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Pretfaţă. 

Maioritatea covirşitâre a Românilor, în ceea-ce pri- vesce ortografia, calcă pe cărarea bătută de Academia Română. De vreme-ce regulele stabilite de Academie nu deslegă și nici nu ating tote întrebările, ce ni le pune „ortografia, ci însemnă prin câte-va liniamente mari nu- mai forma generală a scrierii, asupra unor puncte și casuri speciali se ivesc multe divergențe. | 
Aceste divergențe .dăinuiesc apoi, mai vertos între noi Românii de sub stăpânirea coronei ungare, din: pri- 

cina lipsei, aprope totale, de „Îndreptare“ pentru. orto- grafia română. 

Ast-fel de „Îndreptariă“ e studiul de față, menit a regula — pentru trebuințele șcâlei şi pentru usul privat — scrierea în starea, la care a ajuns astădi în evoluţiunea ortografiei nostre. 
Ortografia acestui studiu nu cuprinde incvaţiuni, ci e ortografia astădi în us; el presintă execuţiunca - orto- grafiei astădi practisate, cu neinsemnate - deosebiri, de maioritatea Românilor de din-câce. Este în fond ortografia Academiei, adoptată în desbaterile de la 1880—1 şi 1894—5, cu îmbunătățirile, ce i-s'au adaus prin usul cv- mun. Însoţim regulele ortografice de principiile, cari au motivat adoptarea lor, precum și de numărâse exemple. 
Unde regulele Academiei ni s'au părut, că nu sânt destul de clare scu sânt necomplete, am introdus expli- căti, păstrând inse, pe cât s'a putut, spiritul și înţelesul lor. 
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Ţinend semă de stadiul, în care se află ortografia, 
pentru unele casuri nici nu s'a putut stabili o singură. 
scriere, ci a trebuit să se lase latitudine. Acâsta s'a fă- 
cut mai ales unde ortoepia e încă ambiguă. În _tâte 
aceste casuri înse s'a dat preferinţă formei mai originali, 
mai românesci, admiţendu-se și forma a doua. 

Limba română în starea ei de relativă perfecţiune 
de adi, așa cum o vorbesc cei cari se exprimă mai co- 
rect, trebue se fie negreșit modelul limbii scrise. Limba 
poporului se deosebesce de cea cultă. Omenii fără carte 
vor scrie cum vor sci seu cum vor crede, dar limba li- 
terară trebue se fie scrisă după Gre-cari norme logice. 
Peste tot, cine rostesce corect va pute scrie corect. Or- 
toepia su corecta vorbire e basa ortografiei. Vorbire 
corectă înse nu este decât în limba literară, asta trebue s'o 
învăţăm bine, dacă dorim a scrie bine. Adecă, se scriem - 
toți într'un fel, ca se cetim și prin urmare, s€ și vorbim 
toți la fel. 

Acest important motiv ne-a îndemnat să însoţim 
regulele ortografice cu observaţiuni ortoepice de prima 
necesitate. Ici-colo am întrețesut reflexiuni corective pri- 
vitâre la particularităţile dialectali ale graiului unguren 
în general și în special la ale celui bihoren. 

Notiţele istorice premise regulelor ortografice și in- 
dicarea concisă în mod comparativ ale unor regule prin- 
cipale din celealalte ortografii dominante adi, s'a făcut 
cu scopul, dea pune in vedere actuala -stare de desvol- 
tare, la care a ajuns ortografia în cursul seu de evoluţiune. 

Dacă acest modest studiu va fi contribuit de a se 
face un pas, măcar în şcâlă, în sensul uniformisării 
scrierii interimale — dorinţă exprimată de di 1. Butean 
director al gimnasiului nostru în a Ila conferență me- 
todică ţinută estimp, — şi va fi adus câtuși de puțin 
folos iubiților nostri elevi în studiul limbei române, vom 
fi pe deplin mulțămiţi. Am dis scriere interimală, 
pentru-că. ortografia nostră e în ferbere continuă și nu- 
mai viitoriul o se ne dee o unitate în scriere şi vorbire. 
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I. Istoria ortografiei. 

A. Epoca scrierii cu litere cirilice. 

În vecurile trecute Românii au scris cu literele pri- 
mite de la Slavoni, cu cirilice,. numite Și litere greco- 
romane seu bizantine. Când au primit ei scrierea cirilică, 
nu se scie cu siguranță. Părerile varieză atât asupra 3 

causei seu a modului cum, cât și a timpului când-a 
- fost acceptată. 

Probabil se pare a fi, că acâsta scriere s'a introdus 
pe timpul dintre secolul IX—XIII. Acesta părere împăr- 
tășită de absoluta maioritate a scrietorilor români — 
căci părerea unora, ca Filipide, cari dic, că noi n'am 
scris de fel cu litere latine, e greșită din capul locului 
— se întemeieză pe cuvintele Prințului D. Cantemir: - 
„Mai înainte de soborul de la Florenţa, aveau Moldo- 
venii litere latinesci, după pilda tuturor celoralalte po- 
pore, a căror limbă e alcătuită din cea romană ; iar după 
acea unindu-se la acest sobor Mitropolitul Moldovei cu 
latinii, și diadohul seu Teoctist Bulgarul ... a îndemnat 
pe Domnul Alexandru cel Bun ca... literele latine să le 
lipsescă din ţâră și s& primâscă în loc pe cele slavone, 
şi cu rîvna acesta... s'a făcut el urzitoriul cel dintâiă 
al barbariei, întru care se află acum Moldovâ.« ID - 

Într'o veche cronică bulgărâscă s'a găsit ceva ase- 
menea. S'a însemnat -— se dice în cronică — în nesce 
cărți, scrise de mână, că după reposarea patriarchului 

-1) D. Cantemir „Descrierea Moldovei,“ p. 312. În archiva - 
ist. I, 1, 19; la Gh: Ghibănescu >Grafia cirilică“ la Români, p. 
29—30. |
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bulgar Sf. loan, carele a ridicat pe Asan la împărăție, 
a chiemat Asan de la Achrida pe Sf. Părinte Teofilact 
și l-a pus patriarch în Trnovo, iar Teofilact... a învitat 
pe Asan de a trecut în Valachia s& o cucerescă... Și 
așa Asan s'a dus și a supus amândoue Valachiile sub 
stăpânirea sa, și a silit pe Vlachi, cari până atunci ce- 
tiau în limba latină 1), s& lase mărturisirea română și să 
nu cetâscă în |. latină, ci în cea bulgară, şi a poruncit, 
ca să taie limba celui ce va ceti în limba latină.?) 

Acelaşi lucru ca şi la Cantemir; aceeași tradațiune, 
numai datul diferă. Cantemir pune evenimentul pe la 
1438 (sec. al XV-lea), iar cronica bulgară pre timpul 
din al XII lea secol (Asan 1186—1197). 

Acesta greșelă e a se datori lipsei de isvâre pentru 
evenimentele petrecute pe acele timpuri. Căci în cum- 
plifele convulsiuni, ce sguduiră răsăritul, mai vârtos în- 
cepend de la suta a IX-—XIII, chiar și până în secolul 
al XV lea — s'a putut întâmpla nimicirea totală a vechilor 
nostre scrieri remase după nenumărate sbuciumări an- 
teridre.. | | 

Evenimentul păstrat prin tradiţiune, care îl pune 
cronicarul bulgar între anii 1186—1197, Cantemir îl 
aduce în legătură cu conciliul de la Florența (1438). O 
    

1) A se înţelege limba română scrisă cu litere latine. 

2) Citat scos din o carte bulgărâscă „Țarstvennica“ (Vieţile 
'Parilor), tipărită la Buda, 1848 (Uricariul, II. 187), la Ghibănescu 
op. cit. p. 31. 

* Despre acesta cronică observă Dl A. Densuşan în „Ist. Jimb. 
și lit. română“. Edit. II. Iași, 1894, p. 78: „Vedi citaţiunea Epis- 
copului Melchisedec în Uricarii, III, p. 105—109. Autorul artico- 
lului, care acolo n'a indicat fântâna de cât pe scurt şi fără nu- 
mele autorului, dorind a vede însu-mi acea cronică, mi-a comunicat, 
că nu o poșede, dar a cetito la Chiev între anii 1848-—1851, și 
că cronica tipărită la Buda în 1944, are de autor pe un călugăr 
bulgar Paisie Samokovski, iar cronica a tipărito un alt bulgar 
Cristachi Pavlovici. Despre acest din urmă vedi , „Geschichte der 
slavischen Literaturen,“ von A. N. Pypin u: V, D. Spasovici, 
„bertragen v. Traugott Pech, Leipzig, 1890. 1, p. 151. 
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sOrte, pe care o au mai tot-dcuna evenimentele păs- 
trate prin tradițiune orală, de a se lega de cel din urmă 
fapt analog. Fond real deci trebue se fie, căci svonul 
tradițional e inregistrat de doi Gmeni deosebiți, cari nu 
sciu nimica unul de altul. 

Adeverul se pare a fi în liniamente .mari următoriul: 
scrierea cirilică s'a întrodus la Românii de din-colo de 
Dunăre pe timpul dintre secolul IX—XIII, timpul de 
completă înriurire slavonă. În sec. al XIV lea s'a laţit 
pe cale religionară la toți românii, ast-fel, că după sinodul - 
de la Florenţa, după-ce şi Românii de din-câce de Du- 
năre au primit cu totă siguritatea cirilele, 1) slavona - de- 
vine limba biserici şi a școlei — probă, că celea dintâiu 
cărți scrise ori tipărite, cari le avem, sint scrise cu 
litere cirilice. 

Alfabetul cirilic, așa cum e alcătuit de Ciril și dis- 
cipulii sei, are 48 de litere. Românii aveau numai 42, 
destule înse, ca s& producă o încurcătură ortografică 
adese ridicolă, care a durat până la 1688. În acest an 
Mitropolitul Dositeiu (Dosofteiii) a simplificat ortografia, 
respective a stabilit în „Sinaxarul“ seu un sistem orto- 
grafic. EI este deci păriniele celui dintâit „Sistem orto- 
grafic“ al limbei nâstre. 

După-ce înse ortografia cu litere cirile era fonetică, 
adecă scriau Românii cum vorbiau, în butul can6nelor 
ortografice stabilite de învățatul Mitropolit, alt-fel vorbiau 
şi scriau Ardelenii, altfel Moldovenii, alt-fel Muntenii, mai 
vârtos pentru cuvântul, că pe acele timpuri contactul 
literar era redus la minimul posibil. Confusia cirilică a 
dăinuit deci și mai departe. 

Pe la sfirșitul secolului trecut (1780), când se în- 
augurase deja în Transilvania procesul de latinisare al . 
limbii române, în Muntenia Eliade Rădulescu a încercat 
cel dintâiu o reformă ortografică, eliminând caracterele 

  

1) p. Maior „Istoria pentru începutul. românilor în Dacia.“ 
Vol. I, Budapesta-Gherla, 1883, p. 315.
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superflue şi reducend alfabetul cirilic la strictul necesar, 
adecă la 29 litere. 

Cam pe la a. 1848 alfabetul cirilic a fost substituit 
cu un alfabet mestecat cirilic-latin, numit czuil, spre a se 
destinge de cel bisericesc. „Poesiile“ lui A. Mureșan, 

„Gazeta Transilvaiei“, „Foia pentru minte și inimă“ etc. 
au fost tipărite cu acest alfabet. 

“Acest alfabet denotă transitiunea dela literele cirile 
la celea latine. 

"De-aici încolo tendenţa cătră scrierea cu litere la- 
tine eşia tot mai mult la ivâlă. În Ardeal şi peste tot 

“în părţile ungurene deja scriau ciparianii numai cu litere 
latine. În Bucovina Pumnul se lupta cu mult zel pentru 
înlocuirea cirilelor. În Moldova Sion a publicat la 1853 
mai ântâiu o carte cu litere latine. Așa, că pe la 1860, 
după-ce Cuza-Vodă a dat ordin, că de-aici înainte în 
tote școlele din ţera românsscă, s& se scrie numai cu 
litere latine, am început se scriem cu toţii cu litere. 

Astădi numai în cărţile bisericesci mai persistă „bu- 

chile.“ Fanatismul religionar, el le-a întrodus, și tot el 
spânzurat de „cârligile slovelor,“ — îmbrăţoşat cu s&- 
tăcia -— le şi susține. 

