cu pronunțiaţia: 
pâte. dice:.:«AM& “invoiescu qua symbolurile, 
să iu se schimbe, mă învoiescu şi vădu: qud: 
plizalul ne este de.normă qua să'nu schim-! 
băm symbolurile;. ânsi; am audit. iară: qud. * 
nici o regulă, [fără :excephuni. şi. poti şi. . 
Românii "cu 0 limbă aşă. de. regulată, şi: 
atât de conisequentă să facă aqui o excepţii 

„şi' prin: urmate voiu - scrie, cum :ptonunțu: 
grâu, grâne; valle,: văi; ea, elle;. stea, 

stelle; etc.:: ME mulțumescu 'de ăqueastă: 
descoperire qud pluralul îmi arată -clasicita=: - 

tea, şi. pluralul: il .voiu' scrie . nestricat; în» 
“ aijueste trei . împregiurări : însă. queru o.-: 
excepţiă; quăci îmi “vine mai commod: şi” 
“lă scris şi la pronunţiaţib »... Aqui se despart 
amândoi.:: Unul. scrie. într'un modu.-şi altul: 

în altul, şi daqua sunt Gmeni.de omenie îşi: 

respectă: unul altuia fortele sau debilitatea, 
pînd quând făcendu-se erudiţia mai popula- 
„ră modul quare. va predomină, aquella vă 
“primit drept: typu... Difterinţa ânsă &-la” 
putine vorbej; nevoiea a fost să se.invoiască - | 
a quelle-lalte punturi "de sus. 

. . 

Dela:: aquellaşi  principu. plecând: 'a- 

-mândoă opiniunile,: amândoi aquesti con-: 
sciințioşi scriitori, 'de a nu schimbă: materia 
vorbei "que formă. symbolul ideci, fură ne- : 
voiţi. a recungsce convenţia următore:::. -. - 

Pa



pi Le dsă tă cgal cu oa; egal cu ea, și . 
prin urmare: ii 

. domnitor  virtuos-it deept-u alles-u . 
+ domnitâr-e virtnos-ă. drept-ă -allâs-ă-. 

(lomritoar e) (virtuoas-ă) (dreapt-s); alleas- i) 
“IL. ce ci să-liă egal cu ve vi, 6 gi. 

-cssal Cu We ţi, :sce,sci Cu -1jie wi» d egal cu 
“z.ş egal cu în şi ţ egal cu. 

'mic-u lung-u românesc-u: blând-u virtuos-u avut-u 

mic-i lung-i românesc-i, “blâng-i: Virtuoş-i avuţ-i 

_mic-e lung-e românesc-e - - , 

 Aqudste vorbe; şi. altele. „că î aguestea 
„soriindu: se. cu buchile. slavone, sau şi:cu 

«_ quelle romane, -suppuse la altă” conventiă 
"dup .caprigiu;- după limba que: con6sce 
fiă-quare, vede quinevă (ud îndată se schim- 

Dă materia din preună cu forma, se schim: 
„bă symbolul;- spre exemplu: 
mMik-8 aura ră pomzuec-R8. BiprBoc-5 Bazna -ă 
MIN-T e ASty-i „pozei siprBoui-l : BAZUZ=i 

>, . 

bsi "ABS Ş ! i „. i Aaa pei cusca 

mut „ASBtţ-i IE Si pe 
i e gară a 
- MiR-U lung-u ronănese-u virluioă- -u „avut-u 
* MIC-l. lundj-i -i româneşt-i :virtuoch-i ay ulz-i 
mic-e: lundj- -e românesht-i virtuosh-i avuz-i. 

Nu & altă convențiă quare ne pote, îm- 
-păică. pe :toti de. quăt prescricrea “raţiunii, 
ncabattercă dela nisce principe drepte, na- 
„dura limbei: que toţi o vorbim în -aquellaşi 

e
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imodu.  Âst-fel nici o dati: que! quare a în- 
vățat francosesce nu se va luă după quel - 
que a invățat nemlesce sau altă limbă;, u- 
nul. vă dicce qud m este:ch, altul: quă 3 sh; 
altul qud y este z, altul: 43, altul îs, altul :c; 
“unul qub 1 este ch, altul shi, altul şt, ete. * 
"plecând. ânsă dela - principul general şi lo-. 

„_gicu, şi-luând numai limb'a de conducător, 
şi “luându-se numai după densa, se > serie: 
n broasc-ă Bisc-ă . e 

broasc-e gisce o, 
"şi €t5 unirea; numai adev &rul împacă Gme- 
:nii; şi-de nu vă fi nici aquesta adevărul, 
fiţi siguri „qud nici aqui nu va fi învoire." ” 
e NI PE „ Bdem 4 1848, Fevruariu 2 

“vi: - e ni 

40: Quea” n mai mare greutate. in ortho- 
apă “Sau drept: a representaliă; a-materici . 
vorbelor stă în vocalile: confuse spre a le 
cunosce curata lur pronunţiaţiă; quăt. pen-. 
tru: substantivi şi adjectivi vădurăm ” quă; 

“putem: av6: 'de normă: pluralul, quare” ne 
: îndreptedă pe un drum/atât de: a 'cundsce 
“litterele prin duare : să. „representăm” pe 
e 3 a ui; Quât şi de-a vede immuic- 
„rea: lui Î, n, r şi a 'recunâsce - un: 6, şi 6 
lungi: egali cueaşioa. i. 

i 9 0 Să păşim şi la verbi cu. u-aipcllași
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methodu analylicu,; şi să punem assementă, 
” doi stabilitori de orthographiă română. de. 
opiniuni defferenţi: unul que are de normă. 
latinitatea şi altul. quare avend mai ânteiu. 
„de normă pronunțiația acum nu mai vă „să, 
aibă alt conducător, de quăt limba, „Să le; 
punem în'ainte verbii următori:: - | 

 ABSAApE ANNZPAPE 'TAMEPE-, ANNZCApE ..., 
A IPZAARE AECZIAPE . „pukanepe MIEZIApE! 

„. În'toţi: verbii aquestia” se vede quâte, 
un, şi quel que:nu voi6sce. să se ţiiă după; 

derivați, "de va representă' pe aque, 7. nu-. 
- mai cu & sau numai cu 6, va vede în multe îm-, 
-pregiurări qud. se abatte din principul - luat,- 
preface materia vorbei, mai virtos de vă 
voi să compare infinitivul cu a doa persână 
a presentelui -indicativ, unde. se clarifică 

„vocala: „confusă, ci şi în pluralul substanti-, 
vilor şi. adjectivilor. Aşă de vă scrie lăud-, 
are, laud-i, va vede quă îşi contradice; le 
vă aşedă dară. În .. modul: următor: 

, laug-i . apperzi” “tac-i “appeş-i i.  prad-i 

lud-are appir-are tăcer-e appăs- -are ptâd-are 

legen-i. - „Încap- i Înveţ-i 
„legen-are încăp- ere inveţ-aro 

, Ânsă aquest fel scrie şi quel que ia de . 
base derivaţia, şi daqua Românul î e Român, 
pe-ori que calle vă appucă: tot.acolo' vine. 
“Attunci ": vommu: “incetă “sau : ne: vonunu 

Pa 
4
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disperă de a ne mai învoi întru aqueea que: 
se: allinge despre limba: nostră, -şi prin 

“urmare "despre. . originea “nâstră “având: 
vommu perde limba; iar'pînd quând'există” 

 pind altunci,. suntem. aţi şi toți: 
avon | : aqueeaşi causă - a: susţine, ŞI toți: 
avem ăquellaşi interes şi: aquellaşi “drept; 

"de a află adevtrul.” - Credeţi- -mă quă' chiar 
în „disputele. nostre“ nu '8 “alt: queva -de » 
cuăt un 'prelud al învoirii; quăei ort de unde * 
vommu plecă, pe ori-que drumuri „vommu! : 

„ străbatte, tot. acolo venim, adică tot. Români: - 
ne: întelnim : facăi în. fagă: - Să: luăm şi alţi 
veibi que-îmi: mai veniră în: minte:: i NI E 
Î: CRATIAPE. -- CRBAEpE - AAZONIpE :- Apanape!” 
“(aTape " AEDGAAPE - -MILIZAAPE mziepe! 0. 
- CEMAHAPE CATSpApE irezpvinape „DHKZpRApE îi 

Aquestea scriindu-le în modul de sus,:sin-. 
gure ne arată vocala confusă: que este; : 

| “scad-i scap-i  adaoa-i adap-i . talc! “ltai) i 
scăd-ere scăp-are adioa-ire adăp-are tăll-iare" (tăiere) 

feţ-i” = leped-i  înşell-i  semen-i + 

"fât-are leptid-are Înşell-are sâmăn-are* 

șatur-i . însarcin-i  încare-i - - 
sătur-are însărcin-are' încăre-are ' 

pi 
? 

* Aqu, “que cu a derivaţia. scrie seminare; Ansă quel que 
* are-de conducător limb'a dice: 's'a'vorbit o dată 'qu5d 
„4 Jatin se face'e la noi, că la rădăcină, sănttate,: de= 
ÎI git, semeni, seminare; şi vice versa, bine, limpu, crez ” 
„dinţă, aic. . J 

AS
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pui  Iaseiimdre-: 3 St i 

“Aqua tcoriă” se applică. numai la: 
„scubi de prima şi atreia conjugaţiă, adică. 
la quci în are şi'ere.::-La quci ânsă de â : 
„doa;, “adică .la quei „în ire; vocalile. contuse: - 

- xămân.tot confus€. Minunat: lucru. şi vorbele. 
se.strică sau se ammelioră,. că .şi 'omenii. 

- după; amimesticul quc-aui, după educaţiă que 
iau, după cer curile în quări seaflă. Românii au; 
foşt:i in tot dauna hospitaliari, au: “priimit şipe 
“străinişi: vorbele lor; ânst; par! quo “au. a- 
vut ei-un! instinct, par! qud ari avut. vre; 
0 temere, sau: prev cdere; păr qud ar::fi dis: E 
bine, vorbe 'străine, 'viiă 'sănătose; ânst să 
16 destinini un locu, să scim şi.noi unde stau, 
şi ia să le.punemiiar' printre: alle nostre qua 

“să lefiă” de normă. cum''să se- pârte, que . 
„legi să observe, adică-cum să :se coniuge; 
Așă condamiară pe bieţii verbi: de::a: doa 
conjugaţid: să le fiă de conducători; şi totă 
conjuzaţia: a.doa o destinară: că un fel de 

 quartier. sau mahală a verbilor străini; că 
un fel de Sărindar, că'un fel de: Balamut, ! 

- De a fost vorba de lagă, uezaș,: 'gond; 
poruncă şi altele: unguresci; ăide':în'ma- 
halaoa:; “străinilor: "ăg igă duire, 'făgăduire, 
chiezășuire: sau' chiezăşluire, g gândire, Do. 
uncie; teii ia | 

„Dea: fost sobă de amiană, de hărecii
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- teslim, înglinge; aide ireli în mahalaoă. străi- - 
„nilor; dmanetaristre, harecilandisire, te- . 

slimalisire, îng glindisire, Duiurdisire, înur- 

darisire, “ete;. De 'a fost vorba de verb . 
grecesci: fanarioți, zre! aide -în mahalaoa' 

străinilor : catadecsii-e, hevretisire, parapo=. 

nisire, slenahorisire! plictșire, prociima- 

risire, ete, i 

De. a. fost vorba sf'şi, facă fiă-quare: 

provinţă « &iscănăria sau jarg gonul :său, aide 

“şi: giscănăriei: [ăi uh' semnu îrol şi 'trimite= 

o la:balamucul quellor însemnate :. recom-— 

“mandarisire sau  veconimândăluire sau, 

recommâăndăr uire;reiusarisire anniuiari— 

sire, publicărisire. sau „publicuire, „ete. - 

„i Dasa fost vorbia : de rar, de, vicaz de | 
viuere, "de ciăgz,. şi. altele,: aide,: „pune-le 

“și: Dumnealor: semnul ire e(quâre e'va să dică a 
se ducce), aide; plici!, il şi dumnealor la 
Balamucu:; 
;; Prin urmare, bioţii verbi adevăraţi n român: 
că simțire “audire; vorbire, perire, dor-— 
mire: sialţii, de şi serviră: 'd6 regulă la atâtea 
lighidne de tot. felul; a sc „conjugă după 

densele; ânsă îşi quam: perdură ş şi: ei -cum- 
pătul, în duăt daqua au quăte, o vocale : con= 

" fusă, numai aqueia potu: să'ţi-o arate que 
este, : quăţi au scăpat. de finalul: barbar al 
presentului indicativ: cn, empl, EWIE.. | 

| „Spre exemplu păţire del vei. termină în. 

.
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„escu: îr ayer rizueil + nu mai 'scii: ; que 

--8:5; iar. del vei termină numai în u. îndată * 
„vegi: paț-i,: pățire.. — La: MITapipE : MuTa- 
"PECK, ! Tape, stă:7, tenace; nu; va:Săţi 

'spuie»que: este; iar. de vei lepădă. pe escu 
işi vei face ntar-i, 6LO întărire. — Asst- 
menea: şi. la MHBBAIpE, —MIEZAECRă, i: MIBZAEUII 
iar.devei face înveli, scii să'scrii şi înudlire. 
“Tot aquest verb ME zĂipE de va trecce: le-ade- 
vărata, lui” conjugaţiă Şi se vă. termină în 
are, îndată vedi qud acolo:i îşi vine în firea 

“sa, :quăci se face dela. primul întempin 
“Amoolare. | i SCI 

d Quât de ințeleptă natur'a |. ;Quine 
fâcii pe Români să pui. toţi verbii.'străini 
drept la midlocu între prim'a şi -a' treia! 
conjugăţiă, adică în a doa? Par' qu' ar fi dis: 
săi punem acolo să fiă veghiaţi de amendoă . 
părțile; săi. punem acolo. “unde: verbii. quei 
români să le fii de regule: cuni: să:sc porte, 
'cum să se -conjuge, pe deo pante, şi pe -- 
de 'alta fiind 'la aquea conjugaţiă mai puşini 
verbi; şi de se va întomplă să se strice, se 
strică incai mai pugini ; săi puneri acolo un- 
de nota: characieristică să le, fiă : sre. adică 

- aide,, unde săi. însemnăm “cu 'seninul de - 
venetici,. şi'de -unde “ori-quând vă luă: Ro-" 
mânul, biciul“ în: mână. şi vă strigă:îi, inda- 
tă'săşi ia:-catrafusele şi: so plece, respân- Să 
dindu- :se': că; puii: “do. poturnichiă fii -quare
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“de pe: unde :a. venit: —: Âns& aquesti verbi, 
„fiind! puşi la: midlocu, “conitactul,. vecinătă-, 
“tea îi făcu. atreece- quâte, unul doi. ŞI: prin 
idrepta. şi prin stâng'a; adică.pe la. „prim a: ŞI 
'a: treia conjugaţiă, Și asta &. causa: *quă;: se 
vădi quâţi-vă ici şi: colo: din; verhii, străini: 
“şi prin: conjuăaţiunile române nearhmesteca: | 
Aa. Asta € & pre firesce; şi între .Gmieni şi în- 

“tre animale.şi între. niinerale,: ŞL'0" spusseiu 
"Şi aqucasta “qua:să:-nu:se dică mâine poimâi- 
„me quă nu "i-am:oChit: încai' cu c6d'a. ochiu- 
shui, 'daquă nui: voii. fi numărat unul. quăte 

unul pe aquesli quâţi-va străini - quo. ire- 
: 'cură la. prim'a: şi. a treia. conjugaţid. | 

îi. Vedeţi: que face: învățul cu fot felul 
de adunăture,: copii, pind-:şi “bietele vorbe 

“se strică, :ne 'cum..noi: Gmenii;. şi d! aqucea 
tot'strigu - cu: qua - „Românii, + Duminica 
şi strătorile să mai stea p'a. Casă-sau.:să 

se vedă nuimai' între. sine. Ba. aide la:ba- 
luri în sus,. ba aide: la: visite în jos, ba; a- 
'scultă que “i şoptesce' la urechie unul, que 
"ţi descântă altul; ba mai spunne 'şi. tu la u-: 
vechiă quevă,: „dor vei. pună6::mân'a pe vre 

„O ; ayvernis6lă; ba“ spune. şi'mai inulte;: qua 
să te ţii'bine şi tare în nyverniscla pe.quă- 
"re: ai. Pus mân'a; :: Nu sunt! bune astea. . 
„Noi::să „fi im în pace, să ne: cătăm 'de alle 
nostre :-să'n6 respeetăim. Icgile, naționalita: 
tea; şi -daqui'în colo nici “albă: nici n6gră,
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să stăm că albinele, cum. ami mai disu 
şi altă dată, - labori6se, vecunoscătore de 
jegi, producătâre de miere. şi de. câră, 
şi să mavem accu, că şi densele, de quăt, nu- 
mai pentru botul Ursului quând vine să no : 
restorne uleiul, 

- 1 Pi i , 

30 Cum - vădurămi la supstantivi şi ad- 
jecliși. qud spre a nu prelacce'” materia con-' 
servăn aquelleaşi littere vocali şi cons6ne, 
assemenea' şi la .verbi. “aquellaşi principu n6 
face. să conservfiin cu religiositate 'întregă - 
materiă şi să avem. quea mai facil ' Ortho- 
graphiă şi - quea : mai rationale, mai philo- 

" sophică de quât a ori—quiării limbe;, prin 
urmăre aşterriem quâţi-va. verbi desptrțiţ 
în materia “ŞI forma lor, i 

! 
- 

ic-ere: “fugcire ! N pțire! “ Tud-are" . 
“făc-ându fig-iidu “pățind! - Tănd- Andu 

fac-u O fug-u.: -.pat- u:.. laud- -u 

aci e fugi pați laugri . 
fac-e fuge spate” “laud-ă 
făc-eam îng-iami păt iam: lud- -am 
făc-uiu  fugiiiu . păț-iiu : - liud-aiu 
făc-ussem : ug-issem păț-issem lăud-assem 
fic-utu  fug-itu 'pățitu „ liud-atu 

d pipa di 

i ste sti  



mi lăs-are  nase- ere, -. 
i “lăs-dndu , ” născ-ndu Si 
og i as-u. ; “nasc-u 
mt Lage e e nase-l: 
ei las-ă pi mase-o 

Jăs-amu .-. născ-eam 
„îlăs-aiu  născ-aiu 

„1,3 +» lăs-dssemu. năse-ussemu . 
Sa :- slăs-atu . - Dăse-utu- -. ei 

„no. Aqui resare iar o neinvoire între” 
quei cu derivaţia şi quel cu pronunţiaţia, sau . 
mai bine quel cu: proriunțiația dă de un'ob= 
stacol que îl face a'şi contragicce: din nuou 
principului adoptat. "Vin verbi că pu-— 

 nere,..remânere, pulere, : tinere, vedere, 
tenej-e şi alții, pe unii că aquestia de va; 
scrie după. principe, esu în modul următor: 

  

- tem-ere ved- cre pun-ere ' + remân-ere, 
tem-u văd-u pun-u pui u) * remân- -u (remâi-u) 
itemi  ved-i  pun=i. (pui-i) remân-i * - (remâi-i).: 
tem-e : 'ved-e *. pun-e: (pun-e) -remân-e (remân-e) 
tâm-ă . v6d-ă  pun=ă (pui-ă),: remân-ă , (remâi-ă), 

! şi vaij-ă a A a 

» + PHD Urmare: -" 
“poli i | 

-„pot-ere, . "(put- ere); 
„.pol- -dudu 5 + (put -Andu) . 

Să „: Apozi-u) pi 

ae Mpete) i 
f “-poleari- “: (put-eamu) 1: - i ii 

“pot-ulu:: 5 (put-uiu). ni: isi 
: “pot-ussemu (put- usscmu) 

- _ PI N
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Din aqueastă, aşternere: se vede, curat 

unde se mai pote: despărți ambele opiniuni: 
una quere a fi consequenţă . şi scrie pedi, 

"vedere , redă; polu, poţi, : potere, pote, 
poLă;. punere, punu, puni, pune, pună, sau . ” 
quel pugin puiă; şi queea laltă: vedi, vedere, 
vulă : pociu, poti, „putere, pote; punere, 
putu, pune ,.puie. Qua să fiă quineva con. . 
sequent cală să se ţiiă de iypul: de. SUS, 
quând va, voi să scrie limbă; i iar quând vă 
voi să serie, dialectu sau “idiomă, €: liber 
a'şi face excepțiunile, mai virtos în Boesiă, 
cum ammu mai dis... Aa 
Din aquellaşi princip cum appucă quel 
cu lătinitatea pe. qucl, cu. -pronanţiaţia, să 
scrie în-locu. de putere, “potere, qua să nu 
strice, symbolul,. “appucă assemenea şi quel. - 
que are de conducător limb'a şi line în locu 
pe condeliberatorul său - (icenduii: „ela câd- - 
ere VOiu să scriu şi xoiu serie cadul'occadiă 
iar-nu casul,. oceasiă; dela 6660. voiu să 

"scriu. şi voiu scrie rolă. şi nu rosa. Dela . 
allud-ere ălludiă, iar nu: allusiă,. şi prin 
urmare illudiă; “dela vedere; vidită, vid... 
Înteiu qud. nu. stricu SI ibolul, si al doilea. 

_qud qua-. să pronuntu z în limba roniână am 
nevoită de un d, iar nu de s, între dot vocali; 
daqua nu mt "eredi elă. şi vorbe că masă 
sau ' mes, ' casă,  frumosă, “dirlosă, ete. -. - 

„ Vocalile confuse, 'aflânduse inainte de
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m şi n que sunt: ășali; cui şi înainte de 
i que derivă din:n: “îmmuiat, devin” şi elle: 
nasali, 'şi nefiiind pure, nu se distingu, pro-i 
nunţiânduşe tote pe nas. Ast-fel vedem 
sau audim. pe 0 si a in vorba fântâna; ast-, 
fel se vidu şi se aud şi în vorbe că: ântenu: 
âniciu, remânu: şi remdiu;. “intrare. * Sunt 

Gre-quare “dificultăţi de a recunosce 's0-. 
„nul nasal, a sci "adică prini quare din vo- 
„Cali “săl vepiesentim.. “Quând sunt: diffi= 
„cultăţi multe, a.applană pe.unele vă să. di 
„căa mai facilită callea. | Si 

“- Prin amare se seric cu i nasal que 
din us se representă prin £, quelle următore: 

„-L. Preposiţia în or. unde se află fă în: 
"compliire. că la în casă, in: curte,. fiă în. 
compunere, că la tică pere, “innotare, îm- 

| mulţie. ; e | 
“II: În toţi! substantiv şi ad: oătivii Un. 

de vocala: nasale la plural se pronunţă în i 
pur; că la: 

vină (îner "vestmint”': jurtmint | 

„vine tiheri vestminte jurăminte 
IL În toţi verbii în quari 'ă doa per: 

s6nă a presentelui indicativ, vocala nasald 
se pronunță: î pur: cum: “vindut, vind. e 
*-'Aqueste dos 'casuri în latinia se scriu cu e; "ânst :. 

legalmente se schimbă în tote limbele în i; . şi apoi: 
„noi nu măi putem facce limb'a 'nostră latină. -Liber 

însă vă fi qucilor . que vor voi a arătă o crudiţid 
“ clasică, :de a scrie şi venă, tântr, vestment, cn dend,
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"IV, În forma sau finalul serbilor. de a 
doa conjugaţiă, unde: sa prefăcutiîn. 4; 
cum: amăr=tre, amăr-issem, amă: r-îndu, 
"cimâv=itu ; ast-tel sunt. şi „urr-tre, o= 
lăr-tre; ete: Sai cj 
i i Ne Mar sunt uriele. que PG da: noi 'se 
pronunţă în'£ nasal' şi quare' între: alţi 'Ro- 

_mâni se: pronunţă în i pur::că la'sin şi sin; 
ridere, ris. şi” ridere, ris; -riu: şi ri: A 
:questea sunt pugine; şi ne: puiem. deprinde 
„cu 'densele prin us: juându-ne :mai virtos 
“după fraţii nostri -Moldov cni que:mai în ge- 
nere le pronunţă pur: ae 
“Afar de aquestea t6te qucile alte s s0- 
“nuri „masali se representă prin d că Ro— 
mânu Româna, mânii, mânere, mas, lână, 
stângă ele: iar quăte” se 'cuvin 'a.se scrie 
cu o şi'u, cată a.veni' o dată la, pura ŞI ve-- - 
ra 'lor pronunţiaţiă. - Aquestea _cată -a 'se 

. pronunţiă cum sc cuvine a se scrie:adică: 
„ locuire, locuinţă, locustă, rolund, rondu- 
elle, fontână, sunt, socru-meu, v&ru-meu 
iar nu lăcuire, rătund, fintină, Sind, socrt- 
meu, „Dert-meu: e a ti 

1 | . * ÎN 

Di “ 

si - m . o , 
ECE x ps + 
A. „ - i e a 

Nu s6. cuvine. să- uităm dud âtă. asta 
pe quare se întemeiă o” „orthographiă” este . 
determinare a maăteriei.şi a formei, şi qud.
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“numar neschmibarea lor pote să tacă o lim- - 
bă. mai facile şi mai. clară,. prin urmare: 

40..Cată.să fim cu luare ă minte. la 
composiţia. „materici, vorbelor, să lăssăm- 

"părțile întrege din quari sa compus, sau să 
se schimbe, aşă după legile eterne alle lim- 
-bei umane recunoscute” „de ori-que. Philo- 
“logiă. Prin urmare „dela: „negru şi: în, lă- 
cenduse: înnegrire . să. nu seriem- fnegrire. 

„Cum. dela a4 şi apa: se face: adăpare,. dela 
ad. şi unu sc. "face adunare şi nu aăpare, 
-aunare, assemenea. dela ad" şi. ducere se 
face adducere. Quât. vommu scrie -înegri- 

„re, adhiccere, scamotăm dela queă d'ânteru 
„un n: şi dela quea de.a. doa -un d, şi quând 
e vorbia. de, sciinţă, .de artă, nu încape sca- 
rhatorie. :: Or este;:or.nu este; cată să ară- 
tăm adevtrul, şi daqua, âmbltim după facil, 
nimicu. nu & mai simplu: de quăt adevărul; 
minciunea: & variă, ŞI prin urmare mai ă. 
mevoiă. î. :.. > 

9. Se: scie: iar. ". natura lui ad, a. ob, 
sub, dis qub la” composiţiă ŞI schimbă con 
sona în cons6na următore: “prindere, ap= - 
prindere; “punere, appunere; semnare, 
assemenare; battere, abbatiere; . leggere, - 
alleggere;. [huinţă, affluinţă; lragere, al- . 
lragere ;: “mullă, annullare; mestecare, am- 
mestecare; “ministraţid, administraţiă. sau 
amininistraţid; dormire, 'addormire, elte.—
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morire,' ommorire; _cidere, occidere sau 
| uccidere;- cădere, cas, casiă, 'Occasi, etc.. 
"punere, suppunere; ferire, sujferire; lerră; 
sutleran; mergere, summergere (sub, în: 
ainite de v nu schimbă pe b, sau îl l&pădă: 
venire, subvenţiă, suvenire) ; facere, facil, 
ficil, dificil; ferire, differire, differinţă; 
(quâte o dată remâne. dis intactu € cum dis-. 