B. Epoca scrierii cu litere latine. 

Întroducerea alfabetului cirilic a înlăturat, dar n'a 
stins alfabetul latin, nici chiar în epoca invasiunilor. 
Cât a fost de înrădăcinată scrierea cu litere latine, şi 
cum nu s'a uitat nici în păturile de jos ale poporului, 
se pote ved6 din tradiţiunile populare, cari amintesc de 
„scrierea latinescă“, de „carte latinescă“. Multele mo- 

numente de petră din epoca romană cu inscripţii latine, 
"risipite peste pământul locuit de români, erau o provo- 

care vie de-a nu se uita aceste semne latinesci. Monete, 
„corespondențe, subscrieri și diverse îns&mnări din secolul 
XIV—XVII şânt tot atâte dovedi, că scrierea latină nu 
a fost dată cu desevirşire uitării. 
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Marele logofât Luca Stroici se subscrie cu litere 
latine: Stroicz Logofet 19 (uliu) anno 1580. Tot el a scris 
şi Tatăl-nostru cu litere latine pe la 1583. În a. 1592 
Hyeronimus Megiserus publică la Frankfurt 'Tatăl-nostru 
cu litere latine. La a. 1674 Haliciă din Caransebeș scrie 
versuri românesci cu litere latine. În Transilvania deja 
în secolul al XVII începe a se aplica alfabetul în cărți 
românesci tipărite și manuscrise. La 1677 apare cu li- 
tere latine la Roma cunoscutul Catechism românesc cu 
litere latine de Vito Piluzio. 

Pe la începutul sec. al XVIII misionarii catolici în- 
îroduc alfabetul latin în scrierea română, dovadă cate- 
chismele românesci, cari se află în biblioteca Universi- 
tăţii din Budapesta. La 1769 s'a tipărit la Kalocsa Bvan- 
qeliile românesci cu litere latine și ortografie maghiară, 
etc. etc. !) 

Dar tâte acestea au fost numai încercări de a scrie, | 
nu dea pune basele unei ortografii române. 

Cea dintâiui încercare de a scrie sistematic româ- * 

pe la sfirşitul vâcului trecut. 
n încercarea de a crea un sistem ortografic cu li- 

tere latine strălucesc: S. Klein-Micul și Șincai (Elementa 

nesce au făcut'o românii din Ardeal și părțile ungurene 

- linquae Daco-Romanae sive Valachicae composita a Sam. 
Klein de Szad, S. Ordinis Basilii M. esc. locupletata vero 
et in hunc ordinem redacta a Georgio G. Sinkay ejusdem - Ordinis Act. LL. Phil. et SS. Theol. D. Vindobone, 
1780). Paul Iorgovici (Observaţii 1799).2) Samuil Crişan 
(Ortografia latină română. Cluș, 1805).:) Diaconovici 
Loga (1818) ș. a. | | 

Cea mai îns&mnată iucrare înse este Ortografia, 'o- 
mână a lui Petru Maior scrisă în |. latină Şi publicată 

1) Conf. A. Densuşan, op. cit. p. 102—105; 1. Manliu, Gra- 
mat. ist. comp. Bucuresci, 1893, p. 193. 

”) Lazăr Şăinânu, „Ist. filolog. române.“ Bucuresci, 189%, p. 157, 
*) Tim. Cipariu, Principiă de limb. şi script. Blaș, 1866, p. 317. 
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la începutul Lexiconului de Buda (1825). P. Maior este 
întemeietoriul fonologiei. El cel dintâi reguleză şi fixeză 
întrebuințarea semnelor diacritice, cu deosebire la € şi 
6, apoi sedila, și semnele pentru ă și î ș. a. Dacă vom 
judeca ortografia lui P. Maior după ale nstre vederi de 
adi, vom afla nu e vorbă multe greșeli, nu este înse mai 
puţin adevărat, că pentru acel timp a fost o scriere emi- 
nentă, şi că în general forte multe din ea au r&mas 
adevăruri necontestate. !) 

Am stăruit cevași asupra acestei scrieri, căci este 
rodul mișcării literare epocale dela sfîrşitul secolului tre- 
cut și începutul celui curent, din care a zămislit renas- 
cerea limbei românesci. 

Aceea mișcare! de regenerare, care fără îndoslă ar fi 
adormit pe un timp astădi necalculabil, dacă nu erau 
ilustrele și gloriosele figuri ale Orădii-Mari, precum : Epis- 
copii Ignatie Darabant, Samuil Vulcan, Canonicul loan 
Corneli ș. a. Sprijin puternic moral și material, gândiri 
alese, aspirații înalte, poveţe înțelepte, sentimente umanitare 
asvoriau — întocmai ca în qlilele nostre — în belșug din 
reşedinţa episcopescă gr. cat. română de Oradea-Mare. Pă- 
rintele S. Klein r6gă pe episcopul Ignatie Darabant din 
Oradea, să fie al doilea Moise, care să scâtă poporul din 
captivitate. ?) lar P. Maior scrie: „Despre episcopul S$.: 
Vulcan și acele semne vedem, că mărirea lăp&dării slo- 
velor ciriliane dintre români, și aducerea înapoi a stră- 
moșescilor litere latinesci Prea Sfinţiei Sale ceriul o păs- 
treză.“ 5) Filologul canonic Corneli a muncit efectiv la 
desțelinirea ogorului ortografiei române, drept dovadă 
manuscrisele lui păstrate în biblioteca episcopiei române 
din Oradea-Mare: „Conspectus orthographiae in descri- 
bendo Dictionario Daco-Romano adhibendae, quoad illa, 
in quibus facta concertatione convenimus.“ Autorul |. 

') Conf. A. Densuşan, op. cit. p. 281. : 
*) Raportul lui Nic. Densușan aspre misiunea lui istorică, 

În Anal. Acad.-Rom. Ser. II. Tom. II, 1881, p. 31. 
3) P. Maior op. cit. p. 826. 
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Corneli comunică aici Episcopului Vulcan sistemul or- 
tografic, asupra căruia a fost de acord cu colegul seu 
P. Maior. Apoi „Reflexiones circa illa orthographiae, in 
conscribendo Dictionario Daco-Romano adhibendae puncta, 
in quibus non convenimus, quaeque ideo altiori Illmi Dni 
Praesulis et V. Consistorii ludicio determinanda subster- 
nuntur.“ Aici |. Corneli expune părerile sale cu privire 
la unele cestiuni ortografice, asupra cărora nu s'a potut înțelege cu P. Maior. !) 

Corpul profesoral al gimnasiului din Beiuș în me- morabila sa ședință literară din 6 Oct. 1860 2) desbate 
proiectul de ortografie română. trimis din partea consi- 
ului locotenenţial.ung. reg. cu însărcinarea, ca corpul 
profesoral să se pronunţe asupra regulelor, ce se cuprin- deau într'insul. 

Regretăm a nu fi potut da de urma acelui proiect, 
nici în archivul gimnasului, nici în a] episcopiei din Oradea- 
Mare. Destul, că guvernul austriac de-atunci al țerii, după întroducerea literelor străbune, el însuși a simțit dificultatea în privinţa 'scrierii române. Îngrijat de regu- larea scrierii și edarea cărților de şcâlă — întocmai pre- cum Înaltul Suvern ung. reg. de astădi ajută tipărirea manualelor pentru scâlele românescă de sub imediata lui 
superinspecţiune — a dispus să se elaboreze un proiect de ortografie. Acest proiect scris cu litere latine l-a tri- mis scolelor românesci de sub oblăduirea lui, ca acestea se se pronunţe asupra lui, ba a pus de repețite-ori în- trebări în privinţa ortografiei cu litere latine chiar şi guvernului de-atunci al principatelor române. 3) Precum am dis, noi nu -cunâscem ace] proiect, cunâscem înse respunsul corpului .prefesoral. - 

  

') Raportul cit. al lui N, Densuşan, p. 213, 
e 5) Tr. |. Farkas, Istoria gimn. „gr. cat. de Beiuș, 189%, p. 1—68. _ : | 3) Referatul lui C. A. Rosetti secr. de stat la despărţemântul cultelor și instrucţiunii publice cătră Consiliul Ministrilor, 1866. In Anal. soc. acad. Vol. X, 1867, p.2. - - o 
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În respunsul, ce-l dă corpul profesoral la cele VII 
puncte din proiectul pomenit, trebue se admirăm felul și 
modul exact și lămurit de a vede precum și principiile 
sânătâse ce le-a avut corpul profesoral în materie de 
limbă și ortografie. 

Pe acel timp, când era hiperlatinismul la zenitul glo- 
riei sale, un modest grup de dascăli români, isolați și 
ascunși la p6lele Bihorului spuneau lămurit: „Căci cu- 
noscinţa limbii latine în scriere pentru idiomul român 
numai atunci ar fi necesară, dacă limba română sar 
deriva absolute din 1. latină.... dar limba română își 
are geniul seu asemenea geniului |. latine, înse destins 
și şi “caracterul seu propriu ete.“ !) 

Mai mare ondre îi face acelui venerat corp, din care 
adi numai Teodor Kdvâry directorul și Paul Vela Ven- 
trariul mai sânt încă în viaţă, proiectul de ortografie, 
ce el l-a făcut. 

Anume corpul profesoral, precum se vede din res- 
punsul seu, nu a aprobat nici na primit proiectul trimis 

din partea guvernului pentru statorirea principiilor or- 

tografice, ci s'a usat de ocasiune, spre a-şi da însuși 
părerea sa privitore la regulele ortografice ale limbei 
românesci. Pe basa principiilor emise de P. Maior'a 
compus un proiect, în care a precisat pronunţarea voca- - 
lelor şi consonantelor, și a regulat întrebuinţarea sem- 
nelor diacritice. Multe dintre aceste regule până ca adi 

sânt în deplină vigore. Nici nu insistăm asupra analisei 

acelora, ci acludăm la călcâiul studiului nostru însuși 
proiectul în tâtă întregitatea sa. i-l dimitem aprețierii 

celor pricepâtori în materie de acesta natură, deplin con- 

vinşi, că numai cuvinte de laudă vor să rostescă asupra 

unei încercări atât de succese pe acel timp. Nu ne în- 

doim de loc, că istoria critică a ortografiei nostre va 

reserva acestei lucrări, amăsurat valorii sale netăgăduite, 

o modestă pagină, de care vrednică este. 

5) Te. L. Farkas, op. cit. p. 144—145. 
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Pe calea arătată de Klein-Maior, dar cu idei mult 
mai lămurite, cu mai multă obiectivitate, Și pe basa mo- 
numentelor vechi literare a stabilit Timoteii Cipariu 
„sistemul etimologic.“ Cipariu prin vastele sale cunoscințe, 
mai ales în domeniul literar al trecutului, este represen- 
tantul prin excelenţă al etimologismului. 

EI a însemnat cu litere latine tote sunetele române, 
făr' de a întrebuința semne grafice. 

Școla etimologică tindea a da limbei un aspect 
primordial și a recurs la o latinisare extremă. Voia adecă 
s€ ne creeze o limbă nouă aprope latinescă — deci Şi 
ortografia ei era forte anevoiosă. 

Dar un bun neprețuit a resultat pentru ortografie 
din îndelungatele opintiri ale etimologismului, anume: 
alfabetul latin, care a renăscut în sinul acestei școli. 
Deci ântâia întrebuințare a unei ortografii cu litere la- 
tine formeză meritul neperitoriu al şcâlei etimologice. 

Opus ideilor lui Cipariu a stabilit în Bucovina Aron 
Pumnul o ortografie; el a născocit câte-va litere, între- 
buințând semne grafice: accente, linii de-asupra vocale- 
lor întunecate etc. El a creat „sistemul fonetic.“ 

Școla fonetică voind a generalisa legile fonetice pe- 
atunci actuale, pentru tote epocele anteridre Și posteridre 
a pus la cale o romanisare -extremă a întregului material 
al limbei. Căutând a supune neologismele la aceleași 
schimbări de sonuri, cari au modificat vorbele ncoșe şi 
populare, școla s'a expus la o rătăcire regretabilă. Și 
Pumnul a voit să creeze pe lângă ortografie şi o limbă 
nouă, care era ridicolă, de şi la vedere potrivită cu firea 
limbii n6stre. (D. e. limbămînt = gramatică, aședământ 
limbariu = sintaxă, timplămînt = istorie, descriemînt pă- 
mântal = geografie etc. Sistemul lui Pumnul la noi 'cei 
de din-coce a dispărut cu totul, numai ici-colo se mai 
“ivesce câte un „ciunist“ isolat, (din-colo sa continuat » ? 

3 dar independent prin Lambrior, Tiktin şi a.) drept semn 
de. ultimă licărire al unei reforme ce-i drept pestrecute 
deja, dar” căreia nu i-se pâte contesta importantul rol, 
ce la avut în lupta pentru renascerea limbii,
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Sistemul lui Cipariu mai trăiesce prin părțile arde- 

lene și ungurene, dar modernisat după sistemele mai 

noue. Ast-fel schimbat marcheză fasa de transiție la sistemul 

„elimologic-fonetic.“ | 

Suntem "veseli și sentimente de înduioșare ne stă- 

pânesc, vEdând încă în mijlocul nostru bărbaţi încărun- 

țiți, dar inimoși din pleiada șc6lei ardelenesci s€u cipa- 

riane, cari şi astădi cu 6re-care mândrie constată, că nu 

pot scrie cu „codițe“; încă și adi mai resună din când în 

când sarcasmul nevinovat din ordurelele de dulce suvenire 

pentru etimologiștii nostri: „Cu cornațe, cu codițe, cu urechi 

și cârliguțe.“ !) Dar îi privim cu veneraţiune ca pe mar- 

torii vii ai gloriei trecutului nostru de pe timpul (1869), 

când în discusiunile urmate în societatea academică 

asupra ortografiei Laurian, pronunţându-se în favorul fo- 

netismului, a spus fără încunjur:: „Eu sunt precum am 

fost tot-de-una pentru principiul etimologic, dar tot-odată şi 

pentru “oportunitate, adeca pentru luarea în considerațiune 

a stării de cultură a publicului român și mai ales a publi- 

cului din principatele române libere, care este şi înai nu- 

măros și mai cititorii, înse care nu este deprins cu dificul- 

tăţile teoretice, fără ca st “pretind prin acesta, că fraţii Ro- 

mână de dincolo de Carpaţi în lucrările lor literare, să re- 

nunţe la “progresul, cure l-au făcut deja şi se descindă la 

nivelul nostru, căci sciu, că Românii de preste Carpaţi 

sânt mai .deprinși cu dificultățile, sunt: mai docili, și mai 

laborioși, dară se aibă indulgență, cătră massa cea mare a 

românilor de din-coce, cărora le place a ceti, dar nu pri- 

1nesc. bucuroși a fi îngreunați prin dificultăţi, după părerea 

lor superflue.“ 2) i 

Deja din acest citat respiră spiritul de conciliare și 

aplecarea de a face concesiuni fonetismului. | 

:) Apărătorii ședlei lui Cipariu numiau, într'o critică, sedilele 

„codițe“, semnul scurtării „corniţe“, accentele urechi,“ iar” circum- 

flexul „cârlig.“ 

2) Anal. soc. acad. Vol. L. p. 244—245.
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Însu-și autorul „Tentamen“-ului, cel mai intransigent 
representant al sistemului etimologic pur, — adevărat că nu- 
mai din resone de oportunitate. — se pronunţă pentru o ortografie eclectică, un termin mediu între etimologism 
și fonetism. 

Lucrul s'a desvoltat normal. Etimologismul rigid, exagerat în Laurian, s'a temperat în Cipariu, mai vârtos în „Sistema ortografică“ (1867), 1) un elaborat plin de vastă erudițiune şi de cercetări conscienţi6se, cunoscu- 
tele calităţi, ce disting tâte lucrările fericitului filolog român. 

În acelaşi timp o pleiadă dintre cei mai buni ai 
nostri, cu un întreg arsenal de profundă erudiţiune în 
materie de limbă, a eșit pe arena de luptă. Lupta ur- 
mată în sensul unui etimologism temperat prin concesiună 
fonetice a decurs 3 ani (1867—89) în sinul societăţii 
academice. 

Drept isbânde ale acestei lupte, din care a resultat 
renascerea ortografiei limbii n6stre, pe lângă citatul ela- 
borat al lui Cipariu sunt o serie de lucrări academice. 
Ast-fel : „Unitatea în 1. română filologice dedusă“ ?) a lui 
Ioan Marcu din Maramureș; un sistem ortografic logic combinat în t6te părţile lui, care arată, că autorul a fă- cut profunde și mature meditaţiuni asupra limbii; trac- tatul lui G. Î. Lahovari „Despre alfabetul și ortografia 
română;“ 2) „Operatul“ lui G. Muntean; *) „Raportul co- misiunei ortografice“ redactat și însoţit de un întreg 
proiect studiat în tte amănuntele lui de I. C. Massim; 5) valorosul „Proiect de ortografie al minorității“ susținut 
de 1. Sbiera 5); „Principie de ortografia română“ de |. Eliade-Rădulescu. 1) 

  

1) Anal. soc. acad. vol. 1. p. 88 —99. 
”) Ibid. În Raportul comisiunii ortogr. p. 67—69. 

» "97 VP » » p. 66—67. 
p. —a4, 

p. 66—79. 
p. 79—84. 

-p. 189—199. 

=
 

a 
v
u
 u
s.



— 6 — 

Din aceste proiecte a isvorit „Afodul de scriere pentru 
publicarea Analelor și altor: lucrări ale Societăţii Aca- 
demice Române,“ din 13: Septemvre 1869.!) 

„Modul de scriere,“ numit și provisor, era întemeiat 
pe un etimologism temperat prin concesiuni fonetice. Orto- 
grafia lui provisoră înse n'a putut prinde rădăcini în 
țelina literaturii române. | 

Pe timpul acesta, su mai corect, deja cu un an 
înainte de a se începe lupta, din care a resultat „Pro- 
pisorul,“ Titu Maiorescu bombarda cu inteţit foc cetatea 
ciparianilor. Lucru prea firesc, că în cele din urmă, ză- 
darnice au trebuit se rămână încercările şcâlei etimolo- 
giste de a ne face pe noi Românii, cari posedăm o li- 
teratură de mai multe secole scrisă într'o ortografie dintre 
cele mai fonetice, ca se apucăm calea inversă și rupend 
cu tradiţiunea, s& trecem de la fonetismul cel mai curat 
la rigidul etimologism. 

Cea dintâiii spărtură a făcut'o deci în cetatea eti- 
mologiștilor cartea lui Maiorescu „Despre scrierea limbii 
române“ (lași 1866. [l edit. în „Critice“, Bucuresci 1874). 
Înţelegem așa, că lui Maiorescu îi revine meritul de a fi ac- 
centuat tot mai mult necesitatea unei transacțiuni în 
sensul fonetismului și a indica „Direcţia n6uă“, în care 
are se purcâdă ortografia română. 

Al treilea sistem ortografic e deci al lui T. Maio- 
rescu, numit și al „Convorbirilor literare“, organul „Ju- 
nimei.“ Acest sistem ţine calea mijlocie. El este „etimo- 
logic-fonetic.“ “Ține semă de etimologia cuvintelor și are 
semne ca fonetiștii. . 

Pe basa acestui sistem Academia Română în se- 
siunile sale din anii 1880--81 și 1894—95 a compus un 
sistem întemeiat pe fonetism temperat prin necesități eii- 
mologice ; e deci „fonetac-eiamologic“, după-cum l'a numit 
însu-și Maiorescu. 2) 

5) Ibid. p. 280—281, | 
2) Anal. Acad. Rom. Seria îl. Tom. Îl. Bucuresci. p. 416.



  

  

— 17 — 

Cele doue principii, de cari s'a condus Academia în stabilirea ortografiei sale, au fost: a) Pie-care cuvent se scrie, cum se pronunţă. b) Acele sumele române, pentru cari avem htera latină corespundetăre, se scriu tot-deuna, cu acestă literă şi numai când nu va fi literă latină, pen- tru unele sonuri române să. se întrebuinţeze şi alte semne. !) Ortografia Academiei e un compromis între etimo- logiști şi fonetiști, și s'a făcut 'din capul locului cu in- tențiune, ca prin regulele adoptate s& nu se prejudece desvoltarea ulteridră a limbii şi respective a sunetelor. Nu e deci definitivă și nemutabilă. Este o învoială în sensul uniformisării scrierii. Timpul va îmbunătăţi con- clusiunile. 
Însu-și Maiorescu, raportorul comisiunii literare, dice: „Fără îndoială lucrarea nâstră așa cum vi se presintă, nu deslegă și nici nu atinge t6te întrebările, ce ni le pune ortografia română. Noi am credut, că deocamdată a fost bine a se insemna prin câte-va liniamente mari forma generală a scrierii nostre, lăsând anilor viitori sarcina de a fixa tote amă&nuntele ortografice.“ 2 
Și bine a proces Academia așa, și numai așa, căci pentru a se asigura o continuitate, o desvoltare normală, prin urmare binefăcătore şi cu bune resultatc, este nece- sar, ca şi în ortografie — ca în tâte în lume — să se procedă prin evoluțiune, iar nu prin sărituri. Evoluţiunea în limbă aduce și trebue s& aducă cu necesitate mai curend ori mai târdiu evoluțiune şi în scriere. | Basaţi pe acest principiu irepugnabil, de Și scim, că viitoriul al fonetismului este, de şi aprețiem pe deplin resultatele obținute de fonetiștii din România, în cursul normal. de  evoluţiune trebue să le considerăm încă de premature. 
Tot din acest motiv de alta parte trebue cu drept cuvânt s& compătimim pusilanimitatea nâstră, de a ne văiera necurmat de neajunsele ortografiei. m | 
) Anal. Acad. p. 416 şi 417. 
2) ldem p. 494, 
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- Sistemul. Academiei în oposiţie cu cela al „Convor- 

birilor literare“ alt-fel de aceeași proveniență nu denotă 
„decât un paș bun făcut înainte spre fonetism. 

Direcţia fonetică, care are mulți adepţi în România, 
s'a născut la impulsul dat de Maiorescu. Ela croit dru- 
mul fonetismului, însu-și a remas staționar pe lângă prin- 
cipiul fonetismului moderat prin necesităţi etimologice. 

Tinerimea a dat năvală. 
Cel mai valoros representant al șc6lei fonetiste este 

Alesandru Lambrior, care atât în scrierile sale scientifice 

(„Îndreptariă“ în „Convorb. lit.“ Vol. XV), cât și pe 
catedra profesorală a propoveduit neobosit fonetismul ne- 
turburat de consideraţiuni etimologice. 

Durere, mârtea l-a răpit fără vreme în mijlocul unei 
activități febrile în sensul fonetismului. 

Aceste siint sistemele istorice. S'au făcut şi de alțiă 
încercări, dar fără succes. 

Așa-dară pe terenul ortografiei adi nu ne mai în- 
timpină acele sisteme diametral opuse, ce domniau odi- 
nidră între şc6la etimologică și cea fonetică: ambele de 
o potrivă de imposibile tocmai prin extremul lor contrast. 

Peste tot problema ortografică, de şi e în fermentație, 
deci în stare de transiție, totuși se apropie cu încetul. 
de o soluțiune definitivă. 

O conciliare perfectă domnesce între etimologismul 
temperat susținut de academie și între fonetismul raţional, 
ce-și urmeză în linisce cursul seu de evoluţiune. 

Principiul, dela care avem deci a pleca la stabilirea 
ortografiei, nu mai pote fi îndoielnic în diua de astădi. 
Fonetismul este, care cere, ca scrierea să stee în cea mai per- 
fectă armonie posibilă cu pronunțarea. În teorie, auto- 
ritățile cele mai celebre din epoca în care trăim, ca Max 
Miller, Whitney, Schuchardt și alții, s'au declarat fără 
reservă pentru fonetism, care este unul din resultatele 
celea mai preţiose ale sciinței moderne. În practică ve- 
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dem, că nu numai n'a existat vr'odată un popor în lume, 
care: s&-şi fi croit chiar din capul locului o scriere eti- 
mologică, ci că chiar la acele popre, la cari usul scrierii 
dateză de demult și cară din acesta causă poșed o or- 
tografie mai mult scu mai puțin etimologică, domnesce . 
de mult timp un curent puternic, care tinde a înlătura 
vechia metodă. transcriptivă și a o înlocui prin una mai 
conformă cu limba grăită. Asociaţiuni numerâse lucreză în acest sens în Francia, Elveţia, Germania, Anglia și 
America, și nu pâte fi supus nici unei indoieli, că mai timpuriu scu mai târdiu, străduințele lor vor fi încoro- 
nate cu succes. 1) 

) Conf. H: Tiktin, Manual de ortografie, Iași, 1889, p. 1—9. 
. Ă 

9



  

  

IL. Regule ortografice și observări ortoepice. 

A. Vocale curate. 

$ 1. Vocalele a o us e se scriu cu semnele Su- - 
netelor acestora. 