: formu). - 
| 30 Se scie quă n dela în şi con î în ainte 
de: cons6nele . que se pronunță 'cu' buzele 
lipite. 'că pe m:se 'schimbă în .m: que se: 
pronunță 'iar! cu buzele lipite şi-iar &.na- | 
sal:..împerat; împulare; “immulțive, îm— 
muiere; compunere, compatriol; comime- 
sean, commăsurabil. 

40 Se 'scie iar quă: n dela în ŞI CON - 
înainte 'de 1 se schimbă iar în 1: ilustru 
illegal, illeg git; “colegiu, collectivu ; colla- 
„teral şi prin urmare collucrător iar. nu con- 
lucrător, şi în ainte de 7 se' schimbă tot 
în 7: con-respundere corr espundere,. CON- 
relativ, correlativ. : | 
pn Na 

 Inseminar e... 

| Con, 'quând este în regim adică des- 
părțitu, în românesce devine cu,. adică 'nu 
dicem con: mine, con tine, ci. cu „mine, 
cu line, etc. Aquest cu se: vede. asseme- 
nea şi în compunere că la cuprind, cuviin- 

4
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fă, cuvios ;: quând dar. se află şi..cu verbul, 
legu adică-culegu, rău îl scriu” unii, cullegu.: 
Vorbele: -cată. să „fiă. lăssate  aşă , cum. se. 

"compun: şi, cu. que se compun;. aqui €:un' 
adaos câ şi la în-alfare, înnălțare; în-ainte, 
înnainte; înapoi, înnapoi:: de: assemenea 
„păcate € plină linib'a italiană, : ir 
a e to „(ldem 1848, Febr, 12). paza e 

ni PAC 
„+:,.'Prin aqueste'observaţiuni se determină 
quea mai mare: parte a- materiei vorbelor; 
Adică. aquea.parte que:'se .pste suppune 
la regule:'generali:. Queea que imai rămâne 
pote. formă” un capitol:.de excepțiuni, şi 
„quând ” excepțiunile - nu: sunt -multe, nu - 
adducu nici.o :greutate limbei... -, a. 
„+, Ansă totă materia! îşi ia o formă. şi 

devine; un corpu. Prin'scriere noi sunetelor 
„le dăm un corpu, şi unde & să le ințellegem 

cu urechile le. vedem cu ochii: Tot-que € 
“suppus ochilor are şi un. fel de physionomiă, . 
un character. 6re-quare; prin urmare şi vor- 
bele unei limbe au un: character al lor, 

"0 physionomiă a lor.  Aqueeaşi' vorbă bine 
- scrisă, bine representată, în gura străinilor. 

ia 0 alt-fel „de physionomiă, un alt aecenţ; 
“Spre exemplu vorb'a faccere în gura unui 
Frances ia un accent, în a Germanului altul, 
în a Grecului altul. Îndată audi qud Francesul 

,
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o pronunții /aser&, Grecul faţere, etc. .:Vor- | 
birea 6 că.0 musică, şi. reaoa „accentua(id 
suppără mai. mult. şi “de quăt asyntaxia. 

“Mai:bin6 pote; priimesce audul frasea serpe 
A eninosă, cum am. vădut în 'nisce versuri, 
'de:quăt''serpe veninos, sau 'serpă veninos. 

- Prin urmare prosodia sau accentuaţia: & una - 
din primele şi quelle mai necessarie occu-, 

paţiuni a ori-quării orthographie, quăci'ca dă. 
“tinctur'a, : physionomia --quea- adevărată a 
limbelor, şi quine o trece cu: vederea 80 

"probă. quă.nu a cugetat nici-o dată la que vă 
„să dică limbă; aquella nici să pronunţe vor- 
ba orthographiă, quă o-profană. 

» Aşă dară'să ne întârcem în apoi şi să 
„observăm quare este predominanta pliysio- 
nomiă sau accentuaţiă a limbei române.  * 

. Săluăm quăţi-va substantivi: tată, papă, 
casă, masă, lună, semnătură, socru, lucru i. 
veste, câine, sore, pâine. “ Aquestea' au 
accentul la penultima: i 

„2 Să- luăm adjectivii: “negru, negră; 
acru, acră; dulce, tare, etc: la penultima. 
: “Să luăm pronumele: mine, bine, sine, 

„mie,. ție, sie, no, vo6, aquesta,aquella, 
_ quare, guine, altu, unu, etc.—assemenea. - 
„Să luăm verbii:. arare, cântare, âm- . 
blare, dormire, “vorbire, vedere, tăcere, 
cântă, ară, âmblă, dorme , vorbesce, vede, 

„Țacă, etc. 'assemenea la penultima. -- 
| CRITICA.» VI
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- “Preposiţiuni, de dot syllăbe: după ; 
prd, depe, peste, supra; fă ră, „contra, - 
lângă „..etc.: assemenea. . ..:- | 

Adverbi: colo, apprope, depărte; di: | 
ne, bine, nebuneste, „âncă, ete. assemenea. * 

“Conjug gativi:! dnsă, daqua, ete. asse-— 
- menea la penultima. | SR : 

„tz + Apoi: trecându “iar: piin. tât6 pințile 
“cuventului şi luând şi vorbele terminate .cu 
u mut şi cui, şi. aquellea se pot dicee: qub 
au “accentul. la penultima Cum :-bunu, Dani, 
cântau, cânţi,: cântau, cântându. ete ..,.: 

; Din aquestea:se vede. qu5. characterul 
predomnitor al limbei nostre: este să: aibă 

„accentul la penultima“ şi pentru aquestea ar 
„fi. 6 greutăte fărd folos dadqua, sar mai pune 

şi alt semnu ă se cunâsce. Elle facu o regulă 
generale şi avem să mai căutăm de: quăt 
să vedem. “de. sunt: şi exceptțiuni. : Şi. quare: 
sunt şi cum să sc insemne aqueste. excepțiuni 
„qua să nu se accentue: şi elle la penultima. 
“De Vominu : trece „lar prin substan- 

ti, vedem: ::.. . a “ 
„40 Quă + numai: quci. de declinaţia a 

pătra „Sau peritosylabii au “accentul latul: 
tima,; că: mantă, rondureă, (,; aqui intră şi 
quelle: turcesci:: :sacă, pară, 'sallană, ete. . 

“Pe aquestea dar, le însemnăm cu un-ac-: 
„Cent, ânteiu qua să nu se! accentue, ru, fi 

pe a ave adică vorbele plane. Di 

i . FIII ta 3 
[E
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„al doilea quă.. alta: & verbul di şi alta: sub-. - 
“stantivul d, „alta este. para ş ŞI alta pară, Şi: 
alte assemeneă.. 

;90 La: verbi;. a treia persână a. im-: 
perfectului aro iară. accentul la- ultima; îl . 
însemnăm dară: “formă, : fiinţă, figură, “dă; 

“ ast-fel se dă tonul naţional, şi pe de altă 
parte, alta & forma. şi alta” formă, alta. 
fiinta-şi alta [linţă, alta fi fură şi alta ligură, | 
alta. da ŞI alta da, ete.. 

30-A treia! personă a perfectului: and, 
cântă, vorb), dormi, învid, - sau invit, 
[ăcă, vidă, ete. Aqui se: accentuc, qua. să 
se pronunţe cun pronunțăm ş şi apoi alta 6: 
“ară şi alta ard; alta cântă şi altă: cânt, 
alta dormi ŞI alta dormi, alta [acu ŞI uta 
făcă; alta appropiă, şi alta appropid. 

“0 Infinitivul fără 7o are: accentul la 

ultima; cată săl punem: a ară, a cântă, 
d dom, a vede, ete. ei 

50. Quăţi-va adverbi que -au accentul 
la. ultima cată să se accentue, cum: aq; 

colo, colea; quând sc. appesă la penultima 
nu .ia nici un accent: qusci, întră în regu- 
Ta generale: :colo,. colea. -. 

- Aquestea singure au accentul. la ultima 
şi cală să'l însemnăm , „«qubei : fără- dânsul 
scrierea &, neperfectă, e în login; “adduce 

- nelămuriri, nepriceperi.. + 
Ânsă: nici: un eflectu, [a casă. „Pen: |



o î _ + 

tru que quelle - dise: mai sus au. accent la 
ultima ? . Eată pentru que. Sai 

“Dio, are appăsarea la î; din dio, scoțând 
0, rămâne d, ş şI am gisi iară quă daqua pere 
o syllabă cată. alta să deviiă lungă qua să 

e (iiă comptul timpului; assemenea: ron-. 
ducă a fost rondurellă şi perdendu-se o 
syllabă, e dela rondured sau rondureao, 
după. dialectul macedon. sau rondure de- 

"veni lungu, assemenca şi quelle- -lalte.. 
“ Timpul impertectu se scie quă 6 com- 

mis, din auxiliărul amu, ai, are sau a, (în 
urmă), cânt-amu, cânt-ai, cânt-ă. Ânst, a, 
perdond, pe re a devenit fresce lungu: 

Ard, dormi... a fost o dată aravil, 
dormizit, minus slaba vit vocala remasă 

devine lungă. 
“La infinilivu i iar cântare, vorbire, ve= 
dere, perdând syllaba re deveui a-i, e, şi 
mai lungi după quăt eră, quare se vede CU- - 

„_rat la vedere, tăcere quă se facu a vedea, 
a tăcea sau a vede, a lăce.. „Aquestă € 
lege naturale în sonu, în musică, în tote. 
limbele quele producce: nâtur'a şi nusunt Câr- 
pile nici împrumutate. Vedeţi limb'a helle- - 
nă qud € plină, de assemsnea exemple. * 

Sunt ânsă vorbe: que au accentul. la 
antepenultime pe quare cum am arătat, 
moşii. şi părinţii nostri le accentuă cu a-: 
queea' que Grecii numescu :oxia: Mdrmu-



ră, grindină, funingine, mâtură, literă, 

1149, 

fămiliă, spârgere, tindere, rimpere, bi- 
tere, trimitere, făcere, etc. 

i aqui ânst este o causă „pentru. quă 
vedem un eflectu. In, vorbele que au mai 
-multe syllabe cată să fiă' una lungă sau ap- 
-păsală, că şi la tactul sau măsura în musică; 
în limb'a. nâstră vădurăm, quă : predomină 
de a fi. syllab'a quca mai tare pronunţată 

„la penultima, ş şi quând .€ la ultima, se înţel- 
“lege qud se appesă tot vocala :quare s'a 
appăsat. mai "nainte de a. se supprimă "syl- 
lab'a din urmă (că la dio, qi; stellă, ste; a= 
rare, ară; vedere, vodă), ânst. vorbia este - 
un sunet al aerului - eşit prin (6va ş sitului 
quare prin gură semai Îrgesce în capăt sau 
-semai stringe quând rotund că q,0,u, quând 
„ovale că e, î; să luăm o.vorbă de. quăte-va 
syllabe- sEnlnAtUrĂ aqui sunt cinici vocali 
e, î, a;u,a,şi după natur'alimbei quca ap- 
pisată este u, adică. quea dela penultima. 
Aerul dar Cşind: prin (eva gâtului şi după 
modulaţiunile gurei stringândn-se, lărgindu- 
-se, nuare altă întârgiere “de quătintârdierea 

, naturale a'limbei, la. penultima, : pentru quă 
fiă-quare vocale nu are nici o pedică, (eva 
nu se.astupă. Să luăm ânsă şi altă vorbă 

e aqueeaşi desinență marmura, aqui sunt 
Fei vocali a, u, &; „Ansă a quel. d ântciu pi- 
„nd să dea în a întimpină do& consâne rm;
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cqiâste 'cohsne qua să se pronunte, cată 
“să punen pentru 7 limb'a în cerul. gurei şi 
„să o tremurăm, şi. pentru m Să stringem Şi: 
să lpim buzele; 65 (va se astupă. ŞI ac- 
rul întârdiă de a eşi, "6tă caus'a. pentru que 
acum: accentul & pe-a d'ânteiu.-adică la an-. 
tepenultima, şi nu pe u, adică la penultima. 
tAstiel” €: şi la g grândine, d dela antepenulti- - 
ima' are „după densul nd quari amendot .se 
“pronunţă cu limb'a, şi.aquea astupare a ţe-: 
"ivei' lungesce sau întârgiă pronunţiaţia lui d. 
Asemenea şi la margine, 7g- face Dea mai. 
lungu; funingine. assemenca. ng:lace pe i 
“mai iluhgu, la scor:bură, ”b face pe o lungu - 
'şi alte asemenea; ânsă . acul. consGncle 
sunt “heterogene şi "fiă-que audu l€ pote di- 
stinge; spre “exemplu: per din m. la mar- 
imură; pe n din d la'g "gr ândine;. po r din g . 
ila mar "gine, etc. quând ânsă sunt homâgene . 
sau: gemine, nu le'distinge audul. altfel de... 
quit “de va.luă ă minte: quă se appesă.vo- - 
cata din aintea lor că la literă; “noi app& 
“sând la i nu facem alta de quât pronunţăm- 
:doi (6; la famăliă arătăm: curat cu accen- 
tuaţia nâstră qu sunt doi 1; în comissiă quă. 
'sunt doi ss; în batalliă, Dutilliă, doi //. -La 
'assemenea: vorbe “quăt_ nu -vommu indoi 
consâna, n'are de que să stea! appăsarea la 
antepenultima; şi apoi de.nu vă stă laan-. 
tepenultima, „vorba. nu mai are accent ro-...
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- mân;, Şi que. [el “de. orlhographit- ar fi. 
"“aqueea que ar” trecce cu vederea una din 
«quelle mai principali, quelle mai  essenţiali 
alle ci datorii? Moşii nostri, cum ammu dis, 
mau fost uitat nici de cum puntul aque= 
sta:.şi toL (auna pind. în. dillele nostre, s'au 

“servit cu osia grecă, pentru (ud s'au ser- - 
"vit? cu';slovele.; eyrilliene quari. sunt măi 
“quelle grecesci, :Noi ie. servim acum 'sau 
avem a n6; servi 'cu qiielle romane şi cată 
să appăsiim că Romanii.. „Accentuaţia - 4 | 
Stat şi stă in gura Românului;. ellu. quând 
appesă pe o: vocale la antepenultima, ap 
p6să şi mai tare. de quât la penultima, a- 
dică. că un ue extraordinar, ellu îţi arată 
duă'sunt: doă consSne,. fă heterogenă că lă 

„margine, liă gemene că la.litleră. : La noi 
a îndoi 'consGnele: nu este:.a, ne; linne de 
derivaţiă,,. “nu: sie luxu: de! erudiţiă că la. 
Francesis £. curat o: mevoiă de, prim'a ne- - 
cessilate;. 2 i 

i Să venim, şi la veibi, la, infnitisi “Toţi 
înf nilivii: Români. de ori-que conjugaţiă au 
“accentul. la. penultima. după piysiononia 
"predominantă a limbei: arare, âmblare .. 
wedere, tăcere. dormire', simţire . . 

“Quând ânst la quelle i în ere. vor;[i în. ante: 
penultima! do& cons6ne, iar: se reţine aerul, 
iar:se face. antepenullima târdiă sau, lungă | 
că la. spargere a:are după sine 7; Mera
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gere; 7g, -rumpere, mp, smulgere, lg, prin— 
dere, vindere,. tindere, nd; lorcere, rc, şi 

„de aqueea' tâte, au accentul la antepenulti- 
ma, de -aqucea ere:se dice: scurt. . “Tâte 
consonele aquestea fiind heterogene, se simt 

"fără greutate. Ânsă que :greutate simţim 
la battere, trimiltere,. quând o dată nu Qi- 
cem batere, trimitere? ardicând. accentul 
au doră nu pronunţăm doi 1? Ri | 
= In aqueastă theoriă iar se desteptă -un 
fel de:neinvoire între opinia que are de 
normă latinitatea şi între aqueea que vă să 

“aibă de conducător numai limb'a. * Amân- 
do& opiniunile: adâptă indoirea consâne- 
lor; 'ânsă una îndoiesce numai unde îndo- 

„iesce latinitatea transmisă prin scribi pină. 
în dillele nostre, şi alta vă să indoiască ori . 

„unde qvere accentuatia limbei; prin urma-=. 
re opinia d'a doa quere a se scrie: ducce-— 
re, diccere, faccere, culeggere, dreggere, 
querrere, punnere, etc. unde queea-laltă- 

„le vă.numai cu o consână.: : Noi n'avem 
„„quevă manuscripte autographe d'alle auto- 

rilor latini din secolul: de aur, “qua să ve= 
dem cum au.scris.ei &nsuşi assemenea vor- 
„be; avem latinitatea transmisă din scribu în 
scribu, quari mai adessea au fost aşă de. 
pEcătoşi că şi logopheţii nostri: Avem ânsă. 
grammatic'a, avem metiic'a latină: quare 
ne-'spune -curat quă ere: dela. assemenea
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verbi este scurt, şi fiind scurt & vocala dela 
antepenultima lungă, şi qua să fiă:lungă a 
“cătat să aibă înainte doă consâne:, prin ur- 
„mare faccere qusci. aşă- pronunţiăm, şi nu 

„.. Pacere, quăci vommu fi nevoiţi a pronunţa fă= - 
cere. „În quât pentru aqueasta,.se vede cu- 
rat qud eu sunt de părerea quellor que vor” : 
să aibă limb'a de conducător, quare îi face 
la 10 să fiă în 9 învoiţi cu latinitatea trans- . 
misă, şi pote 10 la 10 cu latinitatea antică, 

„cu vera latinitate. -.  -..:.: a 
"Sa arătat mai sus causa sau necessi- 
tatea îndoirii consânelor în substantivi şi 
verbi în .modul infinitivu,  quând au: vo- 
cala appăsată la antepenultima, că; lilteră, * 
familie, orgolliu, dolliu,, pallidu, nettedu, 
“ummedu, ctc.. Se observă ânsă quă :sunt 

„+ unele vorbe „que: 'după provinţii sau după 
suferirea .or. toleranţa'limbei :se-potu pro- _. 

- nunţă în. doă moduri că 'geogrăphia, “şi. - 
geographiă, grammaăticu şi. grămmălticu, 
polilicu şi politicu . que :se. pot: pronunţă 
că. vulluru şi vulturu,-că dușman şi duş- 
mân..  Assemenea vorbe 'se: lasă: în tote 
limbele- fără a îndoi consân'a: spre a fi 
liber quine-vă a le pronunţă cum îi vă veni . 

a 

mai bine, mai virtos la metrică... | . 
Sunt vorbe iară quari queru ase în 

doi cons6n'a, şi Ensuşi după vocala” din 
penultima, spre exemplu: : IRC:
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Di L.. Daqua la “battere,, tvimitteie; duc- 
„cere se! indoiesce.“tons6n'a: "quând 's6, 

trage afară sillab'a re şi remâne din batte:re 
a -batle;: din: trimilte-re, a 'trimitie ;-:din 
ducce-re, a ducce; din:dicce-re, a dicce; din. 
punne-re, a punne; din: querre-re, a quer- 

„re;. ar, fi-a scamotă consân'a; ar cătă'qua 
să dăm cuvânt 6levului,: săi “mai 'adăogim - 
o regulă quând s'ar scrie: numai: cu 0'con: 
sonă; şi. adăogirea: regulelor. îngreuiadă . ! 
studiul; mai virtos quând - sunt arbitrarie. 

şi.nu'se întemeiagă: pe” dreptul : cuvent: — 
„Apoi ammu "dis şi altă dată - quă: nimicu 
„mu facilită instrucţia 'copiilor “că nisce note” 
charăcteristice, daqua. sunt: icrtate: de lim= 

„Dă; 'ammu dis qud în liniba “hellenă di- 
CEnd Mos" Mroy:-stper,: nominativul” se di: 
stinge în dată; se vede”'din ochi,: undă:în 
limbele nuoe că şi'în quea-română; dicând: 
cuvânt: cuvânt adduce,: nominativul nu se 
vede, 6 numai în'cuget, şi” cugetărea prun= 

> culai: €. plăpândă, debilă. — Dicând )6os 
şi 260», îndată nominativul şi accusativul, 
de unde -eră în idec, iau: un corpu, iau 0 
formă. “distinctivă. :: Assemenea.: infinitivul 

„AEvet», :şi indicativul” present: în a treia 
- persână dEyet, au nisce forme distinctive, 
se cunoscu din ochi. “Que faci ânsă :cu co- 

pillul, quăte luni, quăţi anni îl vei exercită 
pind săl faci a cunâsce, quă dice, în” pole *
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“ilice;: €. infi nitivul şi. în ellu ice, este in- 
 dicativu ptesent?. . Quâtă ncvoic: al:toi 
exercită, al tot; punne; a analysă „pe in- 
finitiv! în subjonctiv, a'i arătă quă '& regim 
directu, sauriridirectu, sau şi sujet, ctc?: Que N 
scie; ellu de astâa şi unde. păte. pricepe nisce 
„subtilităţi,; que sunt uri'resultat. al unei: “phis... 
losophie?. Que păcat să turmentăm msce 
fiinţe: fragede „cu : theorii que ar”; turmentă. 
şi capul: unor. bărbaţi, şi quare; Du .venird - 

„ philosophiei per ipatelice “de quăt după nisce 
mature, cugetări! Spunei” ănist quy trim: 
teie îndoiesce. tonsonă pentru qud. întârdă - 
pionunţiaţia -assupra..:lui. d: “tri-mit- te-re; 
spune!i quă .(nimitlere. şi. toţi” infinitivii 6: 
ptdă. adessea pe re. final, şi se face, tri- 
milte, făxd ai scamotă un l. 2 Apoi ellu scie 
iar ' din, lecţia preeedente: quă. a treia per> 

„s6nă a presentelii ; indicativ intră 'în'regu- 
-. Vă generale. a vorbelor : que: au appăsarea 

la: penultima că ară, strâmută , zor: 'besca, 
 străluce; „quă aqăestea nâu nevoie. l'a: în- 
“doi :consân'a şi cum scri6:"ellu strămută 
„cu un aşa, scrie şi .ellu. trimite. cu un. 4, 
“prin. urniare duând. vede. trimitle, balte, 
«licce +. : „i. scie quă.: &. inliniliv+ din “ti I— 
amittere, ibalterc, diccere ;. Şi: guând vede 
„trimite, bate, dice, qubeste indicativ. present. 
Aqui, unde; infinitivul şi indicativul eră ni- 
„mai în idee,: acum, iau “un Cor pu -Q formă;
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și un cotpu-logicu, raţional, şi: naţional 
iar nu arbitrariu şi după caprițiu.: NE 
“IL Sa.dis'iară qud a treia persână.a. : 
perfectului în limb'a-română âre appăsarea : 
la ultima (şi s'a şi dat cuvântul pentru: que) 
că ard, dormi, făcă, învie sau mai-bine 
învid;sunt ânsă unii (din a treia conjuga- .. 
(id numai) în quari doă consâne que pre=— 
cedu, facu penultiina mai târdiă, mai app&- 

'sată că la 'merse; 'rs face a se. pronunță 
„merse şi nu merse; la -rupse,' caus'a natu- 
"„rale ps face 'să fiă u mai întârdiat de quăt . . 

e; assemenea 'se vede la: ținse, vinse, pin- 
se, mulse;. Copse, etc. 'Ânsă que facem lui, 

-dele, stete, dise, spuse, duse, trimise, înţel-. 
„Iese, etc?':Din aquestea, de nu vor” fi par- 
„tigipiuri feminine in plural, nau de que să 
se appese la penultima; qua 'să fiă penul- 
tima lurigă, cată să'o. arătăm şi în scris, du- 
pi cum '0 arătăm cu vorh'a, cată să îndoim . 
consân'a.. e. II aaa 

- “La quelle d'ântâiu că la Sparse, rupse,: 
merse, ..: se simtu consânele quăci sunt he- * 
terogene; la dette ânsă, stetle, spusse, dis= 
se, înellesse, ti-imisse, daqua' nu simţim quă .- 
sunt dot cons6ne gemene, limb'a nu strică 
"nimicu, nici mamele n6stre, nici quel' din 
urmă Românu, qubci toţi şi tâte în tote qil- 
'lele ne spunu. să. pronunțăm dus-se .şi- nu“ 
dus-s6;:— 'Apoi iar se scie quă substantivii,
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adjectivi, verbi, purticipiuri (afară de excep- 
țiuni) au appăsarea -la penultima şi prin 
urmare 6td note characteristice, €t5 facili-, 
tate pentru copii:. -. ie 

dusse ).:  . ' :'duse: 
disse [i o qise |: e 
allesse - "| timpu perfect ' alese :| participiu | . , Pe -S feminin în : înțellesse. f a.treia-persână înțellese “plural 
spusse: “|... .  -'“spuse 
trimisse | - ... „trimise - 

„„.„“Se îndoiescu dar.consânele: . 
„40 In composiţiuni că .la: înnegrire, 

immulţire, suppunere, correspundere, dif- 
 ficil, înțellegere (inter-legere) colegiu, ad-. 
duccere, apprindere, suj)lare, su/ferire, etc. 
„.-"20 Inaintea: vocali. din antepenultim'a 
quând în contra regulei generali, va fi ap-” 
păsată vorb'a în antepenultim'a că la: litte- . 
ră, seccită, mătură, familliă, batalliă, pas- 
sere, demissiă, şi prin urmare demissiune,... . 
trimiltere, abbatere, duccere, diccere, cu-— 
leggere, punnere, şi prin urmare a'trimilte, 
a abbătie, a ducce,, a.gicce, a culegge,: a 
DUNNE e 

30 In aintea vocalii din penultim'a per- 
'sonei. a treia a perfectului quând în contra. 
regulei generali. se appâsă în locu 'delă ul- 

i
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tima la penultima :: delle, “stelle, disse, spus: 
„s6, allesse, etc. ri 

“49 Ta perfectul anterior, întiu; qubci 
„se e face din perfectu, şi al doilea quă-se ap: 

pesă la antepenultima: arassemu, vorbis- 
"- Semu, dusessemu, ete. En D 

„50 In substantivii şi adjectișii al quis 
Tor Î, după i îmmuierea. lui II lă-singular a= 
rată. qub “sunt doi II: la plural; rondurea, 
„rondurelle; piisscrea, păsscrelle;. ea, elle; 
aquca, aquelle:. „. ŞI YVICe-vorsa qaând:] 
după immuierea lui la plural arată quă sunt 
doi Îl la singular: turturei, tărturelu, cai, 

“callu;. căi, căile; „pei, pelle; vă, vale; (= 
pei, aquellu; — în aqueastă regulă intră şi 
que: neutri: quari âvend formă : de feminin 

„la plur al, şi terminându-se în e. nu îmmoie 
pe.Il că în ainte de î, cum: castellu castele; 
inellu, inelle ; mantellu, mantelle;. qubci de 

ar fi fost masculini s'ar' fi simţitu îmmuterca 
înaințe 'd6. z, „pentru. qud. Sar fi. pronunţat: 
castei, îniei, mantei;: aqucastă îmmuicre nu 
sc vede: lă vorbe că vicoli; ; genevali, yrâm- 
maticali- şi altele; „Priniu urmare: nu sc scriil 

cu doi ll. n 

- Insemnare Sa 

" Assemenca! vorbe în: alte limbo:- “mai 
mult de luxu. se scriu cu liltere indoite;. şi 
noi ne batem capul să le înv &ăm cu ratin' a.
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Nu 6 mai bine, dăquia Tainoi l8: uere lim- 
bai, să înv său” da casă a'scrie cale, vale, 
elle, litteră, battere, etc. şi quând veni pă- 
catele să intrăm pe mân'a vre-unui Franges 
păcătos, să stim'câ'noi, că Români, que . 
"possedăm din. faşe antica Jătinitate, a scrie. 
vallce, elle, battre, mdttre, etc: pentru qub ori- 
quăt ne-ammu punne foi în pisnă și scriem 
vale numai: cu un Î,“quând vommn înveţă. 
francosesce cată să seriei vallce cu doi, ete. 