Observare. Vocala e în părțile ungurene se pro- 
nunţă la fel. Anume: e precedat de alt e, precum în: 
fete, rege, cel dintâiui e se pronunţă ca une deschis un- 
Suresc, așa se pronunţă ici-colo şi mai mulți e consecutivi: 
vehement, referent; ba .unii români educâţi în școli străine 
rostesc chiar și ast-fel : degetele mele în loc de fEt€, rege, ve- 
hement, degetele, mel€, adecă cu un e ecvivalent unui € 
unguresc s6u mai bine dis, cu e curat Şi sonor românesc. 
Ori-ce altă pronunțare e o influență străină. 

B. Vocale intunecate. 

Ş 2. În limba română deosebim doue vocale întu- 
cate: una, care se sciie a (excepțional. ă) s6u &, şi alta, 
care se scrie â, € scui (excepţional d). Scrierea acestor 
vocale caracteristice ale limbei este centrul neînțelegerilor 
nostre în ortografie. Originea lor e mult discutată de 
învețaţi. | 
„Până acum flologii români au privit atât vocala a 

cât şi pe î de vocale derivate, |!) și le-au derivat din 
a, €, i (u). Și din punctul de vedere al ortografiei acesta 
e și de lipsă. Pe cât timp nu avem semne grafice di- 
stincte pentru exprimarea acestor vocale întunecate, ci 

1) De. câte-ori se va face amintire în cursul acestui studiu 
despre aceste doue vocale în general, se vor însemna cu d și $. ale fonetiştilor. Sistemul „Convorbir. lit.* însemnă ambele vocale 
cu un singur semn: d pentru cuventul, că Maiorescu consideră 

- pe î: numai ca.0 nuanţare alui d prin influenţa sunetelor învecinate.
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numai semnele (.) și («) aședate asupra vocalei, din care 
se derivă, trebue s&-se menţină și în privința lor prin- 
cipiul etimologiei în marginile limbii române. 

Ortografia Academiei a fost aședată în general pe 
base fonetice, ar fi de lipsă deci să se stabilescă pentru 
aceste vocale semne cu totul noue; până-ce nu se va 
intempla acesta, s'au admis consideraţiile etimologice. 

Anume Academia, cu privire la scrierea lor a sta- 
bilit regula ţinută în termini generali: „Să se însemneze 
sunetul ă cu semnul: (.), iar sunetul î cu semnul: (A), 
de-asupra vocalei originare, din care a provenit.“ 

Admis odată principiul etimologic, și după-ce însem- 
narea sunetelor staționare n'a fost fixată, s'au născut 
atâtea feluri de scrieri, câți ţineau să scrie ceva; mă- 

"sura corectității acelor scrieri corespundea — se înțelege 
— cunoscinţelor etimologice mai largi scu mai ânguste 

"ale respectivilor scriitori. | / 

1) Vocala ă—ă 

În scrierea acestei vocale e Oreși-care potrivire între 
scriitori. | 

$ 3. dă se scrie: | 
a) Când se pâte reduce prin flexiune sed derivare 

la a curat, din care s'a derivat. EXx.: cărți-carte, părţi- 
parte, plăcut-place, călduţ-cald. 

Acest ă se numesce: schimbătoriii. | 
b) Când nu se pâte reduce la a curat, nici nu pu- 

tem recunosce, că este derivat din vocala limpede e. Ex.: 
băiat, bănuiesc, păgân, păhar, că. 

Acest ă se numesce: staționar. 
Excepţiune. În persâna 3 sing. a perfectului simplu 

la verbele de Ia conjugaţiune & accentuat de la sfir- 
şitul cuventului se scrie, spre deosebire de ă neaccentuat 
din pers. 3 sing. present, cu ă. Ex.: luă, mâncă. (Unii 
însâmnă acest & și cu â: luă, lucrâ. Decisul secțiunii 
liter. din 23 Dec. 1894. Plenul Academiei încă nu s'a 
pronunţat definitiv asupra acestei însemnări, recomandate 
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de aceia, cari susţin, că nu există vocala întunecată î 
prin sine însa-și, ci numai prin influența sunetelor învez 
cinate. După acesta părere era deci natural, ca să sei? i 

E 

a Ă 

% 

deosebescă perfectul: stricâ de present strică). 
Observare 1. Vechiul ă final, dacă stă după i, se 

preface în e. Acest e (derivat din ă) se rostesce şi 'scrie 
corect cu e. Ex.: ortografiă-ortografie, mândriă-mândrie. | 
(Imbunătățire admisă și de „Enciclopedia rom.“) 

Observare 2. În pronunțarea vulgară din părțile 
bihorene ă final, ba chiar Şi articlul a, se resolvă în e 
deschis maghiar — ceea ce nu e corect. Ex.: uşe, câje, 
carte, în loc de ușă-ușa, câjă-câja, cartea. 

Ş. 4. & derivat se scrie: 
a) De câte-ori se derivă din vocala e. Ex.: m&r-meri- 

mere, per-peri-pere, văd-vedi, văr-veri, ap&s-apeși, vărs- 
verși, înv&ț-înveţi. | 

b) În pronumele: mă, ze, tzu, său, (seu) nouă, vouă. 
c) În coniuncțiunea să spre a se deosebi de reflexivul 

se. EX.: să se dică.!) | | 
Observare Î. Prefixele re și 7&s se scriu și rostesc 

„corect și mai frumos cu e curat. În neologisme, în cari 
nu se admit vocale întunecate, se pronunță numai e curat. 
EX.: regulă și nu regulă, retortă nu r&tortă, recunosc nu 
r&cunosc, a 

Observare 2. Sunetul & derivat din e se află de regulă 
după labiale (P, p, v, f, m,) şi une-ori după r și s, cam 
în următârele cuvinte : armesariu, blăst&ăm (blăstem), bătrân, 
căpetâiu, căpăţină, cumpăt (cumpet), fremet (fr&met), îm-.. 
perat, îndăr&pt (înder&pt), jumătate, m&duvă, m&duiariu, 
merunt, măsură, păcat, păcurariu, păcură, p&duche, pălărie, 
penușă, păstrav, pă&strugă, petrund, r&runchiu, rășină 

„(reşină), s&ptămână, s&rac, săcure, strămur, văduv, văl, 
vesc cu t6te derivatale lor. 

" Observare 3. După sibilantele s, ș, ţ, d,.z, j unde 
pronunţarea vulgară preface pe e în &, se admite în scriere 

2-5. Multi însemnă pe & din să cu d, de şi stă după sibilantă, 
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ca și în pronunţarea corectă e curat. Ex.: semn, șed, ţes, 
deu, zestre, jertfă, înse; asemenea în terminaţiunea esc și 
ez: vorbesc, răpesc, uresc, întrupez, întabulez. 

Observare 4. e final din formele feminine rostit după 
u ca & se scrie cu e curat. Ex.: doue, noue (nouă pro- 
nume, nouă adiect.) roue (gen. și dat. sing.), oue. Peste 
tot e dela plural, în contra rostirei dialectală, se scrie şi 
pronunță corect e: case, pere, cirese, împărătese, 6se 
(vechii 6să), păhare etc. Diftongarea lui o în doue, n6ue 
etc. din pronunțarea vulgară nu se însâmnă. 

2.  Vocalu 6-6-î-(8). 

Acesta vocală tot-deuna accentuată în marginile eti- 
mologiei române nu se pote reduce ușor la vocală lim- 
pede. De ordinar numai proveniența din i se cunâsce 
prin flexiune. | 

Din acesta pricină domnesce așa mare confusiune în 
scrierea acestui sunet. 

Între feluritele scrieri ale acestei vocale doue au 
eșit biruitore, una dominantă în scâlele din Ungaria și 
Bucovina și alta mai fonetică obligată în șcâlele din 
România. 

$ 5. d se scrie: | 
a) În mijlocul cuvântului, dacă-i urmeză 2 singur, 

ori cu altă consonantă s6u mb, mp. EX.: mână, lână, 
român, păgân, mântuire, lăudând, strâmb, câmp, 

b) În cuvintele în cari na dispărut. Ex.: atât, 
cât, ântâiu, calcâii, gutâiu, (în Bănat călcâniti, gutâniu) 
remâiu (remân), gâscoiui (gânsac), brâu (brâne), grâu 
(grâne). 

c) Cu â scriem astădi cuventul gât (în care. â de- 
rivă din u: gât) și tote derivatele lui, precum: gâtlegiu, 
gâtlan etc. 

„_ Observare. Vocala â mai vârtos înainte de 1, n şir 
ici-colo se pronunţă încă și-acum ă. Ex.: mănie, mănios 
Şi derivatele lor, căntariu, căntări, căntărig, pănă, păndesc, 
rânced, rămăn, remăiu, am remăs; ba în părţile biho- 

 



  

rene și. cuvântul român se rostesce romăn, apoi, cărnaţ, 
hărtie, a părli, a întălni (în Bihor tălni.) Aceste cuvinte 
conform legilor fonetice ale limbei se scriu și rostesc 
corect cu â. 

Ş 6. 2 se scrie: 
a) În mijlocul cuventului, când se preface la flexiune 

seu derivare în . Ex.: vâna-vine, cuvânt-cuvinte, temp 
(și timp)-tempuri (timpuri), vând-vindi, vinde, înferbânt- 
ferbinte, tâner (tiner)-tânări (tineri). Înse sfânt (sânt)-sfinți 
(sânţi). 

b) În cuvintele cu silaba finală ment. Ex: pământ, 
mormânt, vestmânt, jurământ. 

€) În cuvintele: amândoi. avent, curend (curund, fân, 
flamând, premândă, spânzur, stempăr, adenc, a se în- 

“templa, tâmpla, vână, vând, arândă (în Bihor: arindă) 
şi derivatele. lor, în cari € nu se preface îni; !) apoi freu, 
în sfîrşit: vertute, vErtos, vârtej şi vârf, a căror vocală 
întunecată s'a născut sub înfluența lui r, din care causă 
aceste patru din urmă se scriu și cu .Îî, virtute chiar Și 
cu i curat: virtute. | 

d) În gerunâiile (partic. pres.) de-a II și III conjuga- - 
țiune. Ex.: vegând, ședând, bătând. 

Observare: Atât â cât și € după i se prefac îns 
„Oiiâe înx.: tăia-tăind (și nu tăiând), învia-înviind (în loc 
de înviând), scrie-scriind (nu scri€nd). 

$ 7. î se scrie: | 
a) La începutul cuvintelor, precum: în, încă, înse, 

ntre, implu (umplu); și unde se presenteză “ca razem: 
MĂ, îţi, îi îşi îl.2) 

Î 
Î 

1) Acestei regule se supun numai elementele latine ale limbii 
române, alte elemente urmeză, regulei cu â. 

>) î eufonie se adauge ca razem al rostirii la formele scur- 
tate atonice ale pronumelor personali ; el se adauge și la articlul 
lu. de când acesta și-a pierdut pe u. Cât temp expresiunea lu 
bătură, lu întrebară st rostea ast-fel, nu a fost lipsă de. el, după- 
ce înse prin -secolul al XV-—XVl-lea s'a pierdut -u din lu, nu s'a
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Excepţiuni: ânger (inger), âmblu (umblu), ângust, 
ântâiu. 

b) În mijlocul cuvintelor, dacă nu-i urmâză mb s6u 
mp, de comun înainte și după r, precum și după sibilan- 
tele s, ș, î, dz. Ex.: tirg, rîu, rimă, riîvnă, rîd, surtd 
(surid), string; infinitivele: a _viri, sfirși (sfirşi), omori, 
cobori, văpsi (văpsi), obosi (obosi), păţi (păţi), înverdi 
(înverdi), păzi (păzi). Dacă stă vocala întunecată după 
c Şi g, se însemnă cu â: cârja, cârd, gârlă. 

Observare. În limba literară, seu s'o numim limba 
de conversaţiune a clasei culte române, vocala î cu în- 
cetul e substituită cu s curat, deci se scrie şi pronunță 
mai vârtos după sibilante s curat. Ex.: ȘI, di, singur, 
simţ, qic, ţin, zid. 

C) În cuvântul dânsul (derivat din ins.) 
$ 8. 4 se scrie numai în sânt, sântem, sânteți. 
Observare generală. Cuvintele noue nu se supun 

schimbărilor fonetice deja petrecute. Peste tot în. neolo- 
gisme nu se admit vocale întunecate. Deci rostim Și Scri- 

„em corect: speranţă (nu sperânță), stert (nu sfârt). Nu 
pronunțăm în neologisme pe a accentuat ca ă acolo, unde 
după legile foneticei, am ave întradevăr ună. EX. : naţiu- 
ne (nu năţiune), natal (nu. nătal), maghia. (..: .mă- 
ghiar, |. măghiara), a traduce-traducere (nu a trăduce * 
trăducere), ocupaţiune (nu ocupățiune), apoi regulă (nu 
regulă ori chiar regulă), secundă (nu secundă) etc. 

Direcţia mai fonetică mai ușor de observat, dar 
mai puțin motivată, s'a născut şi ea în sinul Academiei. 
Secţiunea literară anume, ocupându-se din nou de vocala 

mai putut rosti: | întrebară, ci a trebuit să i-se adaugă un î: îl 
întrebară. Unde pronumele scurtate și articlul işi au razem în alta 
vocală, adecă nu e nevoie de el, nu se pune. Ex.: Cine-şi sfarmă, 
capul cu d'al d'este, eu unul nu 'mi-l sfarm. Fiind deci numai ra- 
zem, nu se l6gă de cuvânt prin linidră, nică nu se însemnă cu 

- apostrof absenţa lui acolo, unde n'a existat. 2
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acesta în ședința sa din 23 Dec. 1894, în nisuința dea 
simplifica la posibilitate scrierea a deliberat: 

„Vocala obscură î se va scrie cu caracterul & în 
casurile, când este precesă de guturalele ce Și 9 pentru 
evitarea pronunțării acestora ca ci și gi, se va scrie deci: 
cântare, cârpire, câne, cât, când, scârbă, gândire, gândac 
ete. În celelalte casuri, atât în cuvintele românesci cât şi 
în celea de origine îndoi6să, precum și în celea străine 
sunetul î va ave tot-deuna expresiunea sa grafică în î cu 
circumflex: î. Ast-fel: în, împreună, cuvent, înv&țământ, 
vinturare, sînt (nu sânt), întîlnire, pîndire, trindav, întii, 
respîndire, pinză, mintuire, mîndrie, trintă șel. 

C. Vocale diftongate. 

$ 9. Vocalele diftongate: € și d se scriu cu accent 
acut. Ex.: leg-legă, cer-câră, rogă-râgă, domn-dâmnă. 

Aceste “vocale, -— caracteristice pentru Il. română, 
căci contribuesc a-i da limbii aceea înfățoşare a parte, 
care 0 deosebesce de celelalte limbi romanice — se nu- 
mesc diftongate, pe când la adevăr vorbind numai € 
este vocală diftongata; d este o vocală și ea „sui ge- 
neris“, „intunecată“ derivată etimologicesce prin influența 
accentului din o, și ecvivalentă cu „a“ maghiar, care 
în pronunțare începe a primi nuanța: oa. 

| Sortea le-a legat de-olaltă și constituiesc încă și adi 
calul de bătaie al tuturor pricep&torilor: Și nepricepătorilor 
în materie de ortografie. a 

Noi ne-am mărginit a indica aici scrierea lor între- 
buințată în șcâlă. 

Se scrie înse: ea în următârele casuri : 
a) În terminaţiuni la substantivele articulate de-a 

III a declinaţiune: cartea, lumea, partea; — la adiective 
„ȘI pronume: rea, mea. . 

b) În desinenţele imperfectelor de-a II și a III a 
conjugațiune: tăceam, puteai, zăcea, băteam, mergeai, 
cerea, fugea. Aici a e vocala flexionară a imperfectului,
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e deci o vocală de sine stătătâre cu înţeles propriu gra- 
matical. 

Observare 1. Vocala diftongată € înainte de u se 
preface în e deschis, care se scrie cu e curat în forma 
nearticulată a unor cuvinte, precum: stea (nu steuă), 
nea (nu nâuă); în forma articulată înse: steua, ncua, 
mărgâua. 

Observare 2. Amăsurat principiului fundamental al 
ortografiei, fonetismul temperat prin necesități etimolo- 
gice, a cărui punct de plecare este: „Fie:care cuvânt se 
scrie cum se pronunță“ — vom scrie: dacă, fată, masă, 
vară, vargă, viață și nu dâcă, fetă, mesă, vâră, vârgă, 
visţă. 

Observare 3. După labiale seu după 7, e diftongat 
(derivat din e, ce se preface în &) trece în a. Ex.: văd 
(vedă)-vadă, ar&t (arctă)-arată (nu arâtă din Bihor); se 
păstreză inse € în terminaţiunile că și că. EX.: iubâscă 
(iubesc), răpâscă (răpesc), declameză (declamez) ; apoi în 
cuvintete ca: mergă (merg) trimâtă itrimet), unde în 
pers. ] sing. present ind. este e curat. Peste tot unde 
pronunțarea vulgară preface pe € după sibilante în a, 
se scrie și se pronunţă corect €. Ex.: ședă, semen, stu, 
sosescă, împărțescă. 

Observare 4. Înainte de u se pronunţă în limba de 
conversație a societăţii culte românesci în loc de d, un 
o curat, carele se Și scrie cu simplu o. Ex.: rouă, nouă, 
Nouă, vouă, doue, noue. 

Observare 5. Dificultăţi și încurcături stint fără "ndo- 
ială în scrierea sunetelor diftongate, peste tot a difton- 
gilor, dar mai vârtos în alui € şi 6; din acesta pricină 
secțiunea literară a Academiei, în ședința din 18 No- 
vembre 1894, după-ce însu-și Hașdău a cedat și n'a mai 
stăruit în susținerea accentului pe e și o, ca ecvivalând 
cu ea și oa, a votat în unanimitate: „că diftongii ea şi oa 
sc.se scrie cu litere întregi: ea, oa. Decât-că plenul Aca- 
demiei ca până adi nu s'a pronunțat în chestiune.: 
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În șcâlă s'a admis ținerea lui € şi 6!) nu atât din 
necesitate ortografică, cât mai ales de dragostea etimologiei. 

Maioritatea. diarelor n6stre de din-câce, apoi „Tran- 
silvania“ şi „Enciclopedia-română“ — cari totuși ca or- 
gane ale „Astrei“ respective ca întreprinderi literare ale 
acestei asociaţiuni culturale, ar trebui să. fie dătătore de 
ton — scriu și ele ea și oa. 

$ 10. Ceialalţi diftongi se scriu cu literele voca- 
lelor, din cari sânt compuși și fără nici un semn diacri- 
tic afară de casul mai rar, dacă una dintre vocale este 
de ex.: & s6u î, având acestea semnele lor caracteristice. 
Representăm adecă în scricrea nâstră atât diftongii „cre- 
scători“, cât și cei „scădători“, în același mod, în care ele 
se representă și în ortografiile mai tuturor celoralalte: 
popore din lume, va se dică, punând alăturea una cu 
alta literele, prin cari se exprimă cele due elemente com- 
ponente, când sint isolate. 

Vocalele compuse din s s6u u cu altă vocală, fie 
înainte s6u după i scu u, sânt diftongi. 

Dintre diftongi numai doi ne presintă Greși-cari 
greutăți. 
“1. Diftongul e se scrie, unde se pronunţă, ca dif- 

tong. Ex.: fierb, iepure, iert, miere, piere. 
„Ca ie se pronunță e la începutul silabei. Acest e 

preiotat, numit romanic, se scrie înse cu e curat: 
a) În pronumele: eu, el, ei, ele. 
b) În verbul auxiliar: e, este, ești, eram, erai, era. 
c) În terminaţiunile acelor verbe de conjugaţiunea 

a lVa în esc, înaintea cărora nu se află s ca parte de 
diftong din trupina cuvântului. Ex.: vorbesc, nădăjduesc, 
trebuesc, instruesc, sfirșesc; înse straie (strai), resbâie 
(resboiu), voie (voios), plâie (ploios). 

„2. Diftongul ia se scrie, unde se pronunță. Ex.: 
chiamă, fiară, iar, iad, iaz, poiană, toiag. 

1) Fonetiștii şi toţi aceia, cart înclină mai mult spre fone- 
tism, le însemnă cu: ea, oa. 
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La începutul cuvintelor cum și unde ia este derivat din te resp. e se lasă latitudine de-a scrie Şi € în loc de ia. EX.: Grbă (iarbă), €pă (iapă), €rnă (iarnă), ferbă (iarbă), pstră (piatră) ș. a. 
Desinenţele imperfectului indicativ ale verbelor de conjugațiunea IV. se scriu cu diftongul sa, căci însu-și infinitivul acestor verbe indică vocala i, deci scrierea cu ia se impune, de și în pronunțare nu se aude bine de- osebirea între ea și îa. Ex.: veniam, audiai, gătia, vorbia, săria, muria, numia. 
Pronumele ea se pronunţă ca a, dar se scrie tot- deuna:: ea. 
În urmă € din coniunctivul verbelor de sub c): nă- dăjduescă, trebuescă, sfirșescă se scriu ast-fel, de și în pronunțarea vulgară se aude sa su chiar a. 
Observare 1. Usul a reduplicat pe e din diftongul ea în pronumele — acea — aceea (rostit aceia) spre a deosebi în scriere singularul feminin de pluralul mascu- lin aceia. Tot așa ceealaltă rostit vulgar ceialaltă. 
Observare 2. Diftongul românesc au în verbul caut se preface în pronunţarea vulgară din Bihor în o: caut- cot-cotă, “Tot în Bihor pluralul verbului ajutorial au nu numai se preface în o, ci mai primesce și unr. Ex.:or dis, s'or dus în loc de au gis, sau dus. Formaţiuni ne- admise de gramatică. 

D. Vocale semisone, 

Chestiunea. diftongilor a remas neresolvită în sinul Academiei, dar semisonia: e în legătură organică cu dif- 
tongii, deci nici scrierea semisonurilor nu e lămurită. Academia a enunțat în general că vocalele ș ŞI u!), când 
se pronunță pe jumătate, să se însemne cu semnul scur- tării: (-). Acesta definiare ținută în termini generali, Și 

1) Maiorescu nu însemnă semisonia. Fonetiştii nu au obiceiii de a însemna semisonele iniţiale și mediale. - a 
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Cn _ ENE 
chestia diftongilor deschisă a dat. nâscere -uiiei- însem- 
nări a semisonurilor fârte nehotărite și lăxe. 

În confusiunea, ce domnesce cu privire la scrierea 
vocalelor semisone, ies la ivelă mai vârtos trei curente. 

Unul obligat pentru șc6lele din România, după care: 
„Vocalele î și u se însemnă cu semnul scurtării la în- 
ceputul, mijlocul şi sfirșitul cuvintelor, când se pronunţă 
pe jumătate,“ precum: amiâdi, adi, taiu, ântâiu, plouă, 
nouE ş. a. — — 

  

Al doilea din motivul, că încurcă și strică aspectul 
scrierii fiind semisonele forte dese în limbă, și pentru 
motivul  îinlesnirii scrierii, nu obicinuesce a le mai 
însemna cu semnul scurtării, ci lelasă ca ş şi u întreg, 
cu atât mai vârtos — se dice — căcr în urmă temă de 
confusie nu e la mijloc. Ast-fel scrie maioritatea diarelor 
n6stre; tot așa și Enciclopedia. =— 

Al treilea curent intermediar — primit de noi — 
mai potrivit şi pentru şcâlă, pentru-că ţine cont de se- 
misonie și ne mântuiesce și de conglomerarea atât de 
plictisitore a semnelor diacritice, este: 

Ş 11. i semison final și medial dacă Stă după conso- 
nante şi dacă nu-i urmeză vro vocală, cu Care să se dif- 
tongeze, se scrie i. Ex.: audiți fraţi buni, Gmeni de 
omenie, vecinic pacinici. În diftongi înse se Scrie ş intreg. 
Ex. : boi, cai, noi, VOT, taină, fier, pierd, UE. Asemenea 
înainte de & mut, unde i tot-deuna € 'semiSon, se scrie i 
(fără semnul scurtării). Ex. : lucrătoriu, paii, raiu. 