"60 Sc indoiescu corisnele,: spre 'a:a- 
“rătă lipsa unei syllabe quare: făce :vocal'a 
precedente a: fi. lungă. că la: aveniu, , Gina, 
“VOIMU,:COMMU. iti, mia 

170 Se mai. indoiesce! “iară consân'a: la 
xoibule imitative; că la: cari, care, căr-, 
'ruță, carrelăi.. Agquestea! cu pugină. luare ă” 
minte se potu cunosce fără regulă, luându- 
UC după scriitorii” quci buni. “La vorbele i I- 
mitative, mai virtos în comedie este iertăt 
'a se şi întrei consân'a pentru burlescu, cum: 
'pârrrâie, lurrruie, sSfirrriie, itrra 'opăie, etc. '- 
Aquestea âns& se'scriu ast-fel numai quând 
autorul! sau “poetul: are un: cuget. într'adins- 
Wa dă de scire „cititorului : spre a pronunță 
astfel qua să facă efTectul: dorit. : 

80: Se. mai indoigscu consânele iară 
dup Gre-quari tradiţiuni său Înxu literar, 
că la: terra, suteiran; lyrannu, syllabă, 
g “ammatică, ete. “a quăror îndoire stă după
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voința scriitorului şi după o judiţiâsă aflare 
cu calle şi adoptaţiă a.mai multor bărbaţi 

» „de, spegialitatea literelor. e 

A 

»iu :» Vedurăm qub orthograpbia sau serie- 
rea. drâptă, raţionale: se întemeiadă . pe 
trei mari şi neappărate principe: pe mate- 
„ria,.pe form'a şi accentuaţia vorbelor, quari . . 
quăte trelle stabilescu symbolul nestrămu- 
"tat'alideilor. Despre quăte trelle. ammu 
xorbit. , Ne mai 'remâne o mică parte. a 
orthographiei al quăriia cuvent se basă pe 

„datine, pe tradițiuni O. 
-". Tot scriitorul se adresseadă tot: dau- 
na. către quel. que pâte citi, pote înțelle- 
ge; . şi scriind . într'o limbă 6re-quare, se 
adressedă :către quei, que cunoscu: aquea 
limbă sau către quei: que o vor învăţă.. 

„Nimeni: nu pote dicce quă cunosce o 
limbă, daqua nu cunosce regulele. ei, daqua 
quel pugin: nu.0 pote citi. liber... - 
„.  Quel quare citesce syllabisând nu in; 
tră âncă în numărul quellor que pot tragge 
Ore-quari folose dintr'o scriere, sau quellor 
que pot figură într'un scriitoriu, cancellarie 
încai că:copistu. e ri 

Ansă quel quare.citesce liber, 'se scie 
de. toţi. quă are o deprindere cu semnele
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ideilor, cu liinba scrisă, tn quât după şi- 
rul ideilor dela prima syilabă devină vor-. 
ba intrâgă şi trece răpede în ainte. Ochiul 
& deprins cu litterele que: formă imagi- | 
nea, symbolul ideei. : 

Noi astădi w'avem astfel de liberi citi- . 
tori de quăt din bătrânii. şi junii que au 
învățat a citi cu slovele cyrilliane, ş şi:din : 

- bătrânii şi: junii que învățară. şi alte lim-. 
be şi: citescu - liber grecosce,: 'latinesce, 
francosesce,. nemţesce : ;.: Aquestia au nis- 

"ce datine, nisce” tradițiuni cu quări- li sa 
deprins ochiul. şi. a le -attacă quine-vă a- 

quelle datine, pe quare se ajută mult citi- : 
rea liberă şi ensuşi ințellegerea, este că şi 
quând le-ar împedică, citirea: liberă : şi în- 
(ellegerea. 

„i - Spre exemplu, citind quine-vă cu slo- 
vele cyrilliane: a învățat a vede pe quând 
representat kana sau nana; quăt î îi vei schim- . : 
bă literele, pentru dânsul ii schimbi datin'a, 
învetul, tradiţia, şi îi dai un que nuou,oi- 
magine nucă: pentru, cllu este nuou . şi kind, 
şi “chind şi când şi quând. 

| Quel quare este învăţat a citi cu slove 
"Cyr iliane romănesce şi cundsce şi alte limbe, 
ellu a fost deprins a vede aquestă vorbăre- - 
presentată în romănesce kzua sau “KAHA 
în alte limbe guand, quando, şi scriindu'i-o 

“Rind, chind, cându, îi. schimbi imă- 

„4
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„ginea cu' quare, a fost învăţat a cil Și ia În 
fellege. 

Să punem, iară un buchier s sau şi lozo- | 
phttu; după însemnărea vorbei în. decăde- 
rea ei, a cili vorbele:-.equivocu, 'equilibru, 

| equibalent,: eiiinox,. equtator, 'equaţiă, e- 
loquenţă, „ete. &te. cellu nu înţelege ini: 
micu; -.quel! quare a trecut prin. geogra- 
phiă, „retorică, mathematică, le pricepe şi 
Sa deprins ale citi altfel. cu slovele, cy illia- 
„ne, şi a le, vede representate altfel în alte 
limhe. cu liiterele romane; scric'i ânsă: 
ochivocu, echinoz,, “ecuator, „ecuaţie, elo= 

 ehivocu, ehilibriy ehtoalent. 

Que faci ? schimbi un symbol, o imagi- 
„no sancţionată cu timpul, cu secolii, cuno- 
 seută, de lumea întregă, fără a facilită pe 
„buchier, quăei ellu nu : scie niMicI, şi. îm= 
pedici ilirea şi înțelloggere ca „de o quam 
dată -a quellui que. cunsce ale limbe; -şi 
pentru que? pentru qua să faci pe Român 
de aqui inainte a eşi din datinele litterarie, 
a învEţă pentru vorbele univorsali, qua să 
dieu âşă, altă grâmmatică, alte imăgini .0- 
strogote, hantătărăsci, călciunesci, quăei 

- numai române. nu. sunt, bici latine,: nici: din 
forbliliă latină, nici germane. *.: 

"Oehii lin mult la datine; la: deprins
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deri, şi modele, innovaţiunile nu sunt: bine 
vădute de quăt daqua sunt commode, fo- 
lositâre, sau: quel; puin: plăcuie;. Nimeni” 
na schimbat: datin'a de, a fi. îmbrăcat, căl-. 
duros, plăcut şi clegant-iarna; pe o. modă 
de a âmblă desculțu; şi a acee. astfel, :a- 
„queca, nu' 6 modă, . ci .semnu sau de ne- 
avere sau de'nehuniă. 4 

„ Aşi întemeiă. Românii, „orthographia - 
numai pe quelle querute: de materie, formă 
şi aecentuaţiă, fărd.a mai. observă „ŞI. da- 
tinele,. tradiţiunile literare, este. aşi pre: 
sontă limb'a lor în 'sogietatea „europeană 
cum “sar presentă un omu, 0. damă, que 
are un natural bun,;quc & bine. crescută, 
fără deprinderi urite, que are de tote a ca- 

„să, “a quăriia. casă. în hună: regulă; ânsă. 
n'a .eşit în: lume; şi: în cercul în- quare:-s6 
allă îi -lipsescu. ore-quari mici .bagatelle 
qua să [iă comme îl faut.. Şi aquelle ba- 
Batelle nu se învaţă cu'regule,. ci. prin 
rutină, prin deprinderea, cu lumea: „Astfel - 
sunt nisce bagatelle şi pentru ori-quare lim- 
bă, unde nu pgte intră regule, ci lradiția, şi 
în. quăt “pentru assemenea vorbe: Frangesii 
au, cu'Jecile de mii; noi nammu. ave nici 

"pînă la sute; pote. Aquellea adică quare 
se cuvin-a:se scrie cu qu; c, v, 2 şi 3. Quât 
pentru numele proprie “alle "străinilor. nici 
vorbă nu mai încape, quăci cată:să lăsstm .
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pe bieţii 6meni astfel cum se e chiamă şi cum 
's6 subscriu. . Nu se cuvine să attingem su- 
„semnătur'ă 6menilor, qudci a facce din Boi2 
leau Boală, din Voltaire Volter, din Rousseau . 
Busd şi altele, aqui nu € scamatoriă, 'ci cu- 
rat plastographiă. | 

„La noi iară multe din vorbele, a quă- 
TOr dreptă scriere după ţradiţiuni e neap- 
pirată, “nu ne sunt numai qua să semă. | 
năm cu lumea, ci pentru a nostră nsuşi 
lămurire şi perfecționare -a: scrierii; “spre 

“exemplu: kat'rape representată prin cân- 
tare -€ un lucru, şi prin duîntare. altul; -. 
vepă representat prin ceru & una, ceru al- - 

"ta şi queru alta; quare, una, şi carre alta. 
Aqui tradiţia & bună, nu numai „qua să ne 
puteri înfăgişă î în lume; ci qua să fimu €n- 
suşi a casă bine, şi înțelleşi. “A strigă qui- - 

„ne-va în contra unor assemenea distineţiuni 
bine-cuvântate que n'au regulă, ci tradiţiuni, 
este că şi quând ti-ar plăce + viaţa coconeţe- 

„lor de mahală, “că vechia mea favorită co- 
cOna Drăgana que nici ă casă nu scie trăi, 
nici în lume a'se înfăcişă; -quării,-ă casă, 

„şervetul îi semănă cu otrepul, cuhnia cu 
grajdul, copii dumneaei cu copii lui Şolean, 3 
şi quare afard ese că o' brăzaie, 

Despre quelle scrise cu'qu, £, y și z, 
se va vorbi în capitolul următor. 

"După que trecurăm în analyse, prin
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form'a şi materia vorbelor în capitolul. ur- 
mător,. vommu aşterne în syntesc; regulele 
orthographiei, şi atât de pucine, în quât 
nici O limbă nu pote, presentă orthographia 
sa (tă numai în quâte-va pagini. - 

Si i (Ideri 1858 Fevr, 23). 

| O XĂL 

„“ REGULE, | 

„+ L Se serie cu: 40 finalul. sau for- 
-- ma. primei declinaţiuni : dată,. papă, casă, 

lună, 20 a treia pers6nă a presentelui indi- 
cativ,: a imperativului şi-a subjonctivului. în - 
singular:, (quând nu € înc): cântă, ară, ? 
laudă, facă, ducă, dică,... să facă, să ducă, 
să dică,.. 3% prim'a pers6nă a presentelui 
indicativ, a imperativului şi a subjonctivului 
în plural: arâm, cântăm; să arâm, să cân- 
tăm,.. 0 în materia vorbelor Quând vocala . 
a perde appăsarea 'şi devine închis sau con- 

- fus: faccere, făcut, făcend, făcuiu, făcus- 
"sem, [ăcâtor; laudi, lăudare, ltiudat, lău- 

dând, lăudaiu.... 50-adessea quând vinu 
doă. vocali confuse una. după alta, prir'a & 
ă şi a doa €: săndtate, rădecină. ._:. i: 

II. Se scrie .cu &, 10 la unele plurale * 
fominine şi neutre unde e se pronunţă confus: 
nuo&, doc..., 30. pronumele m6, să, vă no,
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og; tău, săi, şi pr in urmare după ațuceaşi 
formă râu, năiercu, flăceu,; Dumnegeu mol- 
dovenesec,* 30 finalile verbilor: * în escu 
unde e,'€ confus: lirv&scu, hotărescu, “cum, 

şi moldovenescii tubescu, simțescu. : 40 în. 
materia substantivilor. în quari la plural se: 
lămuresce:e ; j meru, meri, mere; peru, peri, 

„Dere; numeru, numeri, nuînere... şi quâ- 

te vin dintr” însele numerălură, munărăig- 
me... 50 în materia verbilor. în quari a doa 
personă a presentului indicativ se lămure- 
sce e: appeși, appesare,; înveți, invetare ; 
leg geni, legenure, apperi;: apperare.... -şi 
quăte, vin dintr'ensele:: «ppesăto”, înveți 
ion, îvețu, învățătură, app&rător. * 60 vo- 

„cala din aintea finalului substăbtivilor. tate = 
bunătate, senindtale, strâmbetale. :.. aque- 
stea în  latinesce se scriu cu î, "quare. du- * 
pă idioma nâstră se schimbă în e! ŞI prin" 
urmar6 în € 170 Adessea quând 'sunt do& 
vocal confuse una după alta, quea- «e a 
doa este €: cum rădecină, mă retine. (Da- 
quă nu & un cuventu grammatical mai tare. 
“că la nuinerătură:. ) “So Substantivii: şi ad-. 
jectivii. terminaţi în 6 confus; că generale, 
grammaticale, consegrionte, quare: de unii 
se scriu generală, „ jrâmmaticală, CONSE— 
qientă, ete. E E 

* oi pronunțăm: rea, şi Moldovenii 7 rea; noi “ Duane 
! „den ş şi Moldovenii Dumnedeu; puten facce un schimb.
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dăr ilor. : 8% Materia verbilor que în a; (oa 

d Ji 

„- Se-serie cu'0, 10-a treia persână. sin 
gulară :a perlectului de. prim'a : conjugaliă, 
(uând: se accentui: ard, cânt, chiemă, 
jură î::+90 pluralul. întregu. în: quâte (relle 
personele perfectului: şi perfectului anterior 
din-quăte trejle conjugaţiunile: chiemarăm,. 
chiemarăți, chiemară; chiemasserăm, chie- 
musserdti, chiemăsseră; vorbirănul.... vor- 
bisserămu....A făcurămu.... :făcusserămu... e 
disserămul... dissesserămul... * 3% finalile sau 
lormele. preposițiunilor, “ adverbilor,. conju- 
gativilor : „după,; lingă, „Pînă, fără, afară; 

_ncă; ânsă; adică... k0 în materia vorbelor. 
unde cală a se indreptă pronunția” şi a se 

“pronunţă curat o, cum: locuire, locuitor, lo- 
custă, rotundu.!., 
TV. Se.serie, cu 10 toți substantivii 

que la plural -arată qu vocala nasalt &.: 
dincru, tineri; vină, vine; dină, (line; cu- 
vînt, cuvinte; vestmintu, -vestminie şi quă- 
te vin din, aqueştea: sau sunt în înț: cuvin- 
tare, spăimîntare, freminlare.:. 20 forme: 

„ 4e.venbilor de a doa. conjugalid, al quăror.j a 
devenit confus.şi nasal:. ură, nirire, urrând, 
uzrit, urriiu, ura issenul, şi -quâte vin din 
assemenea : urritor; urr iție:. tirrilor, ho- 

; iai Aia , 

———— . | 

LE Agucatea după părerga mea; io părere ânsă nu' face 
lege.: pa Ia E |
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„pers6nă a presentelui indicativ lămurescu 
pe î: vindi, vîndulu, vîndă, şi quăte vinu 
din assemenea: otndari, vîndător; 40 fina- 

“lul confus nasal în. înță: sămânță, conformu 
„cu credinţă, dorinţă.: 5% Quelle que pe 
allocurea' se pronunţă curat, că: iu, risu, 
ridere, sînu, etc. --. 
VW Qoelle-lalte nasali se scriu „quelle 
“mai multe cu d, că: mână, lână, pâine, 
„câine, cântare; pântece; “pentru qud.: la 
quâte se scriu cu 6 şi i cată să se îndrep- 
tede sau să se clarifice pronunţiaţia că la 

„ fonlână, “rondurea, socru-meu, suni, ete. 

Insemnare. 

“La quâte” nici cu aqueste rezzule nu 
se pote cunâsce quare este adevărata vo- 
cale. confusă, attunci ne pote servi :de re- 
gulă sau pronunţiaţia din alte provinţii TO-, 
mâne, sau Ensuşi urechia nostră, cum acă 
quel moldovean se "pote îndreptă dupd 
EcuS al nostru: simţescu, pînă se va face 
simțu simtu; p2$ al nostru după pe mol 
davu; pă, pac, după piă, pic moldavu; ziua, 

“rain, după farină galină macedon; NAHZ, 
napă dup penă, peră transylvan ; şi. unde 

- pronunţiaţia € stricată sau confusă în tote 
provinţiile, audul român € cu noi şi ellu nu 
no va, lăseă nici o dată să scriem: p5min,
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marin, kitle 'niue ; adică Rotta, păgin, cîne, 
pîne, ci Român, păgân, pâne; câne, etc. 

„VI. Se scrie cu diftongul ie 40 sub- 
stantivii neutri în plural quăţi la singular. 
se termină în du: temeiu, temeie;.. şiroiu, 
şirdie; €&'rtu a'se scrie: resbde, teme, şi= 
roe; pentru qud schimbând pe uîne du- 
pă. regulă se scamotedă î;::9P la -quăte n 
s'a schimbat sau s'a: imite i:: pune, puie; 
remâne, remâie; Aepov lămdie, 30 la quăte 

Pr se îmmoie în e. sare, saie; pare, paie; 

queie, Qucie (cu tote qud aquestea sar cu- 
veni a se scrie pună, puiă; sară, saiă; re- 
“mână, remâiă ; - quteră, ucid); po, la quâte 
La îmmuiat în i: volie, voie, voiesce, cla- 
mare, chiamare, înglagare, înghiecare, le- 
pure, iepure; “50 la quăte » s'a îmmuiat în 
1: 'ove, die; Jove, Joie; verno, iârnă, ier- 

"ne, — Quând pronunţarea te, se scriecue 
cată 'să se îndreptede sau să se academise 
pronunția 'după cum. se. scrie că la. este, 
perde, ellu, elle, perire, etc. 

NIL Se scrie cu diftongul' oa şi nu 6, 
quăte învederâdă articolul a que 'se. cuvine 

„a fi de.facă, quăci acolo nu & un o. lungu: 
dio, dioa, rondureoa. . 

VIII. Se scrie cu: diftongul ea şi nu-cu. 
€, 10 quite invederedă articolul a: muie- 
7e, muierea; femee, femeca, dulce, dul-
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cea; verde, verdea; ;*:.20; finalul. impertecz 

talui, de'a treia conjugaţi :; vedea, lăcea, 
idea — infinitivul se scrie! cu €: vede, tă- 
ce, vedere, tăcere. : i i i a 

». IX. Se, scrie; cu ia, şi: nu, cu. za, joi im- 
perfectul wverbilor: de; a, doa. conjugaliă. în 
ire: -dormiamu, dormiă,. vonbiam, vorbiă 
şi nu: “dormenui; dor mea;svorbeamu, VOrP- 
bea,.-20-la quite;:/:ș'a:iimmuiat. în. i: clar, 
chiar; Clamare, 'chiamaye- şi. prin-urmare 

ghiaea, moneta, plațiă,: „piaţă, eta; «i 
"X. Se scriu “cu . cons6nă. îndoită::. 40 

quâter.se compunu din. elemente. que; quer 
îndoirea:* 5u/ferire, suppunnere, alleggere, | 
ilustru, “adduccere,- addormire, „+ asseme= 

_Năre;i: dieinţă.. 20 (ua să'se. apese. ex-. 
traordinar.: 0 vocală unde. în: general. nu. se 
appeșă:: “mătură; măitură; Familie, secce- 
(&;maccină,.mirrie, sforree ; ţinnere, duc-" 
cere; 'dette, siette, -pusse, disse; 30.la vorz 

“bele imiitative; curru, care, terribil, terro- 
re, horrore. 0'La vorbele: străine que-in 
limbaj dela quare, le luâni: „indoieșcu' con- 
so'a: grammatică, s yllavă, s yllo gismu, le Ir 
POnnu. pn îi ii ai 

AL. Se scriu cu gu, pronințândusg, K; 
Ie vorbele următore ci guaro, qudl, quanti— 

i “o pe ț Ra 

e Tot assemoenea.. ellu,, ella fscendisă ea, agi-eti sau 
ÎN agquellu, făceduse agqui-că aguea, nu se pote “scrie 

" aqu6, şi prin urmare agicast'a şi nu aguest a. 
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tate,:qualitate: “questiă; -quând, quam; quă, 
quă, qudci, daqua, :quîntaru; consequent, 
conseduinţă, eloqueni,: eloquinţă, . şi .quăte 
vin din egui: :equilibru, 'equioalerit,i equi- 
0cu,, cipualor;, eqiiinoptiu.::+:9% prontnţâni- 
duse» câ -c în: vorbele. următâre: aquestă, 

"aquella, quine, que, aq: querere'și prin 
urmare queru, quelle-lalte tote se scriu cu c. 
„XIL Se scriu cu c:.vorbele următd- 

„re: Dracu, facă, ghiacă, Francă, princu, .- 
ocelu, socu, 'socielate; . 0/licer. şi alte:quăte- 
vă; quelle-laltestâte se scriu cu ţ..: .: . . , . N 

"XII Se-scriu cu z: vorbele străine că. 
zodiu, zodiucu,- horizoni, zelu,. Zoroastru, 

x 

„ Zobiru, zajişu,'zavistie, Nova-zembla,-ote. - 
“Quelle romănesci t6te;se scriu: cu d; şi nici 
odată cu și i i 
ir XIV. “Se scriu cu:g-din' vorbele străi- 
ne-grece' că: syllabă, synthesc,: syntame ; 
analyse, : manilyr, lyrannu,.“typu, :nume 
proprie -hellene şi străine : Polymnia,: Am- 

 Phytrite, Calypso, Elysee," Eurydice,. Po= 
lpnice, 'Cyclope, : Pyhtayoră, Pythia, Cyru, 

. 
. i at 

  

, . : - i : p 

* Din qui, esto, ello 'se face  italionesce! questo, quello; 
-:.din ci şi celui se face froncosesce celui-ci.. Din aqui şi 

„esta, ella, se face aqui-esta, aqui-ella, aguesta, aquella. 
„Prin urmare daqua' se vă adoptă '0 dată a se scrie 

„ „aquesta aquella,''cată : si adverbul 'să se scrie 0 
«*qut; iar. daqua 'se va adoptă a se scrie acesta, acella, 
"atunci 'adverbul' cală a se scrie aci: i
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Cambyse, Egyplu, Tyru, Babylon, Byron, 
“Thracy, Monimorency.. . .. .. ... 

„XV. Se scriu” cu țh din vorbele. -hel- 
lene, hebree şi altele străine: themă, ana- 
themă,. cathismă, - theologiă,. theoriă, en— 
thusiasmu, Thucydide, Thrasybul, Thoma, 

Sabaoth, Thabor, Thiers... - ::. 

Pe Insemnare, o 

1: În vorbele române nu intră literele 
d, th, y, z, şi pe quelle străine cată. să le * 
scriem aşă cum. ni se: dau.. ' Assemenea 

___xorbe historice, sciinţifice nu împedică nici 

“scrierea, nici. vorbirea . vulgului.  Ellu îşi 

"pote 'scrie--vorbele materne şi alle. messe- 
riei salle cu tâtă orthographia. că şi eru-. - 

„ditul.  Rar' în viaţa:sa, plugarul, meşterul, 
negucătorul 'au să'aibă nevoie, să .vorbe-, 
scă despre: zoologie,.. Zoroastru, . Zenon, 
despre" Thebe,' Thrasybulu, theoremă,, ihe- 
mă, despre Hypotenusă, Hyperbolă, Pythia, 

* Burydice, ete. Cată assemenea vorbe pro-, . 
prie sau commune. să le considerăm că nu- 
me: proprie .que se învaţă la locul şi tim-. 
pul lor.: Şi daqua nu se cuvine, a schimbă 
pe Voltasre în Volter, pe. Shakspeare.. în 

„ Șacespir, pe Byron în Biron, nici Hypo-— 
ienusa nu se pote schimbă în ipotenusă, 
Aqueste vorbe în.alte limbe cată să; le
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scriem cum se scriu, şi daqua & să le în- 
“văţăm-o dată, mai bine să le învă tțăm da 
“casă şi grammatica cată să ne vorbescă | 

de densele 

XA 

Nu mai remâne a tractă de quăt des- 
pre punctuațiă. Aqueastă parte ânsă. 6 ne- 
contestată, & întemeiată pe nisce quereri. 
“universali “în tâte limbelu, pe nisce regule 

„„universali în tote limbele, pe raţia: eternă. 
vecunoscută în tâte limbele. Despre quelle- 
Jalte părți alle orthographiei tot se mâi 
potu arătă. dre- quari “păreri. diflerinte sau 
Şi systeme fără principe; „despre puntuaţiă 
ânsă, aquella nu o.vă respectă  quare nu o 

„5 vă cunâsce, . după cum assemenea aqueia 
numai nu ne respectă limb'a quari nu o'cu- 
noscu şi nici nau vrut să o -cunâscă nici 
o dată; — „Şciinţele, artele, limbele, n'au 
alţi inemici mai de morte de quât pe quei 
que nu le cunoscu. — Exemplu avem, în 
timpii nostri: de quând &  Naţia română, de 
quând există limb'a română, n'a luat o lo- 

| vitură mai mortale de quăt în: timpii. n0-
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stri,;: de quari vă'vorbi historia. că de. timpii 
qui: mai fatali ai naţionalităţi. Şi de :un- 
de proveni aqueastă lovitură 2. Din nNesciin= 
Va limbei, din nevrerea de a o sci.:  -., 

 Ânsă să trecem în: ainte; articolul a- 
cuesta îl vommu lractă altă dată şi în ain-" 
tea Europei după cum merită gravitatea 
“materiei.” Să venim la punctuaţiă. Despre -: 

- densa. trimitem. pe fiă-quare cititor la un 
studiu cu din adinsul'-al analysii logice, a- 
dică al proposiţiunilor, şi de aqui vă pule 
păşi fârd greutate, la. punctuaţiă, Noi:aqui 
nu facem “ractat de graminatică... Facem 
o cercetare. şi o analy: se, dam cuv ontul de: 

“spre. „aele:e contestate; Ă a) ai 
pet! 