Observare Î. I final după ] și r precedate de altă 
„consonantă se rostesce plin și se scrie î. Ex.: afli, 
acri, negri. 

Observare 2. Însemnarea pluralului: 'Terminațiunea 
seu caracteristica pluralului e 3, deci pluralul articulat al 
substantivelor de a II a declinaţ. se însemnă cu d. Ex.: 
domnii, pomii, licuricii, ciocoii. | 

Observare 3. Substantivele terminate în ie (vechii 4) 
au pluralul nearticulat cu: 4. Ex.: ortografii, hârtii. La 
omonime înse: domnii, bogății, împărații, dacă dorim să 
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le însemnâm în scriere; ceea-ce înse nu e absolut de 
lipsă, căci temă de confusie nu e, apoi nici întrebuin- 
țarea accentelor tonice nu este încă regulată. 

Observare 4. Însemnarea genitivului Și dativului sing. 
articulat al susbtantivelor feminine de a Illa declinaț. 
se îndrâptă după pluralul nearticulat. De exemplu : cartea, 
partea, fac pluralul nearticulat: cărți, părți, deci genitivul 
şi dativul îl vor ave: cărții, părţii şi nu cartei, partei. Nu 
vom dice deci: se le descopere lor evangelia dreptatei, 
ci dreptăţii. Substantivele de 1 a declinaț.: casa, masa, 
rosa, au pluralul nearticulat: case, mese, rose; vor ave 
deci genitivul și dativul: casei, mesei, rosei Și nu cășii, 
meşii, rosii ori chiar căsi, mest, rosî. Nu urmeză acesta 
regulă cuvintele terminate în ie(vechiu ă), a căror plur. 
neartic. e îi; genilivul şi dativul acestora îl facem: or- 
tografiei, mândriei, ca se nu confundăm casurile plura- 
lului cu ale singularului. 

Observare 5. Semisonul + final în pronunțarea vul- 
gară din părţile ungurene adese dispare și se contopesce 
Ore-cum cu consonanta precedentă. De ex.: cârnaț fripţ 
rupț în dinț, în loc de „cârnaţi fripţ etc.; pecând ortoepia 
pretinde, ca acel 7 să se distingă, să se pronunţă cu 
Greși-cate-va dulcâță. În Bihor chiar ȘI e final dispare 
une-ori, se dice adecă: subţir în loc de subțire: şi subțiri. 

$ 12. mut seu scurt se scrie numai după 4 — 
cu care împreună formâză o vocală semisonă — în ter- 
minaţiunea singularului a substantivelor și adiectivelor de 
genul masculin și în persona 1 sing. a presentului. Ex.: 
raiă, paiă, resboii, grecii, vechiu, ântâiă, putregaii, 
mucegaiu, încuii, suiu, voii (înse: lucrai, tăcui, făcui, 
spusei in perfect. istoric). 

__ Observare. ă ca parte de diftong nu se îns&mnă cu 
semnul scurtării. Ex.: au, dau, eu, leu, nou, memoriu, 
Scriu. Aici și peste tot u semison din diftong nu ea se 
confunda cu ii semison, constătătoriti din doue caractere 
respective -cu ă din să: maiii, scaiu; acest ă din îi se nu-- 
mesce mut seu scurt, pentru-că nu se aude aprope nici decât. 

i
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E.  Consonante. 

Consonantele se scriu cu litera corespundetore din alfabet. Regule speciale nu sânt decât pentru unele. 
$ 13. g-s-z. 
|. d derivat se scrie: 
a) Dacă derivă prin flexiune scu derivare în mar- ginile etimologiei române, din d. Ex.: vedi (vede), ume- Qelă (umed). 

| b) În cuvintele: dece, deu, gină, gic, qi, târgiu şi 
derivatele lor. 

2. s rostit ca z se scrie: 
n neologisme, în cari scrierea originală este cu s. Ex.: causă, emfasă, francesă, musică, nasal, plausibil, posiţie, 

rosă, sintesă. 
Observare 1. Înainte de b, d, g, n, v şi în prefixele des şi res mai vErtos înainte de , n se pronunță s ca z. Ex.: sbor, sdrobesc, sgomot, smeură, asvirl, desleg, des- nod, resbat, resleţ. o 
Observare 2. O mare greșelă se face cu pronunţarea lui s ca z. Consonanta ș în limbile romanice, când e la inceput, sâu când urmâză după altă consonantă, se rostesce subțire și nu gros 2. Vom dice deci: supă, a conversa, soldat, sondă Și nu: zupă, a converza, zoldat, zondă, etc... ceea-ce e germanism. | 
3. În tote celelalte casuri se scrie 2. Ex.: frunză, zamă, mazere, lucreză, zimbesce, botez !). 
$ 14. Sonurile ș și f, ori sânt originare ori derivate, se vor scrie cu aceste semne, adecă s și t însemnate cu sedilă. Ex.: moş, coș, groși (gros), urși (urs), rață, moţ, toţi (tot), frați (frate), 

Observare. Se pronunţă greșit ș în loc de s în grupa st, sc, sp. EX.: conștant, ştudent, ștudii, șcandal, Șperanţă, în loc de constant, student, studii (nu studie) scandal, speranță. Tot așa de ru se pronunţă ș în neologismele: expre- Șiune, discuşiune în loc de: expresiune, discusiune. 

  

1) Fonetiştii scriu un singur z, 
- 

3
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F. Silabe scu grupe de sunete. 

|. Silabele ce și ci, ge şi gi. 
$ 15. Consonantele c și g, când sânt urmate de un 

e scu de un i, se rostesc curat ce ȘI ci, ge şi gi. Când 
înse consonantele c și g au se sune gutural înaintea vo- 
calelor e şi 7, se scriu ch şi gh. Vom scrie deci: cerc, 
cine, geme, ginere; cheie, chilie, ghem, ghindă. 

Observarea |. Consonantele ce și g inainte de e şi 
se moie în ce, ci și ge, gi, deci -vom pronunţa corect: 
cerc, concert, Cesar, general, gimnastică, şi nu ţire, con- 
țert, Țesar, gheneral, ghimnastică etc. Guturalul ch în 
vr'o câte-va cuvinte străine se rostesce ca ch germân în 
Welcher, s6u ca dialectalul sz chiu (să fiu). Ex.: chemie, 
patriarch, monarch, archangel, architectură. 

Observare 2. Cuvintele: putincios, credincios etc. 
derivate dela: putinţă, credinţă, unde ţi s'a prefăcut în 
ci, se scriu, cum se pronunță. lar-euwintele —rugăţiune ee 

, 
rugăciune, iertăciune.... plecăciune. Nu vom rosti înse 
admirăciune, năciune, observăciune, „ocupăciune, - pusă- 
ciune, ci cum se scrie: admiraţiune, observațiune, ocu- 
pațiune, pusețiune, pentru cuvântul, că sufixele neologe 
nu se pot romanisa cu totul. Nici sufixul ență nu-l vom 
face înță; scriem și rostim : aparenţă, esență, competenţă, 
reverență, nu aparinţă, esinţă etc. Nu vom dice apoi: 
contesă, baronâsă, precum dicem: imp&rătesă, ci contesă, 
baronesă, principesă etc. Nu vom rosti mai departe: 

„testament, elemânt, regulament, ci testament, element, 
regulament. Încât pentru ariă, oriă şi ar, or limba lite- 
rară s'a decis pentru celea din urmă. Literar se rostesce 
și scrie deci: portar, alergător. Prin influența șcâlei, 
credem, că şi la noi se va generalisa usul acestor sufixe. 

| 2. Silabele ște și ști, sce și sci. | 
| $ 16. Silabele acestea rostite tot-d6una ște şi ști le | 
“scriem în doue feluri. |
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Le scriem sce și sci (fără sedilă): 
a) Unde prin flexiune scu derivare se arată un s c, 

din care au provenit, asemenea și în cuvântul sei cu tote 
derivatele lui. Ex.: cresce-cresc, românesce-românesc, 
pesce-pescar, cunoscinţă-cunosc, pusci-pușcă, sciu, sciință.. 

b) În cuvintele: fiesce, nesce, vesced, cu deriva- 
tele lor. 

c) În numele proprii. Ex.: Bucuresci, Căbesci, Ne- 
grilesci, Pavelesci, Geresci. 

Observare. În neologisme, ca scenă, sceptru, sceptic 
etc., s înainte de ce şi ci. se pronunţă s. 

În tâte celelalte casuri se scrie și. EX.: Ştefan, a- 
ștern, aștept, deștept, ești, meșter, liniște, ştirb. D) 

$ 17.  Consonante duple. 
Consonante duple se admit numai în cuvinte româ- 

nesci, cari se încep cu n și sunt compuse cu prepuse- 
țiunea în. Ex.: înnec, înnod, înnegresc, înnoiesc, ș. a.; 
însc: înalbesc, înavuţesc, inainte, înalt, înapoi. 

Se admit apoi în neologisme, unde e lipsă să se 
facă deosebire între omonime. Ex.: cassă-casă, massă- 
masă, rassa-rasă (călugărescă). 

În urmă în cuvinte asemenea noue ca: accent, ac- 
celerat, accept și derivatele lor, cari scrise cu consonantă 
simplă n'ar pute fi înţelese. 

G. Litere străine. 

$ 18. Literele străine: y, ph, th, qu Şi k& nu se vor 
întrebuința în scrierea română, cu excepţiune pentru nu- 
mele proprii și cuvintele străine neasimilate. 

În cuvintele străine neasimilate deci vom întrebuința 
litere străine din motivul, că în ori-ce literatură ocur 
ast-fel de cuvinte, ba în citaţiuni cuvintele străine trebue 
se se scrie cu literele și ortografia limbii, din care fac 
parte. 

') Fonetiștii scriu pretutindenea numai șt. | 
3* 
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Cuvintele străine înse, cari s'au asimilat, le scriem 
cu ortografia română. EXx.: far, filolog, teatru, teolog, 
filosof. 

Cu privire la numele proprii Academia admite men- 
ținerea literelor străine, ceea-ce provine din natura nu- 
melor proprii, cari fiind proprietatea acelora, ce le pârtă 

„seu le-au purtat, nu este permis nimenui a le modifica, 
chiar dacă modul lor de scriere ni s'ar păr€ extravagant. 

Se face înse de comun deosebire între numele pro- 
prii din limbile străine culte și vii și între cele dintr'o 
limbă mortă, precum și în română între numele de fa- 
milie şi cel de botez. Cele dintâiu se scriu cu ortografia 
lor. Ex.: Schiller, Goete, Wieland, Musset, Byron, Vol- 
taire, Pet. Numele proprii dintr'o limbă mârtă le scriem 
de obiceiu și cu ortografia nâstră. D. e. Xenophon şi 
Xenofon, Achilles și Achile, Aeneida, și Eneida, Plato Şi 
Platone, ba chiar Romulus, Romul, Rom, Remus și Rem.!) 

Numele de familie şi-l scrie fie-care cum vr&: Ma- 
rienescu ori Marinescu, KOvâry ori Koevari. Numele de 
botez inse e proprietatea limbii și nimenea n'are dreptul să-l 
schimonosâscă, a dăugendu-i sunete de prisos: Artemiu ori 
Artemie și nu Arthemiu, Vasilie — Vasile și nu Basiliu 
ori chiar Basil, Eufemia și nu Euphemia. ă 

Observare. De-aici înse nu resultă, că cine-va în 
scrierea numelui seu nu pâte să se servâscă în mod con- 
venţional de o anumită scriere pentru-că așa a apucat 
a-l scrie, scu pentru-că voiesce prin, acesta să facă o 
deosebire între modul de scriere al numelui seu ȘI 
al altora. 

| Consonanta z, unde există în pronunţarea română, 
se scrie cu caracterul seu distinct: z şi nu cu dâue ca- 
ractere: cs. Ex.: Xilografie, lexicon, hexametru, Xeno- 
crat, Alexandru. 

') Rostirea acestor nume proprii nu e stabilită. Până în diua 
de astădi usul comun lapădă terminaţiunile s, us, primind ast-fel 
și înfăţoşare şi rost 6re-cum mai convenient limbei nostre.    
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Ne servim, dacă vrem, de qu în terminii șcientifici, 
precum: aquariă, aquarela, equinocţiu etc. 

În puţine neologisme şi cuvinte literari cei mai mulți 
scrietori scriu cu pentru qu, mai arare-ori co. D. e.: cui- 
tanță, ori cvitanţă, cualificare, ori cvalificare, elocuent 
şi elocvent, cuotidian ori cvotidian chiar ȘI cotidian, 
cuartir și cvartir. Se lasă latitudine facultativă ori-cărui 
fel de scriere. 

Scrierea cu cv e mai românescă. 

H. Accente tonice. 

Întrebuinţarea accentelor tonice nefiind regulată e 
forte arbitrară, și câtă vreme bâjbeie scris6rea nâstră de 
mulțimea semnelor grafice, nici că putem aștepta o grab- 
nică regulare a usului acelora. Ele privesc de alt-fel orto- 
epia mai mult și pe străini, cari ar dori să-și însușâscă 
un bun rost românesc. 

$ 19. Pentru însemnarea vocalelor accentuate se 
întrebuințeză accentul acut: (1) şi accentul grav: (1.1) 

1. Accentul acut se pune: 
a) Pe vocala accentuată din infinitivul scurtat al 

verbelor de conjugaţiunea a d6ua. Ex.: a ţin, a șede. 
b) Pe i accentuat înainte dei și u în cuvinte de mai 

multe silabe și la unele omonime, dar numai când e 
absolut de lipsă: la jocuri de cuvinte și în poesie. EX.: 

“auriu, domnii. Împărăţii trei ani supușii acestei împărăţii. 
Observare.  Accentului acut i-s'a dat tot-odată și 

destinațiunea de a diftonga vocalele e și o în &, 6. 
2. Accentul grav se pune numai pe vocala finală 

accentuată din pers6na 3 sing. a perfectului simplu. Ex.: 
ară, şedu, batu, adormi. | | 

Observare. Accentul grav are deci în pers. 3 sing. 
din perfectul simplu al verbelor de prima conjugaţiune 
  

1). Unii pun accentul grav fără excepţiune pe tote vocalele 
finale accentuate; alţii însemnă cu accentul acut vocala finală 
accentuată a cuvintelor de mai multe silabe ete. -  
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duplu rol: însemnă accentul și tot-odată întunecă vocala 
finală. 

“Observare generală. Unii s'au deprins a rosti greşit: 
Muntânia, Oltânia după analogia celoralalte ţeri, cari 
păstrând numirea latină au păstrat și accentuarea latină, 
pecum: ltâlia, Spânia, Portugâlia etc. Unele numiri 
şovăesc: Rusia și Rusia, Grecia și Grecia, Turcia şi 
Turcia. Reu se rostesc apoi, cu accentul pe silaba pen- 
ultimă, cuvinte ca: fisica, gramatica, politica. Forte reu 
se accentueză prima silabă a cuventului: Isus Christos. 
De tot rea este în urmă accentuarea: academie, chemie, 
filosofie, mineral6gie, teolgie, zoologie, pentru cuvântul, 
că sufixul savant 7e este accentuat. 

]. Literele inițiale mari. 

$ 20. Cu literă inițială mare s6u maiusculă se scrie: 
1. Cuvântul dintâiu al unei propuseţiuni întregi, deci 

și cuvântul dintâi după punct. 
2. Cuvântul dintâiă după semnul de întrebare și de 

exclamare, dacă ele încheie propusețiunea. Ex.: Iubiţi voi 
pre Excelența Sa? Da, cu toții îl iubim. Băeţi! Capul sus! 

Observare. După semnul întrebării și al exclamării, 
când nu încheie propuseţiunea nu se întrebuinţeză maiu- 
sculă. Ex.: „Ce vorbesci“ ? m& întreba el. „Arde“! stri- 
gară bieţii români. 

3. După doue puncte cuvântul dintâi al vorbirii 
directe, deci a unei propusețiuni întregi, ce exprimă re- 
gulă, adevăr, axiomă, principiu și peste tot cuvântul din- 
tâiu al unei citațiuni. Ex.: Virgulă întrebuințăm în con- 
Sstrucțiunea ca: „Virtutea, ea face pe om fericit;“ inse: 
Numai una face pe om fericit: virtutea. Literă mică în- 
trebuințăm şi la simple enumeraţiuni. Ex.: Animale ră- 
pitre sunt: leul, tigrul, leopardul Ș. a. 

4. Numele proprii și cele întrebuințate ca nume pro- 
prii se scriu tot-deuna cu literă inițială mare şi anume: 

a) Numele persânelor, fie nume de familie, ori de 
botez, fie poreclă, chiar și atributele împreunate cu nume  
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proprii. Ex.: Mureşan, Petru, Popa Scurtu, Stefan cel 
Mare, Francisc losif Ântâiul. 

b)! Numele proprii de animale, plante și minerale. Ex.: 
Bălanul e la oi. Cânele Dârzu. Goronul lui Horea. Bra- 
dul Maicei Precurate. Diamantul „Florentin“ -e în pose- 
siunea Regelui Francisc losif |. 

c) Numele proprii ale poporelor; adiectivele formate 
de la numele poporelor înse cu literă mică. -— Exemple: 
un Român, doi Magiari, mulţi Germani, Francesii. Dar: 
cultură germană, port grecesc. 

d) Numirile geografice formate din nume comune 
cu, seu fără determinaţiuni atributive, precum: Poiana 

Blenchii. Valea Negră, Pstra Tălhariului, Marea Roşie, Cri- 
șul Negru, căci așa e numele propriu al acestui fluviu. 
Crişul Negru e un fluviu întocmai ca și Crişul Alb ori 
Repede, având aceeași apă, nici n6gră, nici albă; ci une- 
ori curată, alte-ori tulbure, ici curge lin, colo repede. 

e) Numele lunilor şi ale serbătorilor. Ex.: Ianuarie, 
Februarie, Crăciun, Pasci, Rusale. 

Observare. Numele dilelor săptămânii se scriu cu li- 
teră iniţială mică, afară de casul, când sânt întrebuin- 
ţate pentru anumite dile de peste an. Ex.: Vinerea Mare, 
Dumineca “'Tomii. - 

f) În titulaturi și adrese: substantivele principale şi 
pronumele, cum şi substantivele atributive şi adiectivele, 
dacă titlul întreg pte fi privit ca nume propriu. Ex:: Îm- 
păratul și Regele Austro-Ungariei, llustritatea Sa înalt 
Prea Sfinţitul Domn Episcop al Aradului, Domnia-Vâstră. 

g) Cuvântul dintâiă din titlul cărţilor, scrierilor și 
operelor de artă, seu și titlul întreg, dacă pte fî privit 
ca nume propriu. Ex.: Gramatica română de 1. Manliu; 
Tabloul „Cina cea de taină“ ea lui Leonardo da Vinci; 

Diarul „Gazeta Transilvaniei“ apare în Brașov. 

L.  Despărtirea silabelor. 

$ 21. Despărțirea silabelor se face după următorele 
regule : |  
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1. Silabele se despart după cum se deosebesc în 
rostire: 

a) Când se află o consonantă între doue vocale, 
ea se lipesce de silaba ce urmeză. Ex.: Ma-ma, po-si-tiv. 

b) Grupa de doue seu mai multe consonante, ce stă 
între doue vocale, se. lipesce de silaba următâre, dacă 
se află cuvânt românesc, care se începe cu atare grupă; 
ex.: cuno-scut, mini-stru; la din contra consonanta din- 
tâi remâne lângă silaba. precedentă, iar a doua, respec- 
tive celealalte trec la silaba următâre. Ex.: ar-tă, sim-brie. 

Observare 1. Literele ch și gh însemnă numai câte 
o singură consonantă, deci nu se despart. 

Observare 2. Cuvintele monosilabice nu le putem 
despărţi nici odată. Diftongii și triftongii sânt o singură 
silabă, deci nu se despărţesc. Asemenea vocalele semi- 
sone nu pot forma silabe, deci nici ele nu se despart 
de silabele din cari fac parte. Ex.: dai și nu da-i, reu 
și nu re-u; meri și nu me-ri, în-trați și nu în-tra-ți, cu- 
rechiti și nu cure-chiă. 

2. Cuvintele compuse se despart în părţile din cari 
sau compus. Ex.: atmo-sferă, semi-glob, re-capitulez, 

- des-pari, des-prind, în-ainte, în-not, în-alt, în-apoi. 

 



  

  

III. Interpuncţiunea. 

$ 22. Interpuncţiunea servesce spre a arăta struc-| 
tura sintactică a propusețiunilor respective spre a în- 
semna pausele, ce se țin în vorbirea corectă, apoi a în- 
semna felul accentuării cum și a precisa înţelesul vor- 
belor în scris6re. ” 

Semnele pentru însemnarea pauselor vorbirii sânt: 
punctul (.), virgula 4), punct-virgula scu semicolonul (3), 
doue-puncte s€u colonul (:), semnul de suspensiune (linia 
— şi punctele. .... ) și parentesa ( ). Semnele de ac- 
centuare sunt: semnul întrebării (9) și al exclamării. 
Semnele auxiliare scu distinctive, cari au rolul să aju- 
tore scrierea precisând înțelesul vorbelor, stint: semnul 
citării ( *), apoi apostroful () și linira (=); aceste 
doue în sens strict stint și semne ortografice. Ca semne 
auxiliare se mai întrebuințeză și punctul Și parentesa. 

$ 23. Punctul. 
Punctul este semnul încheierii unei propuseţiuni cu 

sens complet și arată cea mai îndelungată pausă finală. 
Se întrebuințeză,: 
a) După ori-ce propuseţiune expositivă, fie compietă 

din punct de vedere sintactic, fie eliptică, asemenea și după 
cuvinte singuratice, cari stau pentru sine, precum: titluri, 
numiri, subscrieri etc. Ex.: Toți Omenii sânt muritori. 
„Ce vegi? — Nimic. — Prefaţă. Bolintinean. 

b) La sfirşitul unei propuseţiuni interogative indi- 
recte. Ex.: EL m'a întrebat, de ce nu merg. 

c) Ca s'arete scurtarea de cuvinte scrise numai cu 
una seu mai multe litere iniţiale. În acest cas punctul 
e un semn -auxiliar pentru evitarea confusiunii, nu: un
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semn propriu de interpuncţiune; după-cum numai semn 

auxiliar e şi punctul, ce-l punem după cifre, tot din 

motivul, ca se evităm vr'o eventuală confusitine. Ex.: 

M. S. R. — Maiestatea Sa Regală. Adv. = adverb. Un 
milion se scrie așa: 1.000.000. 

După acest punct al scurtării, se pun obicinuitele 

semne de interpuncţiune, cari ar trebui puse, când cu- 

vintele n'ar fi scrise scurtat. 
Observare. După cifre, fie arabice, fie romane, pen- 

tru a le însemna ca numerale ordinale, când sânt mai 

vârtos în mijlocul propuseţiunii, nu se pune în limba ro- 

mână punct, ci sâu terminațiunea numeralului ordinal, 

su nici un semn. Ex.: Partea a 2a. Seclul al XlXlea. 

La să Maiu 1897. Volumul III al istoriei lui G. Bariț. 

$ 24.  Virgula seu coma: (,) 
Virgula arată pausa cea mai scurtă și se pune: 

a) Spre a despărți vocativele, când stau între părţile 

unei propusețiuni. : Noi, frate dragă, n'am audit ni- 

mic de tine. 
b) Spre a despărți aposiţiunile, cari pot fi privite 

ca resultate din scurtarea unor propuseţiuni secundare. 

Ex.: Francisc Josif I, Regele Ungariei, e un domnitor 

mate. 
c) Spre a despărţi o propuseţiune principală incisă. 