  

1 

Qua. să : no termini “Critica, “cuget; 
de necessariu a mai:attinge. (uăte- vă pun: 
turi, arătând que este lossa, que & idioma, 
que & dialectul, que & & limb'a, que este ger: 
gul sau.: “jargonul sau giscănăria. Despre 
aquestea nam que; spunne: mai, „mult, de 
quăt. quelle que, sau mai, „(liş, în. Currierul 
Român. şi . quel de, Ambe-:Sezce, în annul 
11842; despre, aqueasta am” mai. avut, 9 
întrev orbire; cti:un amicu. în tomina trecută, 

quare,. fiind qud 'mi- se. pare „Ore-cum: mai - 
methodică, o voiu'teproducce:şi: aqui.. 

4 Însitânin'a trecută a: venit dafar, D. - 
“Rus ia:venit:qua tot; 'auna “să 'mi facă,ma-
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rea mulţumire, de al'ved6; şi a venit în. 
ro trei renduri, fără să .potu scăpă: a mă 
duce, şi cu.a'l visită; “În. quelle după ur- 
mă audu qud plecă 'şi mă ducu săl vădu.. - 
n “curte caii cră:şi puşi la trăsură. - Cum. 

"me suiiu sus, cum m& v&dă, bunul meu -a- 
micu îndată strigd: — Bine: qud ai venit! - 
uite caii. în curte, şi: qua să.te mai -vădu,. 
trimissessem să adducă o'droşcă să viu pină 
la dummcata. Nu -vream să plecu fără săli 
communicu uevă: A venit un'străin;.se 
află în capitală, căliătoresce da Dunias; pe 
ori-unde stă, ia însemnări şi scrie: 'vă scrie , 
mult .şi. despre .noi;: nuvelle; tradiţiuni, -co= 
stume, limbă, ete.::La unele.este ânsă rău 
informat: şi pote: să ne facă rău fără voica 
sa; qudci atâta scie que ti-au spus: Vream 
să [aci cunoscință cu dânsul, vream săi vor- 
besci quevă despre limb'a nâstră. 

— Tot'que pot scrie străinii bine, qis- 
seiu. eu, dintr o ţerră: que. iu.0 cunnoscu, - 
6, daqua au talent, 'să adune materiă de'nu- 
velle, să le tracte în treacăt că nisce 'narra-. 
tori, că Dumas: quât-vor voi ânst a facce 
un 'romanțu sau o altă scriere întinsă, se 
rătăcescu, falsilică costumele, datinele, lim- 
Dagiul şi Ensuşi historia. Cată să. se. in- 
dentifice forte bine. quine-va cu locul, cu 
naţia unude voiesce săşi puiă scena. Şi da- 
qua străinul: aquesta vă scrie:rtu despre
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"noi, cu voie sau fâr6 voie, perderea &.mai 
mult. a lui, qudci vă fi o probă qud.nuşi 
cunâsce -missia.. Cu. şederea de-vre-o 
stptemână dot într'o ţerră, pugin pote scrie 
quine-vă despre ţerra aqueea, fără a fi plin 
du errori. Ansă, să vedem, la, que cugeţi 
quă vă scrie ră, . . a 

„i u— Să vedi, îmi adaosse amicul; am 
făcut. cunoscinţă cu dânsul; mia întrebat şi 
l-am mulţumit. despre multe. Întro seră ne 
dusserăm amendoi la theatru, şi, pin. să 
se ardice corlin'a, se deschisse vorb'a des- 
pre limb'a română; eu îi tot spuneam .des- 
pre limb'a nostră, despre productiunile que 

„esu într'ânsa, despre drumul que.a luat, 
" despre înaintările que face; şi tot adducând 

înainte vorb'a limbă; — Anst, Domnule, 
Dumneavostră nu puteţi. dicce âncd qud 
aveţi o limbă, mE prorupse ellu; Dumnea- 
voastră. vorbii şi scrieți âncă .un jargon. 

| —. Cuml: Domnule, esci amăgit, esci 
tu informat, îi disseiu eu; cur se pote 

- numi jargon o limbă que se cântă în Bisse- 
rică, în quare se scriu tote actele în cancel- - 
Jarie; în quare se scriu peste: dece un-.: 
spre-dece gazette; în quare s'au traduș quă- 
te-va capete d'operă din limbele străme, 
în: quare avem! quâţi-va poeţi que scriu în 
spiritul secolului? în quare... _.-. 

"a Anse, Domnule, îmi gisse'ellu. en
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stimu zelul ' şi patriotismul. Dumitalle, şi - 
aquest patriotismu, cu atâta vă fimai lău- 
dat, cu quât nu vă fi orbit şi vă recunosce 
adevărul. Eu nu cunoscu pînă unde este 
întinsă literatura Dumneavâstră. Quând 
ar: intră, adică, quine-va in bibiotheca quea 
mai încheiată quare aveţi, că quăte d deci de: 
mii de volume în limb'a română, cu com- 
posiţiuni, cu traducțiuni; ar pute numără? 

„Aqui .remăsseiu 'a cugetă “ŞI „ÎI „Tes-, 
punsciu.: : — mă crede quă cu ruşine îţi spu- 
iu qud n'am stat nici o dată a numără Părțile, 
din. vre-un. cathalogu. : : 

— Ânsă aşă prin approximaţiă, “mă 
intreb ellu, av eţi vro (dece mii? — -Cuge- 
taiu la quelle. bissericesci, la quelle. profane 
quăte se typăriră, dela 1790 pînă la 1820 
şi la quăte se typăriră dela 1820: pină la 
1847; nu putuiu în mintea mea. să adun 
de o dată încai vr'o o sută. de traducțiuni 
cu bune cu relle, .şi ii fespunseiu: — Nu 
credu, Domnule, să se adune cu: tote: pici 
pind la cinci sute. 
— ei, „Domnule, îmi disse ellu, 

Ungurii potu sâţi arate într o bibliothecă 
deci de mii de volume, composiţiuni şi 
tradiţiuni în tâte .ramurele Sciinţei, şi 
limb'a. maghiară “în academiele Europei 
âncă nu fiz gură drept o limbă. Asta. 8 
un cuget, un scopu la cjuare .va să ajun-
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să pătriotisinul maghiar şi la quare va.a- 
junge; ânst: âncă n'a ajuns; limb'a lor ân- 
„cd & considerată întră: jargone. . Săţi mai 
spuiu âncă ura? : sunt academii quari nici 
pe limb'a italiană. n'o. consideră. încă între 
limbe, ci deun jargon cu nquare sau exprimat 
atâtea geniuri mari; i: tii 

Quând. audiiu quă şi.” limb'a italiană, 
disse D. R..... teece între jargone, mi se pă- 
„x un egoismu,-un orgolliu francesu în ain-: 
tea quăruia nu mai puteam stă;- pentru qud 
nici operele scrise în limlh'a maghiară Na= . 
veam să i le puiu în aintc, nici geniuri. că 
al lui Dante, Aristo, Petrarca, Tas50.... pu- 
team săi arătu qud au trecut prin limb'a 
nostră; îi disseiu âns& quă limb'a nostră sa 
recunoscut de quăţi-va bărbaţi români, s'a 
pus pe nisce regule” generali şi raționali, 
ŞI quând ar” cun6sce-o  Dumnealui aşă cun 
o scrie' cutare şi- cutare, :"i-ar vede: capaci- 
tatea - şi: dreptul ci de suror mai mare în- 
ire limbele de familia latină, 

"— Tote potu să fiăaşă, şi aquel Cu- 
tare şi Cutare .potu să serie o: limbă. şi nu 
un jargon,. adaosse ellu; âns& eu nu: vor- 
bescu: “de limh'a Cutăruia şi Cutăruia; .eu 
dicu : de maniera : cum vorbescu : şi: scriu 
jtomânii în general. Vorbescu ei limbă? 
scriu limbă 2 Chiar de vă scric. D. Cutare:o 
limbă, pină quând nu o yor serie, toţi Ro-
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mânii que scriu; pind altunci. tot nu vă fi -: 
limbă română,. va fi limb'a. D-lui Cutăruia, 
şi Românii tot nu vor: încetă 'de a vorbi. ŞI 
scrie. un jargon. i: 

Atunci. mi sa. dus. “mintea la Dumnea- 
ta, îmi disse D. R.... şi aşu dori. să faci cu- 
“nosciţă cu dânsul pind nu se vă ducee. Du-. 
te la'D. N... acolo -ellu se duce, des. ; Să 
nu lăssămu: pe Frangesu să plece, cu ideile 
lui înrădăcinate.. pt 

— “Mi-ar. păre bine, îi:  dissoiui cu, să 
facu cunoscinlă cu, un.omu erudit, (uare 
din quăle” îmi spui mi sc vecommandă fârte 
mult; "mi.ar' plăc6-săl-cunoscu, numai qua 
să cunoscu,: qua să mai aflu şi să mă mai 

“folosescii.quevă dela densul, „nu ânst cu 
cuget quă îl .voiu;abaite din nisce. princi- 
pe în „quare 'sunt 'şi. cu de quâţi-va anni. 

„— Que fel! şi Dumncata esci:de: ideea 
qud limb'a nostră & jargon?. 

— Şi cu din disgraţiă-la mule; “i de 
aşu puls aşu facce mâine, acum, să fă limbă; 
ânst ru potu. Quăte n'așu. dori. pentru 
Terra nostră şi limb'a ndsiră!. ânst; nu se 
pote. De" ar diece quine-va quă popolii 
români facu . astădi la un locu 0. Naţiă, “un 
regal, ai pule crede? “Ei suntu aşă cum 
ii ţine sorta şi cum. sunt astă-di, şi limb'a 
lor 'assemenca- este queea que | este. şi nu - 

“que ar! pute 5 să fiă. . de
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a — Spunemi dară, mai Tămurit. que 
înţellegu oamenii astia cu yorb'a. jar gon, - 
quăci. am: o idee. quam confusă. . 

mi adunaiu pugin ideile şi: începuiu: 
„o —" Domnule, quând: Omenii se află 

în 'sînul.naturei, că: 6menii primitivi, şi îşi. 
arată ideile prin nisce vorbe que'şi le crea-" :" 

“dă ei după imitația naturei, după. împre- 
giurări, fără a. se imprumută. vorbe ' dela 
alte populade, începe a se nasce.o limbă 
que'& necultă âncă, € în faşe În aquea. 
stare Gmenii rau cărţi, nici scriitori, nici 

„Ensuşi littere.  Asă-eră Gmenii primitivi, 
aşă sunt. în. dioa 'de astă-di Arnăuţii, etc. 
Manier'a lor de a' vorbi de mulţi litieratori 
sau philologii, se dice spre distincţiă, glossă. 
Să luămu pe Pelasgii antici que venirăd a - 
populă Grecia. Ei atunci avea autori, nu 
avea cărţi, n'avea litere, vorbiă o glosst, în 
differinte maniere. Mai târdiu addusseră 
din Fsenicia litere, începură o le învăţă, a 
se serti cu dânsele, a scrie, a'şi arătă ideile 
şi a le lăssă în moştenire posterităţi: Fiă- 
'quare la început scrisse în manier'a sau chi- 

“pul cum se vorbiă 'glossa în coprinsul s&u, 
aquea manieră sau idiomă, daqua avea: un 
character forte distinctu a pronunță aquel- 
leaşi vorbe cum: n Tep cp aquea ma- 

  

„e Animă, inimă; annel, innel. -
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nicră sau idiomă distinctăse numi dialect. — i, 
Aşă € în famillia latină: -Vine, bene timpu, 

tempo; credinţă, credenţia, credenza, ct6.. 
Scrisserd Omenii la:început în dialecte. U:: 

„nul scrisse dialectul ionicu, altul doricu, altu 
alticu... poeţii adunară din (6te; pină quând-- 
.predomino dialectul atticu, în cquabe se scris=: 
“seră atitea opere de prețu, quare sc înviţă: 

în străinătate, în quare scrisseră străinii hel-: 
lenisti. Dialectul atticu deveni limbă hellenă; 
quăci se cultivă, sc vădii întinsul o syntaxe: 

„regulară, rationâle, o orthooraphiă fixată, ni--- Couald, 1dt 7 3 , 

'se pote -muni civilisat,. s'ar.pul€ nunii şi 9: 

sce opere clasice; sc putu facee după den: 
“sa 0 grammălică, se putu suppune: la re- . 
gule. — Cu un cuvent daqua un popol [ă- 
ro religii, fără legi, fără costume,. fără da- . 
line, -lără .gustu,. fără eleganţă, fără. aste; 

vorbire fără regule, fără grammatică, fără 
dicţionar, fără autori, s'ar pui numi dicu lim-: 
bă.  Grammaticiă, dicţionarul: la o :limbă 
sunt că-legile într un popol; .şi gramma- 
tic'a quc are de temeiu natur'a limbei, ra-: 

„ţia, este că o constituţiă basată pe: drep- 

a
 

tul natural. --Quăt într” o: grammațică: nu. 
se, vă observă - natura limbei, - ființa. ei, 

"veBulcle. sunt. că nisce ' legi: arbitrarie; 
dictate de despotismu: sau de innoranţă.! 
Pote.. qud assemenea. regule :arbitraric st 
(iiţe mulţ, „pote qua innoranţia: să fac: Ama="- 

CRITICA”. VII.
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TO. figură; “ânsă limba '&! "sub jugu; lim= 
ba ia o. educaţiă: corniiplă; nimicu nu; se 
pote producce într ensa .de perfectu, : de 

“clasicu. -'Te întrehu eu acum unde ne sunt 
la noi Românii, litterele?: O parte din Ro-. 
mâni scriem. cu slovele. cyrillianc, şi Ro- 
mânii din Macedonia cu quelle g grecesti. Du- : 
pă que ne vommu luă mai ântâiu literele, 
cată: să nec avem- constituția limbei, qua să 

„dicu aşă, grammatic'a- şi dicţionarul aca= 
demiei. nostre, Unde no 6 academia? şi de 
sar formă o: academiă, quăţi. anni, quâte. 
gencraţiuni pind, să so „polă recrută DiSCC 
„membri quari săşi cunâscă missiunca, să'şi 
culegă . cunoscinţele necessaric : la missiu- 

nea jor; să. cunoscă., historia . litteraturelor . . 
limbelor... să cunâscă' limbele :clasice,: să 
cunâscă limbele. cu. quari are relațid lim- 
ba n6stri?... Întrun cuvent,. cunosti dum- 
neata. que! va să dică un membru de. aca- 
demiă. — Vedi, Domnule; în que stare tri- 
stă ne aflăm. Limbi şi naţionalitate + 0 u- 
nul şi aquellaşi objet. Quând -vine una, 
vine neapptral, mai currend sau mai târ- 

„Jiu, şi qucea-laltă. Pricepe-mă&, domnule . 
aqui,. şi cugelă mai mult, şi quăt de mai 
mult vă cugetă Românul în „aqucasta, atâta 
mai. binc, “S nu:slăm, să nu lăssăm să. - 
dea, peste noi împregiurările şi. să ne “afle 
vorbind. mai r&u de quât o glossă, uare 

tii ia 

-
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nici o: dată. nu representii, o naţi id „i-o po- 
puladă.: ie | 

— “Anst nu mai pus: âncă pe cale. 
„2 să Cunoscu | que: & > jargonul, me întrebo 

D.R.. : 
a Să punem. quad: sa format. limb'a 
hcllenă din dialectul atticu cum s'a format 
din dialectul Laţiului limb'a latină; cum s'a - 
“format limba germană din. tot que & mai 
rațional în dialectele germane, Limb'a la- 
tină se întinse 'mai mult: în Europa,' pentru - 

-qud se întinsesse' şi, Imperiul roman, într 
"un timpu quând tote; :pop6rele Europei, a- 

fară de Greci, vorbiă  nisce glosse. - Quine 
vorbiă limb'a: latină. stricat, Îi gramma- 

„- tcă, fără syntaxe- eră un. barbar, barbari- - 
„să; quine vorbesce ..grecesce add ză wo, 
„dsos. Sears, „a Dacă, 6 dpyovras, d: Başt= 
„Nas, mEşapa, 1] xp parEpas ŞaS; quine scrie 
vorbele altfel .după cum s'au scris. în secu- 
„lul de aur, -al limbei şi le pronunţă altfel, 

„ aquella .nu : vorbesce. limbă, nu vorbesce 
 limb'a grecă ci jargon, giscănărie.. Mai a- 
„„daogă acum pe lângă vorbele, aşă, stricate, 
„aşă scrise, pe lângă. a3zd. 7d bip pe lân- 
„gă Raşuuas:mai adaogă, şi vorbe. turcesci că 
"aa zCapol, fabr mai adaogă. şi vorbe 
italiene, : că zdhatz,. oziiep 20, zaev zdtw.. mai 
transplantă limb'a grecescă şi în limb'a r0- 
mână, Şi i începi ș şi: să upepdpta, să javrţudi=



pa. niai tncepe: 1 *Cdpa, î doo 106. Băpwuzae. 
nd 47 7659 00408 way, za 7zoghpusvlzo "ele, 
-Cum ai vr6 să: dică străinii - „que cunoscu 
dimb'a antică helienă,,, „cum ai vr6 să dică . 
Grecii €risuşi - erudiţi. unui astfel do.. modu 

„le a sc exprimă ş şi a seric? glossă? nu,. qud 
“nu €. primitivă. “Dialectu? nu, : «pudei' dia- 
;lectul îşi'are clemontele salle: proprie, ho- 
:mogene iar nu: clemente străine; nu 'stro= 
“piate. Limbă? a ferito Domnul. Asta” e 
tjdrgoni, giscănărie. a 

Să venim -şi la vorbe quo nu sc facu : 
în sinul naturei, ci le'ia o naţid dela''alta 
“de bună voiă, sau le impuno'o naţiă alteia 
prin. infuință. Spre. exemplu, qua să nt 
exprimu “mai pe 'nţelles, să venim la: noi. 
Sci. dumneata quă' (quăt ţin regimul pha-"” 
mariotu, zu' influința, cu niod'a se introdus: 
sessc o multime de. vorbe. Cercurile de sus 
gicea quă sc': adină la syntrofie; vorb'a 
începi. stişi facă girul şi între Românii que 

n 

nu sciă grecesce, şi ajunse strofilie. Visitele - - 
sau. gratulațiunile se dicca attunci heretis- 
mosuri, şi” lasst quă s'ar fi cădut a se dicce | 
horetismi” sau herelismuri, dar apoi ajunseră . 
şi firilisnios;: apoi quând sa întrodus arta 
iypogeahicăi i în (6rră, luară Românii şi: vor> 

„ba grâcă typogr aphiă; ânsă quci fără carte 
n'o paturi pronunță bine şi începură a dicce 
pină în dioa' de. astădi poto grafie; - quând
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„incepură.a se trimitte prin fiă-quare sat = 
„xemplare -typărite, : sătenii lo gisseră zam-= 
„lare; de quând'se întrodusse vorb'a de pro- 
"prietar, quei mai mulţi. nu :potu 'âncă a se 

- desbără de.a dicce. propietar. Aqueste vor- 
be şi altele, aşă se dicu de vulgu, şi vulgul 
cu densele işi face jargonul, său, Quând un 

„scriitor în operele salle vă sancţionăasseme-: 
„ nea vorbe şi va scrie!;-strofilie,.firilismosuri, 

„ polografie, -zamplar, propietar... : elluipote 
“să aibă idei” ori quât:de. șublime,;: mul: 

tă logică ' înscrierea sa; ânsă :tot d'auna 
vă-arătă idei 'nalte print”un jargori; printr'o 

„Siscănărie, a 
„su “După cum, dară se etricarb Onsuşi în €-.. : 

- pocha nâstră mulţime de vorbe în gura vul- -. 
„*. gului, pe quari 'un “scriitor nu le pote serie 

„ Steicat,  assemenea s'au stricat şi în timpii 
"moşilor şi strămoşilor nostri în atâţia .secoli 

de intunericii, şi mai multe; şi vorbele stri- 
„cate nu se, potu nici scrie :intr'o limbă, nici 
„Juă de model la altele que le reluăm acuma 
sau le creăm din nuou. Spre'exemplu vorb'a 

închinăciune se vede: quă -& stricată din 
„înclinalio şi nu pote seryi do:typu de ase 
facco: după densa pusăciune;. assemenea şi 
"vorbe că.sâmin(ă nu potu sersi de iypu-de 

a se (licee spevînţă,, alliînţă, .costință tură 
a dă. în „giscănărie, şi alte. assemeneca.: |. 
„Que poti.dicco: dară de Italian, quara - 

1 N p.
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ne nai avend capitolliul “inaintea! ochilor, 
şi audind vorb'ă- numai dela quei, que 0 în- . 

„YEţă din' carte, audind'o dela latinişti, o fă- 
cură campidoglio? A dicce adică campi— 
doglio şi nu' capitollio nu, & un jargon? 

„Aşă făcură Italienii şi din 'melancholia, ma- 
„linconia. Din orologio, orolojo; din secre- 
lario, secrelajo; din molic, moglie; aşă'fă- 
cură din preposiţiunile -de -şi “d, şi din ar- 
ticolul Ia,: della, alla, în locu de: de la; ăla; 

„aşă -făcură din eilo- elli, egli; şi âncă şi 
que „6: mai negraimaticăl să puiă. pe eg; 
plural în locu de eilo singular; precum. 1a 
n0i, quam (igănesce, din cu făcut, dicem au. 
[ăcutără, adăogind un ră que n'are nici un 
locu:.aşă făcură din elli elle, eglino elleno; 
aşă făcură din alto şi în înnalto, îndoind pe 
2 fără nici'un cuvânt. Aşă făcură cu relativul 
quale que:la dativ face cui, luară:pe.cui . 
drept nominativ; assemenea şi cu allrui. 
Apoi. vorbele hellene fără niciun respect ăi 
către clasicitate le scrisseră: teologia, leo- 
ema, tema, şi o. mai cunosci din verbul 
tema şi altele mulţime. ' Asta € curat.un: 

„jargon şi în aquest jargon scrisseră; aquci 
Sacri vati sau i Deati, aquclle nemuritâre . . 
geniuri. - Pune'ţi:în minte qud ammu ave . 
noi un Dante, un: Ariosto, şi ar serie în qucl- 
le mai. sublime versuri: strofilie şi potogră: : 
fie, după cum scrisseră ci. campidoglio, mu-
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“linconiia.. Vedi, asta” "râcu Doniaul meu, 'pe 
Francesul dumitale să ică qud atademic- 
le nu priimesou âncă italiana în rândul lim= * 
belor; şi asta a împins pe : Ilugo' Foscolo 
să facă o reformă în aquost dulce şi fru= 
mos jargon, prefăcândull' în limbă, “quare: 
e atât de clasică şi potentă' în versurile lui. 
F rang6sii, vedi, nau făcut -aşă: ei quând” a 
dis şi a scris quuine- vă javons fait şi: nu 
jai fait, au dis. quă 'scric jargon; şi assc- 
menca, dicu, „ud, „€, jargon şi la Italieni 

- quând vădu e gli 6 şi nu elloc: e egli 6, VInC 
că. la noi ci este. 'Frângesul quârid vede 
0 gnipotenza,. unde cilu o dice. omnipolen: 

"ce, vede o giscânărie, pe de o parte schim- 
bându-se” clasicul omhi în: ogni şi pe. de 

"alta: tedescând. pe t în, precum şi la spe- 
ranza, nazione, nazionale; Fi angesul, dicu, 
n'a făcut âşă:: a respectat clasicul, şi a pus 
nisce 'regule raționali în: grammatică din 
(uare. na Cşit, şi-a adorat: linb'a . după 
tota buna cuviinţă, şi'a 'arâtato în lume 
câ. o damă bine-crescută,, bino- -deprinsă, | 
şi învestită ast-fel. cum. să: sc. on6re pe si- 

„ne şi pe quei: la: quari , se“ presentă. lar 
daqua. nau avut. geniuri că, Dante, că A- 
riosto, câ. “Potrarea,. că Tasso, că Alf Cru 
asta. cal. climei, al impregiurărilo Cu tâte 
aquestea sunt pină la un locu de părerea, 
Frangesului dumitale; nu ânst; qua să dicu
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-qud limb'a francesă, nare nici de cum. jar- 
„ gonismi: departe de a -fi cum ar fi-putut 
să fiă qucl puin, ş şi cu atât mai: virtos, de 
a fi aqueea que n'a putut nici. o dată să, fă. 
şi nici nu vă fi. a Si 

(Nu eră timpul! aqui, să arăt deteetcle , 
“limbei francese, - despre qua; voiu.: vorbi 
în alt tractat, făcând un paralel juire dânsa 
şi a str). . - DIR 

A. De o cquiam da arătim quă pretenţia. Ftangesilor este 
! quă. 'şi-au făcut o limbă sub tote punturile . de vedere, 

* -(Ud au respectat clasicul şi etimologia în tâie vorbe- 
“le.- Nu intrăm - în thcofiă” qud le: lipsescu- -rădăcinele 
în quelle măi multe, ş şi sunt ncvoiţi de a'şi facce o 

limbă cârpită; nu.au vorbe că locu, stare, “vedere, şi 
| „dicu apoi localite, local, constance, station, - proti- 

“dence, cte.,. dicu ail şi apoi occulăire, oplhihalgie.. De- . 

7 Spre aquestea nu- dicem himicu' quăci nu & defectul . - 
“ omului,;ci ângustia limbei, .. oi. vrem.să vorbim. de... 

= innoranța. pretenţi6să: T6ţă : lumea 'erudită scie qud. 
, “ante latin va să ică -în ainte şi. quă anti. grecu' vă 

Să, qică contra. Va fi fost'yre o dată vre un Sarsallă 

  

' franges «ue nu “şi-a .sciut nici. grâca nici latina și în _! 
“* locu de Antichrist. (adică contra sau adevorsariul lui . 

Christ) "mi-"ţi trinti giscănăria :Antechrist (adică quel 
- dinaintea „lui Christ), şi Dicţionarele Academiei legiuiră 

păcatul Sarsaililor. Apoi vorbele commesurer, commesti= - 

„rable le scrie torte logicu cu doi m (dela con şi. mestt— 
rer) şi vorb'a cuppsspia que tot aşă se compune dela 

73 cva Şi perpâi: O scrie symelrie de “unde : se cuveniă a. : - 
"20 scrie symmetrie. ! Apoi la idte vorbele, hellene' cu- (h 
- zespectă orthographia. că theologie, athee, Țhesee, etc, 

* şi la throne 0p&os,: 0 deteră în garsailismu scriind trone 
„Și altele, mulţime, _Aisce așsemenea păcate litterarie 

Şi grammalicali şi logice, quând se legitimă, so dicu 
'- iâsetinărie, jargon, saisailismu: de quare nici Frano- 

*,, sii mau scăpat.. „Diilerinţa între ei şi Italieni în .quât | 
“pentru aqueasta: este, qud qucea: que la Frangesi este 

i. în puţin, la Italieni este in mult. + Pi î



| Sa Aa 
2: “Reeapitulaiu după aquostea D-lui R.... 
— Arătând qud limbă şi naţionalitate . este 
aquellaşi':objct, voiu facce o parabolă. "Mi 
adducu ă minte în copillăriă quă ammu ci- - 
țit. unde-vă — mi 's6 pare în Condilliacu— 
“qub sunt doă specie de. barbarie: una pri- 
mitivă, quând un popol, o -natţiă riu a intrat: 
âncă pe callea civilisaţiunii, aquea innoran- 
(a naturale,: simplă, innocente,; necorrup- 
tă, aquea copillăriă : a naţiunilor; şi -altă 

„barhariă que.vine quând o'națid din fl6reâ 
„Sa începe a scăd6 în.lenc, în:desfronare; în 
„Yiţiuri,” şi infine în deerepitudine, în secla-— 
via; - adică, este o barbariă que precede . 
civilisaţiunii, şi alta quc"i urmedi.: Asta 8 
'dilferința, domnule, între glossă şi jargon. . 
Gloss'a representă barbaria primitivă, şi 
jargonul pe quea de al doilea : coruptă. 
 Vorbirea anticilor Pelasgi oră glossă, şi: â 
Grecilor sclavi eră jargon, giscănăriă, 

„.... “Prin urmare: gloss'a representă prima . - 
barbariă; limb'a”'representă. civilisaţia; jar- : 

„: gonul a doilsa barbariă;: iar dialectele, păr- 
„Ule din quari se compune o glossă ŞI (piari' 
„servescu de :elomente sau de objete unui . 

" celectismu la: formarea unci limbe. . Noi în 
quare. câs' sau situaţiă ne aflăm “relativ cu. 

„Romanii sau cu strămoşii nostrii? Firosce 
qud „nu în culmea. civilisaţiunii, şi: nici în 
barbaria primitivă, ci în: Darbaria- de .a doa -



mi “e 

corruplă! „ŞI. prin urmare“ vorbirea. nâstră : 
„Nu pole: să fii de 'quăt jargon, 'giscănărie, 
„cum "a (is Francesul. + La astfel: de împre- 
giurare, qua să avem o dată o-limbă, nu € 
all midlocu de quăt regencrația. Prin. ro 
senerațiă, Grecii: Ricură” din jargonul lor iar 
o liniDă, * Ansă que au avut -ci de normă? 
limb'a antică atică. “Şi 6t5 phasile : que 
vedem în limba.Jor:: gloss'a pelasgăi, dia- 
lectele. în poeti, limba attică, decăderea a- 
lexandrină, jargonul sclaviei,. şi “iar limb'a- 
regeneraliunii. ” Aquestea: tâte au aquellaşi. 
“inceput ș şi sunt unul şi aquellaşi objct,- sub 
difterente phasi., . Ânst.Grecii În epocha. de 
regeneraţid avură de busolă, de normă, cum 
am. dis, limb'a hellenă. La noi în asseme- 
nea împregiurare, unde ne & norm'a? unde 
ne € clasicul? La latina. — Având dară de 

- busolă latin'a, cată să ne orientăm şi să pu-" 
“tem distinge quare parte sc ţine în vorbi- 
vea mostră, “derustica romană sau de gloss'a 
romană, quare parte & dialectu, şi. quare 
parte € jargon. 'Din rustica romană, -şi 
din dialeetu, avend de normă lalin'a; „pu- 
“tem faece o limbă regencrată română,. în: 
„quare iscănăria nu. pâle-. av. locu... Aşă 

„ dară 'cată să se puiă ore-quari principe du- 
"pă quari: să putem distinge quc este dia- 
lect. şi ; que este jargon. Quând se vor: N 
punne şi se'vor' recunâsce aqueşte. princi-
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pe, calca devine. netedă. Însă Bind: "“qud 
“ linele nu se formă. cu orele, nici cu: dil- 

lele, nici .Ensuşi cu,annii,.:Ci cu. gencrațiuni- 
le, aquâste principe mi 'se par quă nu se 
potu punne numai aşă pe picior. “Voiu a- 
rătă . însă quâte-va în treacăt. . 
„1. —"Bine este să dică şi să serie Gre-: 
cul adz5 ză boy, zdp zaztpas "gas. Nu, pen- 

„tru quă 'schimbă generele' şi preface sym- 
Dolul 'consacrat. : Schimbare ca :dar a'genc- 
relui şi. stropiarea : or thographici face” jar 

"gon.: ” Aşă. dară şi la noi: Fuqugelie, se 
miharie; colegie, .şi -alte- assemenca se ţin 

„. de jargon, şi cată a- se regeneră 'şi. dev eni 
| cdingeliu, seminariu;- coleg. - SEDERE 

| —: Bine. este-a dicce: şi a. scrie; “Gto: 
cul să îşiga în locu de TEoaapa, Paşthrăs în 
locu: de Bastsds,. pă. în: locu :de: ră: ete.? 
„Nu; qpiăei desnatură ” clasicul şi nu se mai 
cunâsce typul:: adevărat; . schimbarea: dar 
nelegiuită. a' typului. sau a, literelor “prin 

„quare sa -representat clasicul, face jargon:: 
Aşă. dară şi la noi 'mijlocu, repejune, ves ” 
„Tinu, Dașaportu, spiriduş, declinăiciune, 
:phoieclu sau: proieplu,. pierdere, ieste, iei, 
se ţin, forte; strins «de jargon. şi. cată'a se - 
xegeneră - în'mnidlocu, răpegiune, vestnent, 
passaportu,. spiritu, declinaţi...  projectu, 
per dere, este; ellu, ele. 4 

i i—.Bine, 6 să dică „Grecul. ş, dor 

?
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“eptiuiragas, îi ste, A), ehs: î asr 
 Moadâns, 6 pui. Acovbdas, ! î. -zouâva "A 
Înyă şi “ceptvzuuuale.. — Nu, udci sunt elu- 
mente. străine, anachronismi, discordiă, semn 
de chaos. “ Aşă dară ulemente heterogene, 
discorde, stridenti; allăturări “săritore. în- 
ochi si spărgătre. de. re cchi sunt jargon. 
Prin urmare şi. la noi 8 jargon: jupăn: “S6- 
re, coconul Jiltiade, coconul Romulu, dom- 
nul cinoonicul, şi. iară -după cum. &: jar- 
“gon. la Greci, d5hos. gas pirtius, dțăyu, eis 
3 vepzlmoas. aşă şi la noi 6 jargon: slug ga 

„domnule sau'servus jupâne, ete, | 
Ânst: se află în clasicul: grecu Tate 

„pâv şi săv ti, 1 oehTvn şi d aghrbva Hpar= 
| toc şi “Hpazhse şi alte assemenca şi asta. 

sc dice, dialectu; şi din. dialecte “şi :au -al- 
les autorii şi "şi au “fă icut dinh'ensele limbă. 
Se pote dar şi la noi a, se schimbă voca-' 
lile (ânst legiuit) ŞI. a diece credinţă, din 
credență, bine din bene, timpu din tempu,; 

“tin&ru, tineri din tener; .nu facem jargon 
ci ne “allegem- dialectul” ŞI. n6. regencrăni 
limb'a; ast- -fol € O şi 0ie, din + ore; cânta din 
cantabam, iepure diri lepure,. ghiacă din 

“ glacă, "piață din: plaţă; pentru qub şi din 
una şi din alta se pote facco limbă, şi pen: 
tru quă schimbarea litterelor nu € illegal, 
e legitimă. 

"Quând vă. vede: un străin erudii ini:
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Ia nstră representată. cu: Mijlocu, 7epe- 
june, piei'dere, iele, declinăciune, proiepl, 
evangelie, colegie, seminarie... sluga dom-— 
nule, frumosă vreme... echitocu, sau c- 
livocit, elocinţă sau elocuintză.... şi pe ur- 
mă: temă, teologie, fisică, ipotenusă, silo- 
gismu, Tucidide, Divon.... şi alle usseme- 
nea; va dice quă asta nu € limbă, ci jar-- 
gon. Apoi daqua vă voi să o învele, şi 
nu va allă regule generali, nu vă “vede 
concordanță - între substantiv şi 'adjcetiv, 
intre sujet ş şi verbu, nu vă pult distinge 
iypii de casuri, de numeri, de timpi, de 
persone, . sau aquestea le va înv&tă învre- 
o grammalică. şi vă ved6 apoi în marii no- 
sri pocli şi autori, voi pronume şi o: verb, 
nisce adverbi cotoioşi că apoiu în locu de 
apoi şi cuăte şi mai quâte, va (licee: cân= 
st, domnule, dumneavostră naveli .âncd o 
limbă ci un: jargon». şi dumneata să nu le 
menii atunci, nici să to certi al seste din 
părere; ci să punem mâna la ochi, să ne 
dăm mân'a cu toţii; să ne punem pe înv&- 
(ătur'a. clasică, să ne facem o limbă, N 
quând ne vommu facce o dată o limbă, C 
scmnu bunu,. & semnu de nationalitate, de 
viată, de mântuire, dc... majorat, domnu= 
le, şi (uând orphanul vine la anniilegiuiţi, - 
scapă de mâncătoriele epitropilor. 
1 Allusid. la protectorat.



a Ant, „despre quâte-a a îmi vorbişi, 
disc D. R.... șia spunemi şi despre dune şi 
22, quo sunt, astea? que” părere 'ai?..De 
que se tinu. de anni legiuiţi, de dialectu, şi 
din quare se pâte regeneră o limbă? 
= Domnule, şi quei cu une, şi quci 

cu ie, după păreri ca mea mi se pare qub au 
dreptate, în quăt se pote. învoi cu a pule. 
facce o limbă, şi: apoi nici unii nici alţii 

“par. quă mar. ave dreptate, în quăt quam 
seme&nă qud., “dau în jargon. , 

“Bine & să dică Grecul? fa as sau şi 
Pazdds În locu. de Bosueds? mi sc. pare 
quă nu € bine, ântâiu qud & schimbare de 
casu,. 8 accusativul plural în locu de no- 
minalivul singular, şi al doilea: qud sunt 
stropiate jtterele. „Astă dificrinţă este” şi 
între „declinăciună său declinaţiune', sau de- 
clinațione, .şi declinaţiă.  Declinăciune. G 
că . Bages, “declinaţiune că  Baottas de- 
clinaţione că 6 Baztas. Se pote vre 0 da- 
tă că ablativul declinaţione să fii sujet la 

“un verb sau regim direct? este syntaxe de 
“a dicce declinaționea sau declinațiunea c- 
sie ora trecut „declinaţiinea ? . firesce 
quă nu.- lar de va dicce quine-va: „a noi 
nu mai este ablativ ci nominativ; atlunci 
„pâte fi un nominativ, -ânsă.. " Darharisat că 
Paothtas. “din barbaria a. doa. cortuptă,. 
scmnu de scădere quare, nefiind, diac,
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nu sc pâte' facee din clu limbii ci jargon. 
Lt la que nu au dreptate, dupi părerea 
mea, quci que. (icu :declinatione, naţione, 
si mai pucină quci (ue dicu declinatiune, 
naţiune; şi âncă şi mai pucină „quei (ue . 
(icu declinăciune, “năciune,: pusăciune. 

„Au ânsă cuv &ntul quci cu iune, qud 
assecmenca substantivi şi:în quelle- -Jalte lim- 
be surori remasseră lot în ablativ quare 
deveni nominativ şi cultivându-se nu intra- 
rb în rondul jargonelor, nici francesa .cu nq- 
lion ,' position,* nici” italiana. cu natione, 
posilione daqua n nar serie nazione, osi- 
Zione. 
Zi Quei cu ie, ; au cuvintele cub tot & mai 
apprâpe de a sefacce o limbă din typi că 
posiţie, nație, declinație de. quăât din pusă- 
ciune, năciune, declinăciune;. al. doilea: a- 
rată quă precum quci Gântâiu addueu de 
typu: vorbe. că 'plecăciune, închinăciune, 
que nu le dicu Românii plecaţie, inchinatie, 
assemenea. şi ci adducu de exemplu oraţia 
que spun Românii la. nuntă quării nui dicu 
ur ăcitine; , Pregium: ŞI. vorba nțellepeitne 

* Pe Francesi nui putem taxă în quât pentru aqueasta 
qud s'au servit cu ablativul în locu de numinativu, 
quăci din paz, vor, nu fâcurd pace, voce, ci pair, 
voir; assemenea din natio, positio nu fâcură natione, 
positione quare Sar fi putut (considerându-se 'e că 

„mutu) ci își făcur un nominativ al lor, nation, posi- 
"dion, quare nu & ablativul latin. |



220 

qud sc află în Scriptură şi înţellepțio; al 
„treilea mai dicu ud assemenea “substan-. 
livi în limb'a latină se.facu din participiul 
passivu cum nat-us; nal-io; .product-us, 
producl-io; dominal-us, doniinat-io. A- 
poi şi noi tot quam aşă facem împero, îm- 
peral-us, împăr alu, “imperăţ-ie ş şi nu îM- 
perăciune; aver-e, aoul-u, avuţi—e, şi-nu 

(vuciune. :Naâu ânsă cuvent clasicu, (ude . 
“tracu vorbe dintr'o declinaţid întralta: al- 

tă declinatiă- este philosophia şi alta nato, 
şi noi declinând nație este că-şi quând 
ammu. declină philosophie: Daqua ar fi 
bine că: Grecii, -lăsând jargonul şi vrând -a 
facce limbă, să ierte -aqucastă: "schimbare 
de declinaţiă dicând- în' locu de; î1) spăzeta 
ză spart, NO-ar ti i0r tat ș şi not să mutam 
declinaţiă.. 

Pe urmă iar quci cu iune, daqua: dicu 
'qub se ţinu de natura lmbei, şi după. pă- 
verea mea assemenca schimbare nu. € na-. 
tură, ci. desnatură, corrupţid, barbaria quca 
după urmă, daqua dicu qub iau de typu: 

plecăciune şi închinăciune; apoi nu le € 
iertat să diciiposițione' sau posiţiane, ci nu- 
mai pusăciune, năciune, şi prin urmare pu- 
săiciunal, - năciunal,: năciunalitate, quare 
va face să dică nu numai Îi rancosii qud a- 
vem un jargoz, Ci şi Ostrogoţii. lar daqua 
Qicu naţiune sau națione, posiţione, atunci
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aducasta numai typu de patois român nu 

„€; € curat ablativul latin, şi attunci daqua 
"6 să allergăm la clasicu de que să nu aler- 
găm acolo unde sc cuvine, adică la nomi- 
nativ. E E 

— Au ânst un cuvânt disse D, R.... 
„De quare ai uitat săl spui. “Dicu adică qubd 
daqua: vor unii: să dică nafie cală să dică 
apoi şi naţial; iar daqua dicu național, cală 

„să dică naţione. Ma a 
n — Bauiei de cum; Latinii âncă dicu 
națio şi apoi nu natialis ci nationalis, quăci 
a dicce natialis este absurd. - Adueste de- 
rivale se scie qub şi se analysă în genetiv 

- şi sunt deduse sau derivă tot din genctiv. 
Grecii dicu săpa şi apoi nu (icu copz-heţia | 
CI din epazes, awuzazeleția nu din ăp/wv ci 
din ăppovzos, dpyovohaşia, assemenca şi La- 
tinul face. din zafionis, nationalis; pentru 
quă nafional-va să dică. quă este al naţiunii; 
şi daqua “noi anmu perdut genetivul anticu 
asta nu €& un cuvânt qua naţional să se 
facă naţial, sau qua naţional să nu fii al 
națiunii. . | î 
„Curentul quel mai “tare. que pot av6 

este qud finalul în ie că: commissie, posiţie... 
quam mirose a final slavon; şi quam au 
dreptate; ânst aquest final în ie € quam 

* cosmopolit, se află şi. în frances'a: patrie, 
Marie, şi în germana Marie (mă iartă quă
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atâta nemtescă oiu li. sciiud ș ŞI. CU — Ma- 

ria. cală să fii Marie. în. memţesce) —apoi 
şi Grecu. şi Latin şi Italian, de vommu 

sebimpă pe € a în c.. “Eu nu “alu: alt. jargo- 

nisnu în î0, de quăt mutarea de declina- 
(iuni: ati ci ! 

i - Que să făcem' dară? quaros să pro- 

ferim, mă întrebo. D. R....? e 
„i —"Quăt despre mine, cu nu. defaimu 

pici pe unii nici pe alții, şi sa: vEdut qud 

cu dicu- şi comissiune . şi conissiă; adică 

quam. după o gustul nicu, quelle (ua s ŞI 
alte littere în ainte îmi :vine să le dicu: şi - 

în ine, comissitine, 7hissitune,'- demissiune, 
şi în ie; demisie, coniissie; - legiune, com-— 

"huhiune;. iar la quelle :quc;au f că naţiă,. 

posițiă,. mai a nevoie le voiu dicce națiune, 
posițiune; năciune, ânst pusăciune, nici o 
dată noii dicce. . Lot quc aşu pule facce 
quând - aşu- fi june, “de aşu. ave răulatea, 
aşu învălă . -pe- vre-un" rival, săşi declare 
sentimentele „către Dulcincea mea -şa lui, 

„prin. exprossiuni că: «Ai, Domna mea, o - 
cărnăciune, şi te pui în pusăciune, que are 
0 dominăciune, quc mă audldusse' în inspl- | 
văciune săţi facu 0 dedicăciune, a unci com- 
pusăciuni de versificăciuni» şapoi lasă, qu - 
ar, fi fost numai bun; ânsă. n'aşu crede. (jud 
sar. fi luat quine-va, după, mine pe aquci 
timpi. | Astăgi aşu alla o mulțime -de gu: -
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gumani: (uari să crodă qus au şi: limbă şi. styl 
de vor scrie aşă. e 

- Eu credu qui amândoc aqueste fi finali 
vor remânc în limbă (fard : ânst), după 
alegere; cum remasseră: şi la Italieni” şi 
nominativul * şi. ablativul, ! adică şi cală (i- 
psind 5) şi cilate,, ŞI liber lG şi liber tale, şi 
“Dido şi Didone. . . : 
„Tar dagua vă voi qiine- va să fit: pu- 

„Fist pină unde se pole, Cta un, miglocu de 
invoire. e Sia 

"Se scie „ud : Românul. a pre, vrut să 
facă multe smorluri quând vorbesce, să ca- 
SCo gura mare, să (ugue buzele, „să lrecă 
dinte” o margine -la alla, „să facă paşi mari. 
A. vrut să [iă commod şi quam a leneşi 
în vorbă că şi la faptă, Sa: quam. învoit şi 
ellu! cu: aquel dolea fari niente. Prin-urmare 
unde a avut un i" quare.se pronunță -oval 
cu buzele quam inchise, de a venit. după 
densul un; ă que :sepronunță cu gura mai 
căscată, lui "i-a fost lene să deschidă gura 
ŞI "i-a venit mai bine cu: e. prin quare. nu 
se cască gura că la d; prin, urmare e în locu 
“de Afariă, Magia, puriă,'nsiă ti-a venit mai 
“bine să dică Alarie, puie. Aşă făcti şi dela 
i quând a dat în ua venit arcu . să țu- 
guic buzele” şi o, dei în în e: din Geor- 
giu,; Foliu, seminariu, făcti Georgie, Hotie, 

'seminaiie;.,quând a fost ânsă: din-i, să. „dea
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! în 0, ăsta "i-a venit:şi mai greu qu- a călal 
să deschi(ă gura şi so țuguit, şi asta îi dă 

“do lucru, aşă ÎI dette şi pe o iar în e şi din - 
orațio, nație, posifio, “făcu oraie, nație, po- 

siţie, Anst que facem noi puristii şi mai viv- 
tos campionii radicalismului? Ammu început 
a stric: Georg gi, Maviă, seminariu, philo- 
Sophiă; ânsă tot după legea aqueca este şi 
naţid, posiţid, declinaţiă, NAViz, nocimia, . ME - 
kâitauis, şi precum dela casă, philosophiă, 
puind arlicol nu (icem casăa, philosophiăa, 
ci casa, philosophia. sau: şi.casa, philoso- 
phia, assemenea şi dela naţiă, posiţid, cu 
articol vă face naţi”q, posiţid,. sau şi na/ia, 
posiția; şi eredu quă acum nu vă mai dicce . 
nimeni quă € final slavon daqua din națid 
se faco nățid-a, Rața, naţit...f 
„— Domnule, dar. mult a să mai şe- 
dom noi cu caii ăştia înhimaţi? — Se crt- 
po uşa tocmai. quând cu eram .cu buzele 
(uguiate teecând din 2 în 0 şi făcând. din 0 

* Din aquestea m6gă qud având o.limbă que. îşi de- 
- clină substantivii, nu câ Frangesa și Italiana tot prin. 

preposițiuni, ci 'variând adessea.- fincdile, dicena adică, 
* blândă Musă, a blândei Muse sau Aus “și apoi plu- 

ral Muscle iar nu a blândei AMusă; declinând: senina 
- di," seninei dille, şi-apoi gillele iar nu: a seninei di; 

„tot aşă, daqua scim que va'să. dică limbă şi gramnia= 
tică se cavine a declină: româna naţiă, . “a românei 
națiuni, şi apoi naţiunile. „Aquest- -fet in'am determi- 

nat a scrie astăgi în 1860, şi ânco -de vro doi anni 
 „înquă, quând scriu limbă şi 'prosă, nota bene, în ver- 

| suri ânsă poetul: adessea & nevoit a dă în dialecte.
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în 2 şileptdând. pe 4 şi căscând gura cu 

articolul «; se er&pă dicu uşa şi văduiu ca- 

pul şi audiiu gura postillionului. Mai yream 

să mai spuiu queva şi rămăssciu cu vorb'a 

neterminată. - Ne sărutarăm cu D..D.... şi 
aşu fi fericit quând aşu pute să me sărut 

lot aşă şi cu toţi quâţi vor fi suppărali pe 

Minc. Si a 
(18t8 Martiu 45, “Gurricrul Român); 

XXII 
„ Vădurăţi: qud aşu fi vrut să mai vor- 

escu que-va'cu D. R.... şi postilhonul. îmi 
(âid vorba; mt adressu acum darb către 
cititorii mei “spre a "mi-o termină. i 

„ Avătarăm que este glossa, que € dia- 
Jectul, que & limb'a, quc €& gergul sau: gis- 
cănăria.” De nu ammu arătat, tote: semnele - 
după quare să cunâscă quine-va: giscănăria, 
„causa € qud unele, şi multe pote, 'mi au 

scăpat, altele pote quă âncă. nu le voiu îi 
întmpinat; şi iară a le înşiră quine-va pe. 
tote este a recapitulă din nuou grammatica, 
observându-o din. puntul aquesta de. sede- 
re, şi având în ainte neincetat clasicitatea,, 

Bine -cste ânst a se punne Ore-quari 
principe. IE 
„+40 Se scie qub atăt consânele quit şi 
vocalile au dre-quare aflinitate, 6re-quare



vecinttate, şi după! V ccinttatea lo so'schim 
bă după nisce legi naturali una! într'alta, 

„: Caliar: sale, sare; saluto, sărut, ete. 
“Că ln în: lepitre, iepure; “sară, 

stiiă; pună, “puiă, ete. Ş o 
"Ca d în A: luudu, dand; „dice, dicu; 

deuj (eu, ete. 
Ca (în 4: nepot, nenai tener e, [i- 

neo; terra, “fer ră ete. 
Că si în ş: lasu, laşi; și, Și; carpd, se- 

Pie, Siru, ClG. si. E 
Că c,, Sc, qu, a române tot aqucl- 

Icaşi litere in nainte de oriquc vocale or 
„ consonă pronunţndur-s -se qusud umed qnind 
secu: i.:! SIE 

facu faci. facă! micu mici 
fugu fugii fugă: : :lungu ? :* - lungi 
nascii -nasci. nasce +  rorsâneseu românesci : 
şi prin urmare: (ăce, g genuclie, ș Sciinţă, que 
ere, eloquență, ete... i: ! 
mi Cal quând, se immoie în i, după lt- 
erele c'şi'g să-ia un h: g ghiaă, ghiemu, 
chic, închinare, ete îi: 
:n Că mn în ga: dusi agnus, şi vVICe- 

vorsa. gn în mn: signuim, semnu; lignum, 
lemnu; dig gnitate, demnitate. CI ta 
îi „Că e în şi în î: credere, cr edință ; 
bone, bine; lempus, timpu; tener; lină, 

Manea pu 

TA fel este şi în dialectele elice coase, baza, 
" terra'e doricu, (erra 6: atlicu:: Lo ai .
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tineri: „esliment,. „cestniânl, „testminte cete, 
„Că O în-ui Şi 0: jocu, juc :ă, jucat; mM0- 

mire, mu re; potâre, pulere,. ete. 
 Chaimă şiai: animă, inimă; an 
nellu, înnellu* cane, câine, -cle. ăi . 

Cu. un cuvânt se cunâsce la uzi (ue 
au' studiat limba şi scriu, grammalica,, se 
cunosc. legiuita schimbare a littcvelor, Şi 
cquând aqucastă | schimbare € după legile 
naturei, nu formă de quăt, modificaţia xor- 
belor Ensuşi. în sînul auelleiaşi. limbe că 
lineri, cr edere, cr edinţă,. sau. “dialecte alle 
aqueliciaşi naţiuni, or slirpe, de Gmeni, „că 
bonhere, punere ; (empo, tmput, ceri, i 

„PO, pie INS V0S05, vtiaos 0le.. Assemenca 

schimbări nu facu giscănăriă, ci dialectu; şi” 
din halectu: limbă; așsemenea “schimbări 
legiuite intră “în categoria (ue constituă 
idioma, physionomia liibelor.: | 

Quând âns& se facu. schimbări disso- 
nante, în contra. naturei, aqucca  € giscă- 
nărtă, bestialitate, Darbariă, gergu cu 'un 
_Cuvent: aşă sunt din vestimeni. văsmânl 

quă se schinibă sti în $; din car naţio car- 
națione cărnăciune,;crăciune, crăciun; “din 
posițiă, .posițione, posițiune,. pusticiune; 
din cavnelegiu, 'cirnelegiu, cistegiu; din 

ÎN o Ai Da a 

2 Ast- fel e şi Ja nelleni. Ttuii, Tun, annellu” este dori= 
camente și iinellu atticamente, :
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piept, picior, chiepl, chicior' din filia, hi; 
din fire, hire; din frate, fr ache; din lumi- - 
nă, lugnină; din bine, ghine; din- venilu, 
ginulu; din putredu, putredi, pulrejune şi. 
nu putrediune precumşi 7 ăpejiune mijlocu. 

80 Schimbarea finalilor în casuri şi 
numeri la substantivi, face neregulare, am-: 
mesticu, € semnu de neregulate, de inno- 
ranţă, şi face giscănăriă că din casă, case, 
casele, ă dicee- „casile, casii. şi! căşile; 
că şi binile, epurile, agquestia feminin în 
locu de aquesteia; că floricea ţigăânit “în - 
locu de loricellă, ș ŞI alte assemenca stro- 
pieri. 

30, Schimbarea. timpilor, persânelor, 
5 numerilor, modurilor. de verbi,, face giscă- 

năriă Gă voi în locu de voiu, a făcutără 3 în 
locu de du făcul, şi că o făcut in-locu de 
a [ăcul; că. mam. dusumam în locu de 
pc dus, că ei cântu în locu de ei cân- 
tă, e: vorbesce în locu de ei vorbescu, ete. 
Scefan, chrescin, acesci în.locu de Ste- 
phan, chr eşlin, aqueşti; şi vice-Versa - cro- 
şie, paşte in locu de cresce, pasce. 

40 Giscănăriă este assemenea din 
aud-ire leptdând” pere, a se dicce au- 
d-escu, “aud-esce şi nu audu, aude, ass0-: 
menca: din simţire, simţescu, simfesce şi 
nu simțu, simle; assemenea din luc-ire,
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luc-esce şi nu luce, strălued; 7" si nco şi 
mai giscânăriă a gicee. din publicare, publi 
cuiesce, publicarisesce, publicăluesce, pu 
bliceadă şi nu publică. să 

50. Schimbare i iară de declinaţiuni, de: 
generi. şi de conjug zaţiuni este gisctinăritt; 
precum: seminarie : în locu de seminariu, 
evangelhe în locu de etangelitu, nație în 
locu de naţid,: philosophie i în locu de phi- 
losophiii, Cornillie in: locu" de Cornilliu, 
Pompillie în locu de Pompilliu, Georgie în 
locu de Georgiu. : Investare,... în “locu, de: 
investire;- compronietare, compromelal. în 
în locu de conipromillere, compromis; pre- 
cedat. în locu de pr ecedut sau precos că 
purces. 

60 Assomenca. sc. inu de giscinăriă 
şi traducţiunile ad litteram alle phrasilor* 
străine că: mat mult cu geti, mai mult d ajlă 

  

* Tâto limbele au nisce finali e verb şi substantivi 
„que sunt sau străine, sau reinăşite din glossa primi- 

= tivă que Je facu .ă av€ mai mult sau mai pucin “un 
fel de giscănării sau macarâne; aşa &'la.Greci îi; 

dp, petitia, Biranzmtiau; aşă la” Italieni esco, isco; 

"esce, îsce,; finisco, finisce, tucesce. Autorii aspirând 
la o clasicitate,:se ferescu quăt pot de assemenea fi- 

„hali “şi le-au împucinat "quât s'au putut, Assemenea 
 ammut pute ş şi noi împugină quât vommu pute finalile 

în esu şi în escu: recommandedu, recommanlu; “stră- 
lucesce, străluce. Aevoia însă -€ aşă de mare, că și 
la Italieni qud nu sc. pot stirpi. de iot:. audul şi, gustul: 

| E singurul : maestru que ne. pote îndrepta, pină un- 
do putem veni cu purificarea.
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în locude în uăt,.: cu atât. 6 multă vreme 
de quând,. în locu de: 6 mult “de guâind: 
linerul omu sau junele omu, tinera femec, 
şi alți - assecmenea gallicismi la noi, şi ger- 
manismi si ungurismi! la Transylvani, şi 
“muscălismi la Moldoveni. - ..:.: 0 2 
„70 Giscănării şi „mai nelegiuite sunt 

phrasile compuse din părţi heterogenc an-: 
tipathice că slavă Domnului sau doza ta: 
lălui; că veacul de. aur şi zamănul de aur, 
că omu cinstit. sau: omu: timimenos,.. că 

„conglăsuire.... că formele în: alnicu, - elnicu, 
ornicu, alniţă, etc. (vedi Vocabularul): sta- 
tornicu, generalnicu, şi alte ticăloşii că.pre- 
posițiunile za,:oţ, ete. şi dicând dela. otlir- 
muire, nu (icem de quăt dela dela kirmuire. 
80 Giscănării sunt assemenea şi macar6- 

ncle, or: italiene - or. francese or germane, 
or grece, elc.; că giudicăre în locu de ju- 

" dicare, speranza sau sperantza în locu de 
speranță; că coafiură în. locu de conciură 
sau coifură, că şi saritate,. lașelale, ărși= - 

„lectură, privileju,. collejiu,: Neptiun, anfas, 
antusiasmu, ... naţion, educațion, univer— 
silet, egalilet, etc. -Aqueste trei :din urmă 
articole. 60, '70 şi 80,: coprind nisce abusuri 
que se: dicu nu numai gisctinării : CL Şi. 
Macarone, 
: = n hellenica: din £ov sau zadv, lepă- 
dând po:z: remâne! avu. leptdând', pe; s, re-
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mâne zvv-de unde cun latin şi 'aquestea șe 
tinde: dialectu quăci se dice şi 3 şi av, 

şi 2 din 25 assemenea sau îs, lepădând. 
pe a remâne: 22, leptdând pe z remâne îs; 
assemenea din ex ccs- latin: quare este s 
hellen, lepădând pe:c române es, şi lept- 
dând pe e'reimâne. s. - Assemenca. că 0998 

-Vă325, POREre, punere, exponere, espune- 
re, este. dialect; şi 'pote quine-va allegee 
quare "i place cum scriă şi heltenii în qpia- 
re dialectu le veniă mai bine. .... 
A dicce ânsă pană, pară, radă, în 

locu de penă,peră, vedă, ete. quca. din ur- 
mă & mai logică, şi quca Vântu & idiomă, 
prin. quare musica ia mai marc putere, şi 
ncțiindu-se de giscânărie ci de omenie, pote 
a se ddicce şi-întrun modu şi într altul, după 

cum € datina locului să se (lică, sau pote a 
sc învoi să se (lică tot într'un modu uniforrn, 
de se vor .invoi.  Ast-fel:sunt și pună şi 
puie, audu-şi audu, polu şi pociu.. (cu tote 
(ud pociu & giscănăriă qudci € schimbare 

nelegiuită de lttere). o. 
- Dând aqueste idei,. fiă-quare: Român 

que îşi vă fi făcut încai umanidrile,. que vă 
fi învăţat vre o.limbă a o. scrie încai cu 
orthographiă ala dictando; vă pute singur 
a se orientă spre a se feri pe sine şi limba 
în scriere, «e. giscănării. lar mai -virtos 
quci que vă fi: învățat limb'a hellenă şi la-
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lină, şi po lângă: învăţătură Ie vă f studiat 
cu: passiunc, 1e vă' fi admirat “cu extase în | 

- frumosul şi 'sublimul-lor,: pole: fi-sigur qud 
are: în 'sinc .schinteica- sacră quo: Tacce a 
străluci sublimul: şi frumosul, şi de îşi vă 

“serie -limb'a română, tot d auna să fiă sigur. 
[ud de:subt.pen'a sa: vă eşi. o limbă şi nu. 
un'gergu, pentru cub vă fecundsce cu fa: 
'cilitate” giscinăricle şi “pentru quă vă sci 
unde & schimbare” nelegiuită de littere, ci- 
şiire* “de.pronuntiatid, mutare de declina- 
fini, „de conjugaţiuni: şi de casuri, stro- 
piere. „de finali, stropiere' de materie şi de 

“formă, neconcordanță. între părțile. phrasii, 
nesyitaxe, ncharmonie: de Sl înterapin 
„de dissonâniţo... ai SE - 
: “atm 1850 Santi 1 | 

încep a cu! ! ndovărat a sc seric şi a se 
| pt. dela un timpu înquă, numai .rhult 
de quăt în epocha traducerii: cărților Bise- 
ricesei, ci de mai mulţi Gmeni rai: pugină 

| quantitate, şi daqua, nam ajuns: pe ante-- | 
naţi nostri - cu. quantitatea ' producțiunilor, 
i-animu întrecut cu quantitatea persânclor 

„que au o voință buniă,:0 „emulaţiă nobile şi 
0 inimă i progresivă. Tot. „quo mă dâre d ânsă , 

% D'atunci cunoseea autonil pe: tnălţătorul de prosă 
Rodin şi veleităţile lui; vrea să sbore, dihania nu sciu 
unde. cu aripe de liliac. .
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în sutilet :& quă vădu. assemenea bine-vot- 
tori que au sacrificat: repios şi: au învăţat! 

şi învâţă limbe străine şi pa lor. nu voiescu 
să 0 .inveţe.- Quâtă . fatigă “pînă sajungă 
quine-va a pricepe un Iloner un Virgi= 
li, un. Schiller: tn Byron, un Chalecu=. | 
briand în limbele, în quari sa scris! A că- 
at să înveţe sute. de mii de: vorbe.pe din 

“afară, regule; excepliuni, să consacre anni. 
IIei bine! nu ne lipsescu ăssemenca Omeni 
şi âncţ nici Gmeniversaţi pe lingă aquc-. 
stea şi în differențe ramure. de .sciințe. Cu 
Loţe aquestea, nu sciu de unde vinc aqucs 
mare (lisprețu sau neconsequință, „qua lim- 
ba lor să.nu voiască să.0 cunoscă; în tote” 
limbelc, qua. să le învețe „ allergă la rogule 
şi lă oxcepliuni, şi în Jimb'a lor nu vor, să 
au de regule, Asta av fi că şi. „quând ar 
dice; în alte ferre îmi place să trăiescu, 
imi placa saudu «le regile,-do legi, dedrep- . 
Late, de libertate; în țerr amea ânșt nu voiu - . 
să audu de rogulă,, dle lege, .d6 “dreptate; 
([uare cum, vă voi aşă să facă, — In alte 
limbo quând voiu.. serie, îmi place: să Cur 
gelu, îmi place să am styl, 'sămi allegu 
vorbele, să mă vespectu pe mine qua să | 
nu-mă dau în. ris publicului, să respeclu pe 
cititorii : mei, credendui ([ud: polu să mă 
critice şi să nu am în pondul bestielor; “în 
lina mea ânst nu-voiu: saugu de vegult,
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nu voiu să sciu de deninitatea: încă; nu “ou > 
să sciu. nici de vederea nici de! audul citi 
torilor ; 'toţi sunt'musce' înaintea mea, que 
IG voiu dă în ainte nu sunt în stare să mă 
critice, şi nici mau dreptul'să mă critice; 
că quând aşu (icce: «Na, :Românilor; am 
scris, -şi: voi daţi-să banii, cumpăraţi mi 
cartea, miraţi-vă, de mine. : Unde sunteţi 
voi în stare să pricepeţi de scriu drept sau 

;- de vă scriu limbă or':giscânărie, de vă 
servescu vot or-altora?. Voi plătiţi numai, 
(jud pentru aqueca ş Şi sunteți” făcuţi.» IIci, 
fraţii: mei! ruşine a .cugctă asl- fei, & o in-: 
sultă assupra- divinității şi daqua nu: Cu- 
getaţi ast-fel. şi semănaţi ast- fel, attunci-€ 
un păcat şi mai mare, -qudei vă: faceţi « o 
nedreptate, ș şi senitnă un sinuccid moral. 

Generse: inime române, pe-voi puiu - 
cu mân'a quând' scriu vendurile: aquestea, 
ş doit să sculur aquel' thesaur nobil de 
lacrăme que le adârnă; voiu să deşteptu re- 
“generatorul : orgoliu : de: uari sunt capa- 
bi. :Boldurile “elle nu sunt insulte, qusci 
quine insultă, pe sine . se insultă; : şi: quând 
am apperat limb'a: de medreptăşile que i 
sar pute face sau i sau făcut, nu 'mi am 
appirat averea, or casa,-or' ființa mea; 
auestea au fost tot. d'auna în pradă ș şi ui- 
late; am appărat. averea! 'vostră quca. mai 
scumpă, quea mai sacră; “-Boldurile melle
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nu sunt insulte, sunt elfeete alle curagiului 
que mil insulilă lealitatea vostră, şi causa 
vostră. 'Cugetaţi quă nimicu nu & mai co- 
mod de quăi a stă quine-va în pace. a ca- 
să, a tăce şi a se bucură de timpu, doti- 
ncretea şi bărbăţia sa. "A. se ducce însă 
la bătaie, a sulteri asprimea timpilor şi'a 
luptelor, .a' se batte dallăturea -cu alte mi- 
riade. de camaradi, a aşteptă mortea que 
sboră după. intomplare, 6 cu mult mai a- 
spru, ânst tot e oschinteie de speranţă (ud: 
vă fi unul din quci scăpaţi.: A eşi ânsă da 
campion, a sfidă inemicul, a se faece țintă 
a mii de țeve purtătore de mOric, aquca- 
sta € ultimul devotament, ultimul sacrificiu 
quc pole facce quine-va. unei cause, - Şi 
causa -vostră €& quea mai sacră. : Au doră: 
naşu fi sciut să tacu? au dâră: ar fi fost 
anevoie să mă iau cu binele şi să încu- - 
tiinţedu tote, să laudu t6te. giscăntriele, -să 
vE& scriu o limbă. cum + am mai Scris, să 
fiu Dinc-vădul, să mă lăudaţi şi: voi? Vreţi 
s'o facu aqucasta? & quca mai fărd greu- 
tate.  Adevirat quă dela un timpu inquoă 
v& vorbescu niai mult de limbă, însă vor- 
bescu de naţionalitate. .De sar fi putut 
vorbi că în (errele matore, că în țerrele un- 
de au 6menii limbă şi cuvânt, Vaşu [i vor: 
bit alt-fel. . Ah! „de. que :nu pociu sămi 
spargu. inima să-:vo 'arătu,. săvedeţi quă
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pare altă bătaie -de quăi. de causa :vostră, 
de copii vostri; de. viitorul lor. Pentru que 
toți inemicii met şi ai vostri. sămi pricepă 
fiă-qquare vorbă şi numai voi să nu me pri- 
cepeţi?. Să nu dea. Dumnegeu să vă căiţi! 

“cpubei. aqucasta ar fi un blăstem, şi cu 
nam resulllat de quăt bine-cuventări şi u= . 
răi ferbinţi pentru voi. 

N i aa î. ÎI, Ieliade. i 
... (Currierul Român 1848 Aprilie 12). N 

a FINE, 
pc ma iai 

ÎNSEMNARE, 

a Aquest- din-urmă”. articol . fu. publicat 
“după cum se: vede în 12 April. 18*8 prin 

- Gurvierul: Român.: Sar mar. fi. putut dicee 
“quâte quevă. spre. împlinirea observaţiuni- 
lor la-părţile:cuventului; ânsă Curierul Ro- 

mân” după pretenţia D-lui Duhamel fu: su- 
primat după şepte dille; adică ultimul stu 
nume portă data'de 19. April.: Stau de la- 
că. aqueste: do: din urmă: Numere. adică 
cuci dela:15 şi 19 April. -Na -coprindni- 
micu (puare:să fi putut suppără pe commi- 
“sarul protectorului exclusiv, Epigrapha.nu- 

- mai. «Uerescu 'Tyrannia="Mi e lvică de A- 
“ narchii», fu-0 cpigraphă de scandal: în az 
quca epochă. Prin anarchia que se prepară. 
systemalicu la Jicniţă pe de o parte se des- 

“ chidea calea oştărilor de învasid; şi iyrannia
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ipe de alta eră qualitatea' sau. virtutea gu- 
vernului. moscovit de attunci: Prin urmare 
Curricrul Român que se temea „de anarchic 
ŞI Sc cercă să o paralyse prolessând ordi- 
nca, şi quare urră Tyrannia, nu mai, putea 
există. Mau virtos quă fraţii causaşi que luas- - 
scră patente de a 'complotă fără temă în 
contra ordinii, a proprietăţii şi a persone- E 
lor, striză do facă către căpitanii lor, que îi 
înrolă (ud nu pot facce nimicu „pină vă 6- 
xislă, aqucastă (die. * 
+: “Pol assemenea fu supprimat Cuvierul 
Român dela al 3-lea al. stu Numir cum 
appăriu: din nuou după 12 anni. Culpa lui . 
ŞI attunci şi acuni a fost pentru, que să ur- 
rască 'Tyrarinia, şi pentru cuc sh se temă 
de Anarchiă, quare.astădi din systemă este: 

-- în ordinea dillci; ş şi mai vîrtos, pealru quc să 
appere drepturile Națiunii isau alle “Thro- 
mului ci, Limba'ei şi Itcligia ci. . 

Observ ațianile” que aveam să nai [a- 
'cem spre implinirea auestei Critice le 
"Vommu alătură la capătul ac[uestui volum, 
'după que mai ântciu vommu reproducee ar- 
ticolul publicat. în Currierul de Ambe Sexc . 
periodul al IV în annul 1841: sub titlul de 
Litteraţii - Români; prin -aquesta se im- 
pănțiă : şi - subt- împărția Scriitorii Români, 
'ast-fel “cum unii representă Trecutul, alţii 
"Presentele şi alții Viitorul Litleraturei, Ro- |
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mâne, sau mai bine în falşi conservatori, şi 
în "Conservători progresiști ŞI În juste mi 
lieu. sau dişi de sine moderați. = 

- Pind să incepem, aquest articol, ară- 
“tâm qub după, terminarea aquestui volum, 
„Critica ndstră vă:continuă. analysând. scrie- 
„rile quellor-lalţi scriitori comtimporani que 
vor; merită'6r e-quaro, luare ă minte. sau a- 
“nalyse.. 

 Nisce toi, vorbind de autorii grămma- 
ticelor române, şi venind şila grammatica 
quăria : în aqucastă scriere i se. face eri- 
lica, dicu: Re 
DE «Grămmatica â ânșă singur (autorul) ŞLO 
acondamni... . Principele pe quari se rea- 
«(limă orthographia D-salle cu littere latine 
«sunt greu. d'a se ghici.....» -:! i 

i Cugetul aquestor, [oi .niu s&mănă nici 
de cum cu al nostru.. 

Noi începând. aqucastă Critică în 1847 
prin Curricrul Român, scopul nostru a fost 
cultur'a limbei, progresul ei, perfectul; ammu 
rempins ori-que amor propriu; şi tot que 
ammu v&dut quo astădi ammu cunoscut mai 
Dine de quât ieri, ammu „mărturisit:o în (o-" 

| losul tutulor. - -" 
„Cuvintele que artă la inceputul a- 

queştei, scrieri, şi basile que punem: dela 
painea 1 pind. la S învederedă qud. voim 
a ne corrige :pe noi vrând. a. corrige pe . 
alții; qud spre a păr mai pugin aspri că-
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tre alții, începem „dela noi criticându-ne 
mai aspru. 
„Cu aqueasta. însă nici nam vrut să 
arătăm, nici putem arătă în aintea Adevă- 
rului qud grammaticele predecessorilor no- . 
stri merită numele de grammatică, nici în 
cunoscinţa limbei, nici.în methodu, nici în 
styl. lenache Văcărescul €nstişi n'a cute- 
dat a'şi numi oper'a sa Gr ammatică, ci Ov- 
servațiuni assupra Limbei românesci. 

Scopul nostru iar n'a fost da critică 
pe quci. reposaţi, quăci aqueia nu mai sunt 
şi nici nu se mai potu. corrige, ci a învăţă 
pe quci vii limb'a română şi nu cum 0 cu- 
nosccam la 1822, ci. cun ajunsessem a 0 - 
cunosce la 1847;:şi de'a pule lacce ob- 
servaliuni scriitorilor contimporani prin ob- 
servaţiunilo que.nc facem not Enşi-ne. . . 

- Qucea que după tote regulele Criti= 
celor” consciintidc şi 'morălci. “quellei mai 
severe -pbdn cadziv (cunosce-te: pe si- 
ncţi) vă facce într o di o qualitate sau tă- 
ria ; nostră în ochii posterităţii, în' Revista 
Car paţilor din disgraţiă ajunse a! [acce un 
defectu: atât autorul aqucllui. articol "şi a 

„simţit demnitatea! Scopul său n'a fost că al 
nostru de a crcă şi a perfecţionă, ci de a 
distruggc, de a critică şi condamnă" fără a 
judică, “Riră. nici, un cifectu moral. SI 
"Mi adducu ă minte de unul, “din: emi- 
oraţii nostri dela 1848 que cşind din sta-
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rea normâlă că toţi emigraţii din t6te naţiu- 
ile îmi seriă la 1849: i 4 
“Nu mai cunoscut, Domnule IIcliade, 
«(ţuine sunt: cu sunt Român adevăr al, ch c-: 
aştin adevărat, şi democrat adov trat.. 

“Eu qua săi dau un consiliu de a nu 
mai vorbi şi declamă vorbe mari, şi qua să 
fiu: mai puţin: aspru în consiliurile : melle, 
luaiu tonul primilor chreştini, fiind:qud eră! 
vorba de Chreştinătate. şi de Democratiă. 

“Emigraţii din Brussa Români dicu quv 
” COnSCrvĂ “aquci respuns al meu; € quam, 
lungu şi pe quât îmi adducu ă minte aşă ÎL 

«Îmi pare Dinc, Domnule, ŞI toticitu 
“Patria qud ajunse. inline, a av6. un Român: 
cadeverat,; un chreştin adevtval, şt un-de-: 
mocrat ddeverat.. Quit pentru mine. âns& 
iţi mărturisescu quă, de și născut şi crescut 
lomân din: părinţi şi MOşI şi strămoşi Ro- 

" „mâni, nu cutedu ânst-a personifică În DI-: 
ne adeviraia Românitate; şi a da răilor pe 
quei-lalţi fi filii'ai Patriei; .& mult pînă să a2 
jung să quine-va'la aquea perteeţid de „ro- 
riânitate; ş şi quând vă ajunge acolo, 'să scii 
iară qud nu âmblă nici de cum attunci cu 
ciomagul. la spinare. - Despre Chreştinătate-. 
iară, Chreştin mam născut; ânsc: aqucastă 
religid, daqua nu mai mult,: că ori-que doc-. 
rin inca, quere po de o pante 4 theoriă s sau
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sciinţă quere adică să o cunâscem mai ân- 
tiu aşă de bine precum a cunoscut'o În- 
cepătorul ei, şi pe de altă, practică sau 
fapte quari să correspungă cu theoria. Ai 
dumneata aqucelle fapte, aquel devotament 

2
9
»
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quare te pot.punne dallăturea cu Aposto-. 
lu, cu Marlyrii, cu Părinţii Bisericei, qua 
să poţi a te numi Chreştin adevărat cu 
sciinţa şi cu fapta cum ci n'au cutedat a. 
se numi? Atâta mai bine, te felicitu şi fe- 
r cescu România. : Eu unul iţi mărturisescu 
că primii chreştini quă am ajuns la gra- 
dul de a cunâsce qud îmi lipsescu multe şi 
din sciinţă şi din fapte, quă sunt adică cu 
alte vorbe un pecătos. | 

Iar în quăt pentru Democraţiă, câtă 
să scii, Domnul meu, quă şi ca este o doctri- 
nă quare quere dela adepţii sti şi sciinţă 
sau theoric şi practică sau fapte. Cunosci 
d-ta que va să dică Democratia? ai pur- 

- tare şi fapte de democrat adevărat? şi de 
le ai, luat-ai dela naţiă mandatul de a'i 
compromite caus'a, declarându-te, de queea. 
quc ea nu sa declarat, de-a te declară a- 
dică de democrat, nume que Românul ân- 
C5. în genere nici nul cunosce? — Eu unul 

„iar îţi mărturisescu, qud n'am ajuns la per- 
fecţia Franklinilor şi Wasingtonilor, şi de 
aşu ajunge, m'aşu mulţumi a fi numai pen-. 
(ru mine, iar nu a compromilte în asseme- 

CRITICA: VIII,



D
D
 

5
 

4 

nea timpi paţia ş şa dă pretexte legali pote 
de a se prelungi occupaia țerrelor de ar- 
mată străină. 

«Qua să fiă quino-va Român şi Chre- 
şlin adevtrat cată quel pucin să se ferc- 

„scă de a facee rău lominiei şi apprâpelui 
stu; şi astăţi cu democraţia nici un bine 
nui facon... 

Aqucsica şi alte assemenea diceam 
- în. respunsul meu quare, quând a ajuns în 
Constantinopole, all pe amicul: meu dejă 
mort, din disgraţiă. Fraţii căusaşi ânst que 

SC constituisseră în comitet democraticu şi 
soţial Şi quari îndemnasseră pe reposatul 
de a'mi scrie aquca scris6re, cum vădură 
respunsul meu, incepură a strigă şi a scrie 
pe la ai. lor din străinătate şi din (ră, quă 
&t6 înfine m'am dat-singur pe facă „qud 
singur mărturisescu quă sunt! „un păcătos, 
quă nam virtuțile unui Român adevărat, 
unui Chreştin adevărat, unui Democrat a- 
devtral. 

„Que să mai dică şi que să mai facă 
quine-va cu ast-fel de omeni, nu atâta de, 
naivi quât plini de rea credință. Modestia 
în tote moralele şi în tote religiunile a fost 
considerată „qua. o qualitate; Fraţii căusaşi 
ânsă se accăţară. de dânsa câ de “un locu 
ment, că de o probă prin quare să invede- 
ede culpabilitatea mea.
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„_ Aşă ammu păţito şi cu aqucastăi Cri- 

tică. Revista Carpatilor, că o fâic littera- 
ră, în locu de a vede şi a judică scopul ei, 
în locu de aşi corrige quel pucin limba, 
stylul şi orthographia, din contra se accaţă 
de aqucastă scriere qua so puiă în ainte 
drept o probă de a învederă defectele şi - 
neputințele melle. Se cuveniă a ne spunne 
qucva nuou, iar nu qucea que am.spuso 
noi în tot dauna cu scopu de a facce să'şi 

“vă în consciința de autori români toţi: 
scriitorii de reviste, de jurnale şi de versuri 
neversuile. Mae | „ 

Cu alte cuvinte, fiind quă începe un alt 
“periodu de Caitică, încheiem qud daqua ne 
ammu criticat pe noi nşinc, qua să nu fii 
minic, fiind egalitate în aintea legilor, nu 
credem qus queilalți scriitori să aibă pre- . 
tențiă de a fi privelegiaţi 'şi de a scăpă de 
critică. Da a 

Dupd reproducerea articolului urmă- 
tor, în periodul al doilea vommu începe | 
iar dela început, adică dela capu.
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—* UIPTERATII ROMANI. 

) . 

„Un litterator al nostru* a împărţit pe 
litteraţii români în trei ramure, şi assemt- 
nându'i cu quci que sunt desbinaţi de opi- 
niunile politice, n-a numit: . . a 

Regalisti (sau mai bine conservatori retro- 

grai E 
- Radicali (sau conservatori progresisti) 

şi de juste-milieu. 
Regalistii, (pe quari noi îi numim con- 

servatori retrogradi sunt aqucia que în scri- 
erile lor se ţinu de schoPavechie şi în limbă 
şi în modul scrierii şi în părerile lor. Pre- 

“cum falsii conservatori în politicăse ţin de 
prejudițiurile vechi, de; privilege que nu 
mai sunt alle seculului, şi stăruescu că ele- 

* Nu no adâucem bine a minte quare din litteratorii 
nostri făcu aqueastă înnemerită împărţire, Ai se pa- 
re cu tâta aquestea a fi D, C. Nigruzzi (?) -
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mentele sogietăţii să remâic într furi amostit 
sau chaos perpetuu, fără a se mai punne la 
locul lor, assemenca şi scriitorii, de schol'a 
vechic, pretind qua cum au allat limb'a 
română, assemenea să o scric şi să o lasse 
la postertiate cu tote elementele Ci În ames- 
licu. 

| Radicali sunt aqucia que se încercă 
sii opere în limbă o prefacere cu totul 
radicale, curăţindu-o din rădecină ast-fel 
cum să nu mai remâie într'ânsa nici un 
element sirăin şi „parasit. Tot que & curat 
român săl însogâscă cu quelle que vor 
mai fi necessarie din limb'a latină, şi puind 
fiă-quare element la locul său, să forme un 
vocabular curat, compus din părţi homo- 
gene. 

Între quei Cântâiu şi quei din urmă 
se mai află un forte mare numtr de diver- 
se păreri, quc susțin qua vorbele străine 
o dată intrate în limbă şi cunoscute sau 
înțellese prin usul lor de atâţia 'seculi, să 
le conserve în totă întregimea, fiă slavone 
fiă turcesci, fiă unguresci; şi que va mai 
fi apoi necessariu în arte şi în sciințe să le 
luăm dela latina sau dela limbele surori 
culte. Pe aquestia litteratorul nostru îi nu- 
mesce de juste-mulicu, adică de midlocu, 
que sunt 'şi cu quci M'ânteiu şi cu quei dai 
doilea, şi quari par' qud ar' dicce nici pr&
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pre nici forte forte,* şi quari singuri se 
dicu moderați. 

Daqua litteratorul nostru pe quci dân- 
ttiu "i-a numit regalisti, noi îi querem 
voiea a'i numi un fel do Crai de Tobă în 
“sciința culturei limbelor (allessersm Tob'a 
qud „8 plină şi înflată sau. îngâmfată de 
vent). . Pe aqueştia pe limb'a mai cunos- 
cută de toți îi vommu numi ruginiți şi "i 
vomrhu lăssă în. pace, quăci mai mulţi au 

- „xeposat âncd de vii, şi quci quari vor mai 
fi remas pot a se pasce în beatitudinca . 
neturburată a blagorodielor şi blagocestielor 
şi gospodărielor Dumnealor, cu aquestia nu 
mai are nimeni nici o luptă... | 

“Lupta &. între radicali şi între catâri. 
- Radicalii au un cuget, un scopu de a 

purifică limb'a de ori-que element hetero- 
gen. Quare ânsă 6 scopul Miglociilor? 
De a cultivă limba că şi.un argintar (qua 
să. nu dicem că un făcător de monctă falsă), 
que pune quâte—va părţi de argint sau de 
aur, şi mai atâtea sau mai multe părți de 
aramă. Que probă vă eşi? Eu unul uu sciu; 
şi Dumnealor înc nu credu să; scie aşă 
curat qua să ne spuie a sci şi noi. Quine 

i Noi pe aquestfel de omeni îi considerăm, cum ammu 
__ mai dis, că pe toţi catării que sunt condamnaţi de a 

nu so reproducce,: : .:
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& -Român pur nu credem qub vă cutedă 
să numescă sau să assemene cu aramă 
elementul român din limb'a sa, şi să quali- - 
fice de argint sau de aur părțile străine. 

__* Să păşim ânst mai "nainte, să între- 
băm pe DD. miglocii: quare dialect să 

-cultivăm? pe quel dis român al nostru, 
pe quel moldovean, pe qucl transylvan, 
pe quel macedon? sau pe tote la un locu? 
Unii sau deprins a dicce vrăjmaș, şi alţii 
înțellegu vorba dușman, alţii nemicu sau 
inemicu; pe quare din aqueste vorbe să 
conservâăm? — Noi aqui în România nu 
înţellegom que va să dică bașcă, caliu, 
hasapu; Moldoveanul iar nu €: deprins a. 

„Qicce turnu, gide, macellar. — Quei dela 
munte, mulţi dicu arbure, quei dela valle 
dicu copaciu, Bonjuristii din oraşe dicu 
coafiiră (pocind şi orthographia [rangesă). : 

“ Prin sate şi mai virtos peste Oltu şi în Banat 
dicu conciu de unde conciură; quei quari 

“sciu que va să dică coifpot dicce şi coi- 
fură. fără a 'schimonosi vorba frangesă — 
Mai 'nainte se audiă vorba zotron, astădi 
„făcând la macarâne frangese se dice forte 
des voal, quei quari sciu de unde vin vor- 
bele învelire şi desvelire (icu vEhi. — 
Moldovenii şi Bucovinenii dicu culpa, plaga; 

"noi aqui dicein vină, rană. — Macedonenii 
dicu filiu, temeliu, văl, galină, lepure, fă
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rină; noi dicem fiiu, lomeiu, văi, gaină, 
depure, făină. 

„De vommu allegge dela toți que este 
bun sau homozen cu întregul limbei, ne 
appropiem de radicali; de ne vommu tine 
fiă-quare că orbul de gardu de vorbele 
străine que sa intrudus în fiă-quare -pro- 
vinţiă, altunci susținână fiă- -quare midlociu 
pe alle locului'său, €tă lupta, ct incăiera- 
rea între speciele de midlocii, cu (tă mo- 
deraţia dumncalor. Unul dă cu başca și 
altul cu turnul, unul cu culpa şi altul cu 
vina, unii plăguescu şi alţii rănescu; unii 
ii facu o hasăpie di “sclle gingaşe şi alții 
“un 7miâcellu terribil. Şi daqua aqucastă lu- 
ptă nu se mai termină, şi fiă- -quare mi(lo- 
ciu că un moderat que este îşi conservă 

„xworbele cu quari s'a deprins, attunci lăsând 
pe quci din quellelalte părţi, stau şi m& tot 

"uitu de vre o dot-deci de anni la “pretinşii 
nostri midlocii,- qud una dicu şi alta facu. 
Dicu adică să conserve quelie que eră 
dejă în us şi să 'şi immulţescă vocabula- 
rul, cum ammu dis cu vorbe latine numai 
în-termeni technici de arte şi do sciinţe, şi a-: . 
poi nu se ţin singuri de queca que dicu: îi 
duce apa sau timpul i inainte. 

„ Astădi dicu: 
mărire Tatălui în locu de slavă Tatălui 
Dinecuvintedă în locu de blagoslovesce 
Thcologu în locu de bogoslov



29 

Gură de aur în locu de Zlatauistu 
treime "în locu de troiță 

- drept credincios în locu' de pravoslavnicu 
cântare în locu de peasnă 
sărbătore ” : in locu,de praznicu 
În limbagiul polilicu iară: 

Domnu în locu de Gospod 
Administraţid în locu de oblăduire 
cirmuitor - în locu de ispravnicu 

(mai târdiu vor dice şi administrator) 
idem. - în locu de ipan 
dela o în l6cu de ot. 
afară în locu “de bezi 
şi quellelalte în locu de. iproci 
Râmnicul Sărat în locu de Slam-Rimnicu 
Ocnele mari în locu de vel ocne 
Marele ban în locu de vel ban 
nobil. în locu de blagorodnicu 

În limbagiul famulliar iară: 
luminaţid în locu de duvalmă 
supă în locu de ciorbă 
domnu : . în locu de jupân 
abus în locu de catachrisis 

Nu mai continuăm, qud am cită sute 
şi mil i que logopheţiinostrimiglocii le schim- 
bă după gustu şi după capriciu, fără a se 
(inne de” vorbia dumnealor să păstrede . 

„adică quelle o dată cunoscute prin us. 
"De vor mai tcece iar vre 0 doi-deci
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de anni și vor schimbă tot așă* se vor. 
deşteptă o dată miglocii qub s'au appropiat 
fâră scirea lor de radicali, vor deveni fârd 

voiă şi scirea dumnealor radicali,. şi a- 
„questi luptători midlocii que “strigă qud 
radicalii le strică limb'a, vor remâne în- 

vinşi prin. ci nsuşi. _ 

Ori-que nume vommu dă aquestor 
trei partite literare, elle în historia littera-. * 
turei nâstre 'se distingu în modul următor: 

Ruginismul sau conservalismul. retro- 
grad este al trecutului: a trăit, 'şi a făcut 
timpul; Miglocismul sau moderantismul este 
al presentelui: trăiesce; Radicalismul este al - 
viitorului: vă trăi. Şi de quând € lumea 
nimului nu i a venit prin minte să vor- 
bescă şi să scrie pentru trecut, adică pen- 
tru reposaţi; 6menii tot d'auna au scris sau 
pentru present sau pentru viitor; şi daqua 
mi(locii scriu pentru present, aqucasta nu“ 
de quât o clipă. Timpul nu stă, şi aqueca 
que se dice present nu dură. Prin urmare. 
midlocismul nu se pote consideră că un 

-scopu, ci că un method sau calle spre-a fi 
înțelleşi de contimporani, de quei de facă, 
şi de aqueastă 'calle nu se pot abatte nici 
nsuşi radicalii. Din aqueste demonstra- 
ţiuni ar' pute deducce quine-va dicând qub 

  

* După cum au si trecut şi aqupastă schimbare s'a Operaț $ si aq perat, 
+



radicalii sunt nevoiţi a intră în aqucecaşi calle 

SM 
„midlocii devin radicali, şi aquestia devin 
“midlocii; şi qud prin urmare nu ar' fi nici 
0, differinţă între dânşii. Ditferinţa însă există: 

» 

vorbind adicu pe înțelesul contimporani- 
lor qua să ajungă la scopul lor de a lăssă 

„posterităţii o limbă cultă şi demnă de o0- 
riginea ci; miglocii se punupe aquccaşi 
calle şi voiesc ăsta locului, quăci nu au niciun 
scopu. Radical descind pind la vuleu qua 
săi întinQă mân'a şi săl ardice pină la dân- 
şii; Midlocii descind pînd la vulgu qua să - 
remăie în eternu cu jargonul vulgar. 

Quât nu se vă recunâsce. aqucastă 
r 

differinţă, miglocismul attunci dă dreptu 
* fiă-quăruia de a dicce quă omenii lui nu 
sunt nici cu-lumin'a, nici cu întunerecul, 
nici cu adevtrul, nici cu minciunea, nici cu 
binele, nici cu rul. | | 

Midlocismul dar fiind că un methodu, 
că o calle spre a ajunge la un scopu, spre 
a fi înţelleşi, cată a se servi cu tote lim- 
bagele, cu: tâte stylurile. Este spre exem- 
plu “vorba de a punne quine-vă o predică 
în Biserică spre a întinde: morala evange- 
Jică? Şe cuvine a cuvântă ast-fel cum să] 
înțellegă chrestinii locului unde se face cu- 
ventarea.— Voiesce a arrangă în aintea u- 
nci osti? se cuvine a vorbi ast-fel cum 
săl ințelâgă şi să se enthusiasme oştenii.—
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Va să scrie o gazetă? Se cuvine incetul 
cu încetul a facce: educaţia morale şi poli—" 
tică a cititorilor săi... Redactorii se cuvine 
a descinde pină la vulgu, cu scope de ai: 
inălță gradual pină la cunoscințele lor (da- 
qua au quovă cunoscin(e); să adducă pe 
Omeni dela quelle. cunoscute către quelle 
necunoscute. — Voiesce un poet să placă . 
sătenilor,. scrie în limbagiul quel mai po- 
pular al satelor. — Voiesce să placă quellor 
din cetăţi? scrie că la cetăţi. Voiesce să 

- placă litteraţilor? scrie attunci pe gustul 
dumnealor (mai virtos quând singuri îşi dau 
numele de literați). — Voiesce însă a scrie 
pentru artă? aspiră la a facce un cap-d'o- 
peră, considerat din tâte punturile de ve- 
dere, a lăssă posterităţii un modei de lim- 

"bă cultă? Attunci nu pote scrie nici că. la 
sat, nici că la cetate, nici giscănăria de prin 
sallone, attunci tote jargonele, tote limba- . 

„gele cată a treece prin focul unde se lăru- 
resce aurul şi argintul din aramă; câtă a 
luă o formă regulară şi naționale şi unila- 
ră; şi daqua opera sa nu place de o quam 
dată nici la sate nici la cetăţi nici în ga- 
scelo sarsaililor, €. de ajuns de place la vre 
o quâţi-vă bărbaţi competenţi, & de ajuns 
daqua place adevăratului geniu. Quâţi au- 
tori şi poeli “şi-au ars singuri operele pen- 
tru qud lor €nsuşi pînă în urmă nu le-au
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plăcut! Divina comedie a lui Dante, a că- 
tat să aibă tot que se quere la un capu- 
Woperă, daqua' a plăcut lui Dante autoru- 
lui ci, şi daqua n'ar fi putut place contim- 
poranilor lui. 

Quând scrierea quellui que aspiră a da 
o limbă cultă şi unitară posterităţii este un. 
cap-d'operă, attuncitotul remâne sancționat 
într nsa: şi termini şi phrasi şi styl; gu- 
stul autorului devine cu timpul gust gene- 
ral al națiunii crudite, şi sancţionă şi Cnsuşi 
nisce 7nici defecte sau aba eri (Jicem mici 
pentru quă de vor fi pr6 mari şi pr multe, 
fapta attunci nu pote fi capu-d'operă). 

Din aquestea dar umedă a dicce:. 
«Scrieţi domnilor jurnalisti, nuvellisti, roman- 

- țicri, poeti fugitivi, scrieţi că quci que auin- 
vățat carte şi iau assupră-le o sarcină 0- 
norabile; scrieţi cum să vă inlellegă con- 
timporanii, daqua scrieţi pentru ci; scopul 
ânsă 'cată să vă fiă către o limbă cultă şi 
unitară, către Radicalismu. Cu tote aquc- 

stea nu uitaţi qud cu quăt veghierile vostre 
şi laborea sunt folositore pentru Present, 
cu atâta sunt ingrate pentru viitor; qudci . 
limba midlocismului cu quare vt serviţi nu 
6 âncă limb'a fixată a Viitorului. 

Iar în quât pentru quci que tractă de- 
spre sciinţe. şi arte, unde tot este nuou'şi 
tot arc nevoie de studiu spre a deveni qui-
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ne-va competent, Radicalismul pote intră 
„în totă însemnarea lui quea bine înţellea- 
„să. În gillele nostre nicăiri nupote Radica- 
lismul intră mai facil că în schele, daqua scho- 
lele îşi cunoscu în adevăr missia, daqua pro- 
fessorii sunt în adevăr bărbaţi de speciali- 
tăți şi daqua specialităţile sunt professate 
de bărbaţi de littere iar nu de uyozuuatu 
midarga (filosophi nelitteraţi sau. buchieri).. 

Un radical o dată intiebă pe un mid- 
lociu: quare: ți sc pare qud ține mai mult 
de o limbă cultă şi unitară sau cu alto vor- 
be, Quare ţi se pare mai curat -pe româ- 
nesco: 
Slâvă Tatălui şi F iului şi Sfinlului Duh? 

sau 
Doza Tatălui și Filiului şi Ag ghiului: 

Pnevma? 
Un modu da se exprimă arc vorbele 

slavă, sfint şi Duh slavone şi altul are vor- . 
bele doza, aghiu şi pnevma hellenice, -Da- 
qua este despre pestriţătură amândoi -mo- 
durile sunt pestriţe; şi daqua' vă fi o dis- 

“pută între. Românii nostri şi quci din Ma- 
cedonia, acuestia ne-ar pui€ numi pe noi 
mai cu dr eptul Români schiopi (coţovlachi) 
de quât noi pe dânşii, quăci ci şi-au: ame- 
stecat limb'a cu vorbe hellene şi clasice, şi 
noi cu vorbe slavone; şi de -vă fi-la o ju- 
dicată în aintea unei Academie de Omeni -
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competenți,  aquostia no vor' dicce „quă şi 
noi şi Românii din Macedonia vorbim âncă 
un jargon şi cată să ne facem o limbă u-.: 

„nitară, daqua aspirăm să devenim o Naţiă. 
,. Altă dată iară un radical întrebă, pe 
un midlociu: 

— Que esci d-ta, Domnule? | 
— Român, respunse midlociul. 
— Îţi place, adaosse radicalul să fi. 

avut şi să aibă şi Românul simtimente nobili, 
cugete generdse şi fapte ldudabili? 

— Negreşit. respunse midlociul ;: pen- 
tru. quă şi dumnealui professă nisce usseme-. 
nea: simtimente că 0 declamaţiă cu totul 
ŞI cu totul thcatrale. ” 

— Cum se dice dar pe românesce * 
cinstea? mai întrebă radicalul: 

— Gum să se: dică de quăt cinste? 
— Însă vorba cinste nu € română, 

€ slavonă, Domnule. Ai sufferi dumneată 
în simtimentul d-talle de naţionalist qua să! 
(ică străinii qud Românii nau avut nici '0 
dată idee despre cinste şi qud, Slavonii le 
au dat aqucastă idee din preună cu vorb'a? 
Dar slavă? adaosse radicalul, cum se dice 
pe românesce, dar anila ? — dar dr agosiea? 
dar iubirea? — dar pocăinta? şi alte as- 
semenca. 

— Cum să se dică? de quât slavă,
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milă, dragoste, iubire, pocăință; quel vor- 
bele aquestea nu sunt românesci? 

— Nu, vedi bine, sunt slavone în- 
trege. - : 

| — Anst sau obicinuit în limbă, şi 
sunt cunoscute de. toți. | 

— Nu sunt ânst fărd început între 
Români. Vă fi fost o dată timpu, pînă quând 
nu sc întrodussesscră. cărțile slavone prin 
biserice, quând Românii nu cunoseca nisce 
assemenea vorbe şi în locul lor eră de- 
prinşi cu altele de aquecaşi natură cu lim- 
ba lor română (pentru qub quel pugin, 
dumneata nu poti dicee qud Românii să 
nu fi avut nici o dată vre o idee despre 
cinste şi slavă, despre milă şi dragoste şi 

"alte assemenea; și daqua au avut ideca au 
cală tot să aibă şi vorba sau numele pe 
limba lor propriă. A$ă dară precum din 
disgrațiă s'au desvtțat de vorbele lor pro- 

“pric şi sau învăţat r&u în innoranţa lor cu: 
vorbe străine, assemenea este şi mai na- 
tural şi mai drept de a sc desvăţă de quelle 
străine şi bălțate, şi în erudiţia lor a se de- 
prinde cu alle lor proprie şi clasice, que. 
cu adevărat le vă facce într o di onvre - 
iar nu cinste. e 
„— Daqua dar este aşă, adaosse mid- 

Jociul, unii că dumneavostră mâine poimăi-
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ne vă'veţi appucă a ne mai (icce quă Şi 
sila. nu € vorbă românescă. 

— Vedi Dinc, adaosse radicalul, que 
“mâine poimâine ? astădi (I-0 spuiu: au nu 
“scii. dumneata qud sila a fost tot Vauna a 
străinilor? ba âncă şi obrăznicia, şi jaful 
şi alte asscinenca. 

Miglociul remasse pe cugete. Quc vă 
fi făcut mai la urmă, deve nit-a radical sau 
remas-a tot în quelle de mai nainte? nu sciu 
aşă bine să v'o spuiu.* Atâta cunoscu nu- 
mai ud mulţi, cu tote cuvintele aquestea, 
nu vor nici de cum să. înțellgă. Ei mai 
curând sar lăssă să le scâţă quine-vă un 
ochiu de quăt să le Cureţe inuşchiul de pe . 
limbă. . Pentru unii că aquestia que se 
dau de liberali, de progresisti, şi al quăro- 
ra miglocismu nu & o caile, ci un scop- 

qua să ţiiă limba şi Na aţia în starea în quau 
To sc află, ş şi quari “impută veghicrilor şi la- 

- borilor qucilor que assudă spre a formă o 
naţid, formând o limbă unitară, lassu să le 

  

% Nu sciam attunci. Acum ânsi după que timpul des- 
coperi multe adeviruri, sciu forte bine qud aduci 6- 
meni sciă că şi mine que & o limbă, și cum "se cul- - 
tivă; ânsă că membri ai unei sogietăţi que işi avea 
începutul in piața Sorbonei, eră din systemă” asenţi 
ai unei politice que stăruiă și stăruiesce de a facce 
să ne înghiță Panslavismul. Nu vă trecce niult şi ni- 
sce assemenea ființe vor siriză în capul glâtelor pe 
dealul Metropolici querând un principe Slavon şi pe 
Muscalii dela Prut să viiă spre'a'l stabili.
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respundă un domnu, al quăruia nume nam 
luat yoiea de a! div ulgă. 

Într o di eră mai mulţi adunaţi, şi se 
discută o asșemenea questii. Mulţi eră 
pentru radicalismu, şi mulţi pentru disul 
miglocismu. Domnul despre quare vorbi- 

“rom disse attunci quelle următâre:. 
«Este sciut, Domnilor quă, în Dacia ve- 

niră colonie romane quari firesce quă -au 
vorbit limb'a romană. Este âncă sciut qud 
aqueste colonie, dupi atâţia secoli n'au re- 
mas curate că argintul. Ginţi diverse au 
străbătut prin aqueste $ (ărre şi 'şi-au şi lăs- 
sat unele urmele. sau remăşițele. Quâţi 0- 
steni n'au mai trecut paqui! quâţi străini 
nu Sau mai stabilit! şi aqueştia' nau stat 
nencetat. cu mâinile tot în sin; quuci şi ei 
eră Omeni. Quine dar mai scie quari să 
fiă adevărații taţi şi moşi ai contim-— 
poranilor nostri? şi aquesti contimpo-— 
rani, n'au şi ci vrun sânge prin vinele. lor, 
săi tragă, cum sc (ice românesce, la teap'a 
lor? Que făcu o dinioră pe un puiu de [i-. 
gan, cum dice dicătârea, quare a fost cre- 

„scut întrun palat, şi quare quând a cşit cu. 
alți curtesani şi paşi la vinătore şi a vădut 
în pădure lemne, să dică qud unele sunt 
bune de cărbuni, altele de albii, altele de 
fuse? que altu de quit sângele lui, instinc- 
tul lui? — Luaţi acuma ă îninte, qud toţi
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quăţi după atâtea desbatteri şi cuvinte se 
mai încercă a susținne vorbele parasite din 
Jimb'a nostră, luaţi bine ă minte, cercetaţi 
şi v& veţi convinge quă toţi sunt pui de 

„străini. Prin urmare nici qub se mai cuvi- 
“ne de aşi mai pune quine-vă mintea cu 
aquestia, penru qud şi ci biet au şi ci sân- 
gele lor, instinctul lor: după cum le & fiin- 
ţa, assemenca vor să le fiă şi limb'a. 

Fuse şi albii vor dori să facă tot d'au- 
na, şi nici O dată vre o statuă că a lui Phi- 
dia nu vă eşi din mân'a unor assemenca 6- 
meni. De ici pind colo vor seric şi ei quite 
que-vă; capu-doperă ânsă nu vă cşi nici 
o dată nici din mâna lor nici din jargonul 
lor. Quinc € Român adevtrat, şi ânsuşi 
de vă fi fost pină acum amăait, necunos= 
când que este element străin şi que este a- 
deverat român şi străbun în limb'a sa, vă 
trecce firesce în partea radicalilor qua să'şi 
dea mâna cu toţi spre a luă quelle străbu- 
ne, a lepădă quelle străine şi a elaboră cu 
toţii spre a ne formă o naţid, formându-ne 
o limbă unitară şi curat română.» 

Vedurăm dar quă radicalismul este un 
scopu, şi un scopu cu:adevărat român. Ân- 
s& precum midlocii, (quci de bună credin- 
ţă), de se vă inc fiă-quare de idioma pro- 
vinţiei sale, potu să ajungă la luptă, după 
cum v&durom mai sus, dând unii cu başca
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şi alţii « cu turnul, unii cu slava şi alţii cu | 
doza, făcând unii măcellu şi alţii hăsăpie; 
assemenca şi între radicali, pot a se arălă, 
după cum s'au şi arătat Gre- -(uare ncinvoiri, 
Quari "i-au subt-i împărțit în trei fracțiuni que 
sc v&du mai'jos. 

“Scopul radicalilor în genere este cul- 
tura limbei, şi curățirea det totquc este he- 
terogen şi barbar. De vommu corcetă lim- 
ba vedem quă după cum a sullerit spurcării 
şi neavere în materia ei, assemenca: a. sul- 
torit şi în formă; şi precum avem novoie 
de ai curăți şi inavuţi materia, assemenea 
se cuvine de a'i curăți şi înavuţi şi form'a. 
Precum adicd se cuvine a allungă din si-" 
nul ci vorbele străine, a punne în locul lor 
pe quelle adevărat române, şi pe lingd 
densele a mai adăogi pe quelie de neap- 
păratănecessitate în Sciinţe şi în arte, asse- 
menca se cuvine a alungă şi multe forme 
sau finali, fiă provinţiali, îi sirăine, şI în 10- 
cul lor a adoptă pe quelle clasici şi pe lin- 
8 densele a adăogi pe quelle que ne li- 
psescu. spre a faceo o limbă întregă şi ra- 
ționale. Spre exemplu, reluând din limba . 
străbună vorb'a amare, vommu adoptă din 

“preună şi forma abil qua să putem (icce 
amabil şi apoi amabilitale.  Avend vorb'a 
simțire, putem dicce şi simţitiv, precum 
gicem ş şi costeliv, guraliv etc., şi cată să a-
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doptâm forma sau finalul al, qua să putem 
(icce simțual. Della faccere apoi putem 

” dicce facil, adică de făcut, que-se pote fa-. 
ce, şi apoi di/ficil sau anevoie de făcut. 

Vommu lep&dă iar tâte finalile în al- 
nic, elnic, îlnic, olnic, aluiţă,. elniță, ol- 
niță.... slavone că: pomelnic, destoinic, ge- 
neralnic, harnic, clopolniță, solniţii.... fi- 
nalile iar a$, eș, U$, sug unguresci că chiezaş, 
puscaşi, conteș, culpeş, lăcăluş, beteşug, 
prietesug, ele.“ a 

Totă limba iară îşi are şi provinţialis- 
mii sti, şi prin urmare a nâstră, que a tre- 
cut prin atâtea nevoi, nu putea fi scutită de 
provinţialismii que "i-a produs innoranța a- 
mestecală cu: barbarismi.  Provinţialismii 
dar în materia ci că sta, ăla, dă, pă, să— 
Dii, căşi... devin asta sau esta, alla sau ella 
de, pe, sabie, case... şi quelle lor asseme- 
nea se curăță şi se cultivă. Provinţialismii 
iară în forma că socri-tdu, verî-teu, devin 
socru-tâu, veru-leu.... vocali guturali şi na- 
sali.că &, 6, î, 5,1; d, 6,î, 6, d, începu a 
sc limpedi, şi lăcuire devine locuire, rătund 
devine rotund, vorbăscu devine vorbescu, 
număru devine numer, simțăscu devine 
sim(u, vorbe că crăciun, câşlegi devin în- 
carnațiă, cavrnelegi, înțelepciune devine 

  

* Vedi micul: vocobular de vorbele şi formele străine.
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înţellenţiă; - — terminatiunile în în începu 
a deyeni .mai clasice în ent.. 

În unele că aquostea sc nascu nein- 
voiri între radicali şi îi adducu a se desbi- 
nă și ase subt-împărţi: o 

“în radicali provințiali, 
" în radicalimoderaţi, şi: OO 

„în ultra-radieali. 
„ Provi nțialii pretind să remâie linib'a cu 
prov ințialismii săi, şi aqueştia să deviiă typi 
la tote: vorbele. sciinţifi ice que vommu mai 
luă din limb'a, cultă latină; adică sk provin- 

"ţialise sau să giscănărescă totă clasici- 
iatea.'- Spre exemplu: după denşii, Maria 
vor, să se dică Măria și Jăriuţa; materia 
să se guturăiască în mătărie; Francii, sau 
Francesii să se (ică Frinci şi țerra fr în- 
cescă; fondamentul, testamentul, re gula- 
mentul... să se dică fundămint, testiimânt, 
regulământ + . Apoi după dinte, părinte &. 
să dică şi presidinte şi apoi şi preşidinte, 
presinte;. iar nu president present &. în 

- locu de naţid, posițiă... pretind a dicee 
năciune, pusăciune, că la rugăciune, închi- 
năciune; cu un cuvânt vor să legitime t0- 
te păcatele innoranţei trecute impresurate 
de Barbaâri; vor să sanctione bădărinismii 
que sau introdus în limbă. prin nesciinţă 
şi necultură în atâţia seculi*). 
*) Vedi însemnarea următâre Ao. ||, 

x
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Ultra-radicalii, din contra, nu sulferu pi: 
micu de proxințial, nimicu de dialectu, . şi 
âncă şi mai puţin de bădărănismu. Norma 
lor & Iatinitatea clasică; vor din nuou să 
întruducă în limbă şi materia şi forma cu- 
rată latină. Ei nu mai -scriu nici o dată 
timpu, bine, credință, ci teinpu, bene, cre— 
denţia... Lepădând vorba iubire :şi luând 
în locul ci pe: amare, nu vor să mai con- 
juge amam amâ-voiu, ci amabam, amabo. 
Nici o dată pe b, o, n, ll, 7, nu mai vor să 
1 îmmoie în 2 saiă să ] supprime; şi prin ur- 
mare de aqucea scriu amabanm, ove, Jove în 
locu de die, Joie; şi iar: punu stugonu în 
locu depuiu, strigoiu; themeliu, lepure,; ga- 
lină în locu de (heme:u, dopuire găină, a- 
jungu pind şi la articoli - de ai 'scric ella în 
locu de ea, şi la în locu de a: casa-la;mesa- 
la, lună-la în locu de casa, mas a, luna. 

ntre Provinţiali şi ultra-radicali, vin altii 
că nisce eclectici, a quărora normă sau con- 
ducător - este audul ş şi gustul lor mai mult 
sau mal ipucinrafinat, mai mult sau maipuţin 
ostheticu sau musical. Aquestia, că şi poc- 
ţii antichităţii hellenice, dialectele le toleră şi 
se servescu de dânselo; aquestia scriu şi 
vagă şi vedă şi filiu şi fi iu, şi philosophie 
și i philosophiă, ŞI Georg rgie, Dionisie şi Geor- 
giu, Dionisiu; vălli şi văi,calli şi cai, ellu 
qucllu ș şi el, quel.. “ Aquostia vorbele: pro-
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vinţialisato ) po. quiăt sc: pâte le facu mai 
clasice, bădărănismii îi mai nctegescu; VOL- 
bele que: le jau din nuou pentru sciinţe şi 
arte din latina, nu le bădărănescu nici de- 
cum, de quăt le declină şi le conjugă ro-: 
mânesce; ei nu .dicu nici o dată mălărie. ci. 
materie, nici o dată regulămint şi âncă şi . 
mai pugin reglement, ci re gulamenit; fugu 
de preşidinte şi quăt pot de preşădinle; | 
naciunalii şi aplorii nu le placu nici de. 
cum; consideri însă că dialecte finali că 
credința s şi vorbe că bine, timpu; şi precum 
se ferescu de a bădărăni limbia, assemenea 
vădu quă este impossibil de a o' mai facce 
latină în totă întregimea; prin urmare nu 
se “mai cârcă de: a scrie: tenipus, lupus 
(considerând pe s mut că la pas şi altele 
Francesii), nici templhim, musam (conside- 
rând pe m mut), nici amabam, cmabo, nici 
casa-la; masa-la şi alle asemenea”) 

Radicalii provinţi iali a quăror normă 
„€ bădărânia adică corrupţia lhmbei, nu cre- 
dem să afle mulți proseliţi; peniru quă lu- 

*) Tot que este ânsă cu totul straniu este o altă frac- 
„țiune mixtă, quare de unde este ulira-radicale apoi - 
devine şi ultra-provinţiale, de unde voiesce pe de 
o parte a latinisă limb'a cu totul, scriind tenipu în 
locu de timpu, casa-la în locu de cas a, văă in locu 
de. „vadă, pe de alta, vor s'o hădăriinescă cu totul 
prin nisce forme că testămint, regulămint, năciune pu- 

săciune, năciunal aplor, eleptive.
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mea astădi quâte. vorbe ia din nuou din 
latina nu le mai proviţialisă că innoranța 
secolilor trecuţi“). o 

__ Ultra-radicalii iar, de credu qu este 
cu putință a prefacce audul a scpte (şi un- 
spredece) milline de Români, ai facce a 
se determină: să ia typii latini, latinitatea 
nu stă numai în typi şi vorbe sau materic, 
ci şi în construcţid şi phrasi, şi pe aquestea 
nu le vor put€ întruducee în limbă pind 
quând nu vor substituă peste tot în locul 
limbei vorbitâre pe quca. latină, şi aquca- 
sta. ne mai putând a se vorbi şi scrie că în 
seculul ci de aur, vă deveni sau un gergu 
latin, sau o latină plină de barbarismi că 
qucea que vorbiă în seculul trecut Ungurii. 

+ Prin “urmare, vrend a ne cultivă lim- 
b'a, navem de quit-a o curăți quăt sc va 
pute 'de vorbe străine şi parasite, mai mult 
de quăt de provinţialismi; a o curăți şi nc- 

"tedi de bădărânie şi de tot que este nu dia- 
lect sau idiomă, ci corrup(id; a'i lăssă ânst 
characteristicele ci prin quare ar put de- 
veni o limbă cultă română, iar nu un gergu 

  

« 

*) La aqueastă credință m'au desminţit litteraţii de a- 
stădi. Bădărănismul şi corrupţia în limbă au făcutpro= 
grese mari. Vagă quine-va quâte se scriu astădi şi 
mai virtos gâscănaria messagelor pringiari şi a Îto- 
mânului subliniat, şi strabographia sarsailească a lui 
Rodin, ;: i o '
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latin, şi cu atât mai puginu o gâscănăria. 
provințiale. Nu se cuvine a.uită iară, 
qud -ori-que vommu facce, limb'a nu pote 
scăpă de a nu mai ave semnele historice 
que  învedredă assupra ei revoluţiunilo 

-şi phasile prin quari a trecut, şi vă mai 
trecce, qua să deviă olimbă în parte cultă, . 
că surorile ci francesa, italiana, spaniola*. 

NOTE 

Păte quă în aqueastă critică se vor fi mai trecut, cum 
ammu dis, multe cu vederea din amenuntele limbei. 
Unele se împlinescu într'o grammatică speciale que 
vommu dă; şi din quite se ținu de cadrul și de 
natur'a aquestei Critice, mai facem următbrele doi 
note. - 

LL 

„Sa dis şi s'a vădut la adjectivii indicativi sau 
demonstrativi quă alu şi ella este de o: putere cu | 
quellu, quă a este de o putere cu quea, qud ai'sau: 

„că este de o putere cu quci, şi quă alle 'ceste de o 
„putere cu quelle; adică ăllu bun==quel bun; ăi buni= 
cuci buni; *a Vună=quca bură; alle bune=quelle 
bune. , . Da | 

Sa mai dis âncă quă allu, a, ai, alle, ţinu ades- 
sea locul de articole; cum: 

, . „ 

*Aquest articol este publicat în annul 4844 în Cur- 
rierul de Ambe Sexe. Aqui în a doa ediţid s'a mai 
revădut şi correctat. Diflerinţ 6 numai în limbă; 
s'a tradus adică pe limba de astădi.
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Callul lui Goargiu=al lul Georgiu eallu, 
Cas'a lui Alexandru=a lui Alexandru casă, 
Caii lui Georgiu==ai lui Georgiu cai, 
Case-le lui Alexandru=alle lui Alexandru case. 
Fiicând iară o traductid din limb'a francesă în a 

n6stră de pedemonstrativi sau indicativii celui, ceuz, 
celle, celles aquestea correspund cu quel şi al, quei 
şi ai,quelle şialle. .. ... a 

| Mulţi învățând quâte dot trei francosesci. sau 
traducend din ăqucastă limbă începură de pe la 
1834 inquă a facce nisce pleonasmi şi implăture que 
trecu şi aquestea în rândul macarânelor. 

Sarsailii nostri toţi de bonjurişti traducu în mo- 
dul următor: Di 

V'enfant de Nicolas et celui de George, 
Copillul lui Nicolae și aquella al lui George. 
Les enfans de Picrre et ceux de Paul. 

' Copii lui Petru şi aqucia ai lui Pavel. 
La maison d Alexandre et cele de Plilippe,: . 
Cas'a lui Alexandru și aqueca a lui Philippu. 

Les vertus du paganisme et celles du Christianisme. 
Virtuţile paganismului şi aquellea alle Christia- 

nismului. N E 
* Que facu. însă cu nisce assemenea phrasi? 

Pe de. o parte arată qub nu sciu nici francosesce 
nici românesce, şi pe de alta scriu și vorbescu cum 
n'a mai scris și n'a mai vorbit nici un Român mai 
"nainte de Dumnealor; şi apoi adducu limb'a într'o 
stare de giscănărie desmățată și flescăită, cu asse- 
menca impluture sau pleonasmi nelegiuiti, 

„Românul a dis și dicce pină astădi (daqua nu 
scie francosesce): | Si. 

Copillul lui Nicolae și al lui George. 
Copii lui Petru şi a; lui Pavel. 
Cas'a lui Alexandru şi a lui Philippu, 
Virtutie paganismuliui și alle Christianismului,
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A dice însă un Român cas'a lui Alexandru şi aque- 
ea a lui Philippueste qua şi quândar dicce un fran-. 

“ces la maison d'Alexandre „et celle celle de Phi- 
lippe; pentru qud aqucea este egal lui celle, și. d 
egal tot cu celle, şi prin urmare aqucea a cgal 
lui celle celle. Tot asă este și cu celui: cea, celles: 
este forte în contra și a limbei romane, și a quellei 
francese, și a logicei de a se macaronă prin celui 
celuizaquella „al, ceuz ceur=aqueia ai, celles 
celles=—aquellea alle... 

N. 

„ Si mai vorbim âncă queva despre provintia- 
lismi que se ţin nu de glossele primitive şi de di- 
alecte, ci de scăderea şi giscăniiria limbelor. 
” * 'Tote glossele cultivânduse de artă şi gustu prin- 
tun cclectismu sau allegere din dialecte, devin lim- 
„De unitare que constituescu din mai mulţi popoli de 
aquceaşi stirpe onaţiă. Pină quând aquea naţi. stă 

“în vig6re cu independința sa, cu legile și datinele sal- 
le proprie, stă și limb'a ei în vigorea sa de cultură; 
quât însă naţia scade că quea romani şi hellenă, sca- 
de și limba ei și începea deveni gergu sau giscănărie 
or prin amestecul vorbelor barbare alle conquistăto- 

„rilorşi vecinilor potenti, sau prin transplantarea lim- 
„bei dela metropolea sa în provinţii necultivate şi 
popoli barbari. a 

Ast fel limb'a latină provinţialisându-se în Gal- 
lia, în Spania, deveni un gergu gallicu și spagniol; 
amestecată în Italia cu: vorbe de alle Barbarilor 
conquistători deveni un gergu italicu.: 

'Ţot assemenea limba heltenă, deveni mai ân- 
tâiu un 'gergu byzantin amestecată cu vorbe și. 

* phrasi Galle Romei imperiali; apoi un gergu gre- | 
co-italian prin insule, apoi un gergu greco-turcu. 

Quând apoi popolii se deşteptară spre rogene- -
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rare, și voiră a'și faecc v limbă cultă din gergu- 
rile sau provinţialismii respectivi, norma lor le fu: 
limba cultă respeclivă. | 

„Gallia, Spania, Italia avi de normă lati- 
na; Grecia decădlută avi .de normă hellenica- 

„ Fiă-quare autor sa nevoit pe quăt sa putul 
spre a'şi curăţi limb'a de provinţialismi sau de cor- 
rupțid; nici” unul cu mintea sănttoşă ma luat de 
(şpu sau de model nici vorbele, nici pronunția cor= 
1uptă. Spre exemplu daqua vorbe latine căcalz, vox, 
pax, balsamum şi altele s'au stricat. în. Gallia in 
chaur, voiz, pair, baume, autorii francesi, da- 
qua mau putut să le reducă la prima lor chusi- 
citate, să feriră însă, pe quelle luate din suou dela 

„latina de a le corrumpe: după iypul quelor dejă 
corrupte: au dis culcifier, iar nu chautier; vocal, vo- 
ciferer; iar nu toizal, voirferer; pacifique iar nu 
paifiquc, balsamique pslalmodier, iar nu bau- 
mique psaumodier; a stricat vulgul pe. capra în 
cherre; autorii ânsă au dis capricorne; a dis vulgul 
de Veau, cil, lieu, autorii âns€ au dis aqualique, 
occulaire, local; a dis vulgul. pied, mez, langue, ete. 
autorii âns& au dis bipede, quadrupede, nasat, lin- 
guistisque, etc. MR Da - 

„Tot assemenea vulgul grecu a:stricat pe âă 
în e; pe îvpoggos În hopges pe zeii in rău (ICONĂ Titagz 
în locu de 0 &zuz şi alte assemenea; în regene- . 
raid ânsă nici o dată n'a pretins de a conservă 
corruplia vulgară și pentru qub vulgul dice să, să 
scrie și litleratul ezgeză în locu de dzzoză. | 

Limb'a romană transplantată în Dacia, că în 
Gallia şi Spania suferi pe de o parle o corrupțiă 

que ii addusse în atâția secoli clima și necultura, 
și pe de alta mai sufferi şi corrupţia que proveni 
din amestecul Românilor cu atâtea ginţi barbare 
que tregură printre ci .şi sc vecinară cu dânşii, -
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Daqua dar provinţialisară quâte-va vorbe călaz, lacte 

* nox, nocte, ete. prefăcendu-le în lapte, nspte, schim- 
bând adică pe c în p şi vice versa pe p în c, că la 
peptu, chiept; cu aqucasta nu va 'să dică qud noi 
în epochă de regeneraţiă, să corrumpem tâtă cla- 
sicitatea și cu aqueasta să dicem quă ne cultivăm 
“limba , și să facem apti în loc de actu, aptor în. 
locu de actor, direptor în locu de director; daqua 
vulgul a dis , vesmint, semintă, închinăciune, cul- 
tivatorul limbei nu pote luă corrupția drept model, 
şi să dică testemint, fundămint, regulămint spe- 
rintă constânta , provedința, pusăciune năciune. 
- Urmând astfel n'ammu facce de quât, deunde lim- 
ba se corrupsesse în parte, noi s'o corrumpem în 
genere, și cu aqucasta să pretindem quă o cultivăm. 

Din aquestea urmedă quă, daqua nu putem 
readduce la prima lor clasicitate sau cultură tote 

„Yorbele dejă corrupte, cată să respectăm, că și Fran- 
„ cesii şi alţii pe quelle que le luim din nuou derivate. 

In nici o limbă queea que este provinţial sau 
jargon nu este clasicu; şi precum Francesul pen- 
tru qud dice baume nu pâte dice bauimque ci bal- 
samnique, assemenea şi noi pentru quă dicem : Cră- 

"ciun în locu de carnățiă sau încarnațiă, nu pu- 
tem dice crăciunul unei idee în locu de incarnaţia 
unei idee - o :



274 
EPILOG. 

Spre a împlini paginile aquestei ultime. foi, 
- aflăm de enviinţă a termină volumul aquesta cu e- 
pilogul următor sau cu oraţia funebră que făceam 
la 1848 slavonismului quc atăt dominassc în lim- 
ba română si o addussesse de a nu mai fi cunoscută * 
nici nsuși Românului, Slavonismului dicu que /am 
combătut de la 1820, şi ai quărura partisani m$ 

. .combătură pînă la 1848 pe tărremul litterar, şi as- 
- tădi mă combat pe tărromul politicu și religios. Am 

trăit să facu oraţia funebră a aquestui adversariu 
quăruia din disgraţid îi succedu Sarsailismul și mai 

„ innorat, şi mai arrogant, şi mai impertinent. 

ORATIE FUNEBRA. 
«Deşorlăciunea deşertăciunilor şi 

alote sunt deşertăciune.» 

Vail şi nimicu nu & deşert, fraţilor, 
tote sunt pline şi mai virtos capetele u- - 
mane. Que de mai fumuri, quc de ncrodii, 
que de trădări, que de amăgitorii, que de 
precugetări que de planuri sece, que de 
idei desmăţate, que de conspirațiuni as- 
supra drepturilor omenirii nu se mai în- 
virtescu, într'o biată: căpăţină umani! Şi 
que de urrc, invidii, amoruri nelegiuite în- 
tro bucăţică de carne quc:se numesce i- 
nimă! O nedeşertăciunea nedeşertăciunilor 
şi tâte sunt nedeşertăciune! | 

Aşă € lumea asta, fraţilor, rotundă că 
o pismă; quând cu botul ţuţuiat, quând cu
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gura căscală şi cu limb'a, scâsă; quând 
nuoă, (uând vechiă; quând cârpită, quând 

„spartă; quând pintenat quând scălciată; 
quând' moțată şi lustrată, quând dată prin 
pulbere şi prin. tină; quând cu ciorap de 
mătasse, „quând. cu obială, quând. cu picio- 
rul golu; quând în piciorul boierului, -(uând 
intr'al ciocoiului;, quând elastică, quând scor- 
(osă şi rogălâre de glesne. Quâte cisme nu 
s'au mai purtat dela aflarea lor înquă? Unde 

„sunt atâlea cisme cavalleresci que sfărâmă 
capetele invinşilor şi vasalilor? Tote s'au dus,. 
tote au perit, tâte no arătară qud totul € 
suppus perciunii. — Aşă peru t6te, şi 6- - 
meni şi animale, şi renumiri şi desnumiri. 
Periră naţiuni, periră imperiuri, capi de se- 
minţii, capi de popore, capi, de oştiri, capi de 
religiuni şi legiuitori; periră dci 'ş şi Cnsuşi de- 
moni; heroi şi sceteraţi, propheți şi impostori, 
sânți şi her etici. Periră cutropitori, periro cu- 
tropili; philosophi ş. sophisti, sapienţi şi pe- 
danţi, făcători de bineşi făcători de relle; fel 
de fel de amăgitori şi fel de fel de amăgiţi; 6- 
meni şi omuleți, lupi şi 'gnei, vulturi şi co- 
lumbcei, cucuvăi şi privighietori, buliţe ş şi 
tarturelle, albine şi irîntori, omide şi gin- 
daci de mătasse. iu porit "vcligiuni, legi, 

„ datine, limbe. A perit limb'a deilor Şi lim- 
ba Titanilor, limb'a Chaldeilor şi linb'a 
Kătcăunilor (de vor fi fost); sa uitat: lirab'a 
Ilomerilor şi limb'a Thersiţilor, limb'a Vir-
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gililor și Giceronilor, şi -limb'a Ostrogoţi- 
lor şi Ilantătarilor, — „Quând dar peru Sin- 
iţi, sccleraţii să nu pori? Quând peru po- 
porele, tyranii să nu peră?  Quând peru: 
virtuoşii, que a să mai dicem de viţioşi? 
Quând. peru heroii, tilharilor n'a să li se 

„ înfunde o dată? Quând: mor 'g&ncluşcii de fer- 
rul măcellarului, viperei n'a săi sc striv6- 
scă capulde bastonul bărbatului? Quând sa 
condamnat Socrate la morte, n'a să cad | 
şi popolul que l-a condamnat? Quânda mu- 
rit David, n'a să moră şi Ierod? Quând mo- 

“reun Mare-Aureliu, un Neron şi un Caligula 
ma să moră? Ba a sămoră, fraților, că i cu 
neronia lui cu tot. — Se dusseră par quă 
n'ar' mai fi fost de quând lumea timpii no- 
ştri de gloriă, timpii lui Mircea, lui Stephan . 
şi. lui Mihaiu, şi vreati, adică, să nu se 

: ducă şi timpii “hanarioţilor? — Da să se 
ducă qu aşă 6 lumea asta. — Quând uita- 
ră Românii limb'a ; Virgililor, n'ar să uite 
adică, o dată şi limb'a (ircovnicilor şi a 
ciocoilor? — Ba ar so uite, daqua nu se. 

„vor fi schimbat legile naturi; or so uite, 
par qud nar mai fi fost de quând lumea 
şi ca şi appărătorii ei. Quând au uitat Ro- 
mânui “Gloria, cugetaţi ore quă nar săuile 
şi Slava? — Ba a stii meârgă fumul. — 
Quând au uitat ei Libertatea, nor să uite 
şi Slobozenia cu tot neamul ei şi cu tote 
urmările ci? Or so uite, fraţilor, qubci aşă
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“&lumca asta, cum am disu, rotundă că o 
cismă, quând pintenată, quând scilciată; o 
să se sailcie o dată şi Slobozenia. quă pre 
se răţoiesce fiţiindu-se, şi nu mai vedem 
nici o mană după urma ci. lar asă mai 
vâdă o dată posteritatea nostră pe Români 
revestili cu ondre, încongiuraţi de gloriă, şi 
gustând în înțellepciune şi în pace [ructele 
unei divine şi Dine întellese libertăţi. 

„ Ansă cu m'am cocoţat în locol aque- 
sta, fraţilor, qua să vă facu o cuvântare fu- 
nebră, şi voi âncd nu sciți quine este re- 
posatul.— Reposaţi şi reposate sunt atâtea 
şi varii înaintea vostră, şi jacu fărd suflla- 
re, fârd mişcare, desfigurate, mute, şi 
mortea 'şi-a pus sfragidea pe buzele lor. — 
O deşertăciunea lumii aquestial unde mai 
sunt Rubarele, Bumbaşirlicurile, Locmalele, 
Havaeturile..... Surghiunlicurile..... Milostiv- : 
bojiile que adornă. chrisâvele nsstre şi.ne 
adeveriă iscălita nostră nobilitate? Pesnc- 
le quelle guturăiate, ' Blagorodiile, Blago- 
cestiile, Şătrăriile, Isprâvniciile, Zapeirlicu- 
rile, Duvalmalele, Caraghiozlicurile, Suitar- 
licurile, Altintoplicurile, Inglindiselele, Syn- 
trofiile,  Heretismosurile,  Herofilimetele; 
Catedecsele, Pliroforiile, Titeriazele,.... şi 
altele mulţime cu sutele? — Tote, vai, se 
dusseră, tote ne arătară că iconă viă a 
morţii quă după dânsele se vor ducce şi 
surorile Jor; Amaneturile, Dusmănlicurile,,, 

/
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- Vrăjmăşiile, Slavele, Cinstile, Slobozeniile, 
Sgăurile, Potcele, Ocările, Opisele, Otnă- 
şeniile, Podorojnele, Dellele, Razvâdele, etc. 

Că nisce Gmeni dar, que se cuvine a 
ne adduce ă minte de periciunca ndstră și 
de datoriile quelle după urmă, viiu a facce 
pomenirea de mai mulţi anni alle unora; 
de şcpte şi de trei anni alle altora; şi la 
neaverea nostră, neputând a chieltui că 
quei avuţi, tot de o dată, facu şi pomeni- 
vea şi quellor reposate de un an, de noă 

„luni, de trei luni, de patru-eci, de not şi 
de trei gille. Tot de o dată facu şi pomel- 

"nicul lor! atât al quellor reposate quăt şi 
quellor vii. Pentru quelle reposate, Dum- 
nedeu să le ierte de tot răul que ne-au 
făcut iar pe quelle vii pomenindu-le, fără 

"a ave fulgerul marilor predicatori, que stre- 
batie în inimele muritorilor la assemenea 
împregiurări sollemnelle, le arăt cu t6tâ ne- 
pulinla mea, vanitatea lumii şi le adducu a 
minte să; caute la surorile lor quelle mâr- 
te şi sărse prepare a facce aqucastă căllă- 
toric, qub nimica nu & stabil pre pământ, 
Mai virtos, fraţilor, quă quelle vechi 
sunt bătrâne, jacu de bătrânețe, s'au coco- 
şat, sau scălimbat, îşi facu tâte pe sine 
că biata cinste; iar quelle mai tinere tâte 
Pătimescu de scrofule, de rachit şi de bla 
copiilor. De bătrânețe diccu jacu că bez, s- 
"Vei Vocabularul,
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„_DFOci şi cu tot n&mul lor. De ciumă şi de 
choleră că Perigovor, Podorojnă şi cu tot 
memul lor. De paralysie că Oilăduire, Ol- 
cârmuire şi cu tot nâmul lor; de guturaiu 
că Duhâre, că năbușeală, şi cu tot nemul 
lor; de tusse convulsivă şi înnecăciune că 

. desnădijduire, presustvie şi cu tot nemul; 

* 

iar quelle mai sentimentali de oflică, că li- 
bov, dragoste, îbovnic, milosirdie şi cutoi 
n6mul. Că nisce Omeni dar şi femei, vă. 
chiem, fraţilor, a rugă pre Dumnedeu să 
scurtege agonia şi chinul: quellor bolnave 
şi paraly lice, a vă adduce ă minte quă toţi 
suntem greşiți, şi să iertăm pe qucile re- 
posate de tot răul que ne-au făcut. Stri- 
gaţi dar din adincul inimei: Dumnedeu.:să 
Je i2rtel şi vecnicalor pomenirel quăci aşă au 
lăsat cu suflletul lor să li sc fact şi i pişaniă: 

„Aici dace Tiurlitiurlismul - 
“Tătărescu, ” 
Unsgurescu, - 

Ișlicescu, a 

Slavonescu. VERIFICAT 
Muschicescu, . . 
Ciocoie 2007       
Chivernisitorescu. 

A murit Slavonismul a remas Sarsailismul, cum 
am dis, în locul lui. Junimea studidsă cu quât se vă 
lumină mai mult cu atâta va aunge de a distinge pe 
Dulcamari din doctori, şi cu atâta se va armă ca un a- 
devărat Iercule spre a sdrobi capelele aquestei Hydre 
que se numesce Sarsailismu şi quare infectă și limbă, - 

Si 
şi inimă, şi minte, “şi Neligid şi Morală şi Politică. Va 

aeni timpul quând, se va face oraţia funcbră şi a Sar- 
sailismului, 
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