Ex.: „Guta păcătosului, dice sf. scriptură, adevăr gră- 

jeșce. “ 
d) Spre a despărţi părţile omogene ale unei propu- 

sețiuni simple amplificate, dacă nu sunt legate cu. şi. Ex.: 

Școlariul acesta este silitor, diligent, atent şi ascultător. 

e) Spre a despărţi într'o propusețiune compusă prin 

coordinațiune propuseţiunile simple de un cuprins mai 

Mic şi legate intre sine. Ast-fel în propuseţiunea copula- - 

tiv. Ex.: Frate-meu plecă adi, şi noi vom merge în 

câte-va dile după el. 
Observare î. Dacă propuseţiunea compusă prin cootr- 

dinaţiune. este contrasă, nu se pune virgula înaintea lui și. 

Ex. : Soridra mea mai ântâiii s'a a spălat şi-apoi a mâncat. 
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Observare 2. Cu virgulă se pot despărţi și propu: 
sețiunile disiunctive şi adversative, Ex.: El seu trebue se 
vină adi, seu nu vine de loc. El nu venia, ci mai v&r- 
tos se depărta. În propuseţiunea limitativă precum şi în 
cea causală virgula se pune numai atunci, când părţile 
propuseţiunii sunt strins legate prin contragere. Eu ași 
mânca bucuros, dar n'am apetit. Noi n'am eşit ieri de 
loc din casă, așa dară n'am putut merge nici la teatru. 

f) Spre a despărți întro propuseţiune compusă prin 
subordinaţiune propuseţiunile secundare de tot-felul, fie 
complete, scurtate, eliptice, fie secundare, antecedente, 
consecente s6u încise. Ex.: Este datorinţa nâstră, ca se 
ajutăm pe cei lipsiţi. Cine nu îndrăsnesce, nu câșcigă. 
Pomul, care nu face pâme, se taie. 

$ 25. Punct-virgula (3) 
Punct-virgula s6u semicolonul arată o pausă ceva 

mai lungă decât virgula și desparte numai frase coor- 
dinate, în următrele casuri: 

a) Când propuseţiunile coordinate sânt de un cu- 
prins mai mare, dar nu stau într'o legătură logică mai 
strinsă. — Ex.: Se apropie, ușa se deschide ; iată în 
brațe-mi amicul așteptat. 

b) Când propusețiunile, coordinate exprimă un con- 
contrast scu stau întrun raport causal. Ex.: Virtutea 
aduce fericire; vițiul ne aduce la miserie, — eu vrâu se 
O eliberez; de aceea sum aicea. 

c) Între propusețiuni coordinate, dacă ele fiind des- 
voltate prin părți secundare sâu propusețiuni subordinate, 
sânt subdivisate prin virgule. Ex.: 

„Eu te las ţeră iubită, 
De-al tău cer mă depărtez; 
Dar cu inimă cernită 
Plâng amar, amar oftez.“ 

De-ași vorbi în limbile Gmenilor şi ângerilor şi iubire 
nu aşi avea, m'am făcut ca o aramă sunătore seu cimbal 
resunătoriu ; şi de-ași ave dar de profeție, de-ași şei tote  
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misterele și tâtă cunoșcința, încât s& mut și munți, iar 
iubire nu ași ave, nimic stint. 

d) Se pune punct-virgula între părţile unei propusețiuni 
multiplu compuse prin coordinațiune și contrase, dacă 
singuratecele propuseţiuni secundare sânt despărțite prin 
virgule. Ex.: Noi studiem istoria, ca să cunoscem viața; 
limbele, ca s& ne putem folosi de ele în viaţă; sciințele 
naturali, ca traind se ne usăm de legile naturii. 

e) Cu tâtă siguranța se pune punct-virgulă între 
părţile mai lungi şi coordinate ale protasei într'un period. 
EX.: Unde razele sorelui te-au încăldit mai ântâiu, și ste- 
lele ceriului ţi-s'au arătat cu blânda lor lumină; unde 

mama ta iubită te adormia cu dulci sărutări și te legăna 
cântându-ți „Nani, nani puișor“, iar tatăl tău te învăța 

să-ți iubesci țera şi pe Dumnedeu: acolo este iubirea, 
acolo este patria ta. 

$ 25.  Doue puncte: (3) 

Doue puncte seu colonul arată ov pausă cu ceva. 
mai mare decât punct-virgula; o pausă întrodusă cu ac- 
centuare, ce provâcă așteptarea auditoriului; ca logică, 
ţin locul semnelor egalității (==). Ele se întrebuinţeză 
în următorele casuri: 

a) După o propuseţiune întroductivă a unei enu- 
merațiuni. Ex.: Cele mai însemnate animale domestice 
sânt: calul, boul, cânele, pisica şi altele. 

Dacă enumeraţiunea e pusă înainte, doue-punctele 
se pun după ea. Ex.: Doinele și Lacrimiorele, Legen- 
dele și Pastelurile: iată cele mai frumose poesii ale lui 
Alexandri. 

b) După o propusețiune întroductivă înaintea unei 
explicări. Ex.: A vorbi însemneză: a- Şi exprima prin su- 
nete articulate gândirile. 

c) Înainte de citaţiuni. Ex.: Versul lui Alexandri: 
„Un tropot de copite, potop rotopitoriu“ e un exemplu 

de onomatopee, cum nu se pote mai bun. 
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Citaţiunile numelor proprii, dacă nu sânt o enume= 
rare, le scriem fără doue puncte. Ex.: Pastelul „Ospeţii 
primăvării“ e de V. Alexandri. Când enumerăm înse: 
Schakespeare a scris tragediile : „Hamlet, „Otello“, „Lear“, 
»Machbeth“, „Romeo şi Julia“, „Caesar“, „Coriolan“ șel. 

d) Doue-puncte punem după o propusețiune, care 
anunță ori-ce vorbire directă. Ex.: Mircea se'ndrepteză 
iute cătră ei: „Respectaţi solia Căpitanii mei.“ Apoi 
cătră curte Domnul se 'ndrepteză: „Fericirea țării dela 
noi s'așteptă“. Și toţi diceau: „E în ceruri de ingeri 
ocolită.“ 

Când vorbirea altuia e redată înse cu propusețiune 
subordinată, atunci între propuseţiuni punem numai vir- 
gula. Ex.: Şi toţi diceau, că e în ceruri qe ingeri ocolită. 

e) Între protasa şi apodosa unui period. Protasa ne 
pregăteșce, iar apodosa explică s6u împlinesce. Ex.: În 
călătoriile de pe mare, unde pașii omului sânt mărginiți 
în lungimea podului corăbiei, unde ochii lui nu întâlnesc 
jur împrejur decât pustia valurilor, unde tâtă viaţa este 
concentrată pe nesce scânduri plutitore și numai prin 
ele este despărțit de prăpastia îngrozitâre a mării: acolo 
cea mai mică întemplare este interesantă și trage luarea 
aminte. 

$ 27. Semnul de suspensiune su al cugetării: (—), 
(o. ) Semnul de suspensiune arată o întrerupere în 
vorbire, adecă o pausă mai lungă. care trece peste m&- 
sura obicinuită, și se intrebuințâză ca linie de suspen- 
siune seu ca puncte de suspensiune. 

|. Linia de suspensiune (—) se pune: 
a) La sfirşitul ori cărei proposiţiuni instructive stu 

semnificative, chiar și al unei interogative stu exclamative, 
spre a face pe cetitoriă să “se oprescă și s& gândescă 
niţel asupra celor dise. Ex.: 

„O convenţie e totul; ce e adi, mâne-i minciună. 
Ce e viața n6stră în sclăvie 6re? 
Nâpte fără stele, diuă fără sâre. 
Şi voi inimi june, organe doeile, 
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Carl drept cărbune la suflări servită, 
După scelerați 
Nu vă mai luaţi!“ 

b) Spre a deosebi vorba adresată şi respunsul în 

dialog; dacă în acest cas se începe un ord nou, linia 

“de suspensiune se pune la inceputul ordului. Ex.: 

„Tufani, paltini, ghindari se îngroziră fâvte : 

„Tristă veste prieteni, să ne gătim de morte, 

Incepură să dică: toporul e aprope! 

În fundul unei sobe ţăranu-o să ne 'ngrâpe!“ 

— „E vre-unul d'ai nostri cu el ca să-i ajute, 

Dise un stejar mare, ce avea ani trei sute, 

Şi care era singur ceva mai la o parte. 

— „Nu.“ — „Așa fiţi în pace“..... 

Ce te împedecă? — Afacerile mele. — 

c) Se pune linia de suspensiune une-ori spre a des- 

părţi propuseţiunile seu determinaţiunile intercalate. Aici 

ține locul virgulei, când adecă dorim s& se stăruescă 

ceva mai mult asupra părții intercalate. 

Ex.: „De odat'o schijă de obuz 

'Trăsnind — mânca-o-ar focul! —: 

Retâză capul lui Cobuz.“ 

2, Punctele de suspensiune se pun (.. N DE 

a) Spre a însemna pausele de meditare. Ex.: 

„Este 6ra nălucirii: un mormânt se desvelesce - 

O fantomă *'ncoronată din el iese.... o zăresc.... 

lese.... vine cătră ţermuri.... stă.... în prejma ei privesce.... 

Riul înapoi se trage.... munţi veriul își clătesc.“ 

b) Spre a atrage luarea aminte a cetitoriului asupra 

unui lucru neașteptat. Ex.: Noi ne batem după glorie şi 

fericire, și aflăm... . mormântul. 

c) Când vorbitoriul își întrerupe însu-şi vorbirea, fără 

a mai completa propuseţiunea începută. Ex.: 

Astâptă tu numai! că te-oiă.... - 
Așa se povestesce.... dar mai bine tac. — 
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d) Spre a ar&ta omiteri de cuvinte, nedumerirea seu 
dificultatea morală scu fisică de a vorbi. Ex.: 

„Eu să pier, eu?.... nică odată! 
Vie-o lume încruntată, 
Vie valuri, mari de foc.... 
Nici că m'or elinti din loc.“ 

Ore să spun.... să nu spun.... să descoper.... 
ba.... ba totuşi nu-i permis să tac! 
Bietul om gângăvia: Do.... Do.... Domnule, s& mă icrţi! | 

Ş 28.  Parentesa: ( ). 

Servesce mai vârtos în prosă: 

a) Spre a deosebi explicări și lămuriri parentetice 
mai ample. Ex.: Antropologia (sciința despre om) este 
o sciință forte importantă. Anton Pan sa născut în Bul- 
garia (1797) din părinți căldărari. EI a scris Irmologhio- 
nul (psaltichia). 

b) Ca semn auxiliar spre a arăta, că o parte de 
cuvent nu se rostesce seu pote fi lăpădată. Ex.: Dom- 
nitor(iă), ferest(r)ă, cin(ci)spre(ge)ce. 

Observare. Parentesa se însemnă și cu [ ], numită 
parentesă patrată; în matematică mai vârtos chiar și 
semnul: ? î, servesce de parentesă. 

$ 29. Semnul de întrebare: (2), 
Se pune: 

După ori-ce întrebare directă. Ex.: Ce? Cine? Când? 
Până unde? Unde-ţi este cartea? 

Dacă după propuseţiunea interogativă directă urmeză .. 
o propuseţiune secundară, semnul de întrebare se pune 
după acesta. Ex.: De ce nu întri cu mine în biserică, 
ca să ne rugăm împreună? 

$ 30. Semnul de exclamaţiune: (9). 

Se pune: 
a) După propuseţiuni exclamative, imperative, elip- 

tice și optative. Ex.: O bunul meu părinte! lubesce pe 
de-aprâpele tău! De-ași pute să-l mai aud odată!
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Dacă după propuseţiunea, asupra căreia se întinde 
tonul de exclamare, urmeză o propusețiune secundară, 

semnul de exclamaţiune se pune după acesta. Ex.: Fe- 
riciți aceia, pe cari i ai ales și i-ai chiemat! 

b) După singuraticele : interjecțiuni, ca: O! Vai! 
Of! Ah! 

Dar dacă tonul exclamării se întinde asupra unei 
propuseţiuni întregi, semnul de exclamare se pune după 
acesta, iar după interjecțiune se pune virgulă seu nu se 
pune nimic. Ex.: Oh, ce durere! Vai de cal și călătoriă! 

c) După vocative respective învocări, dacă sânt de 
natură exclamativă s€u stint adresate cu Greşi-care solem- 
nitate. Ex.: Oltule! care-ai fost martor vitejiilor trecute. 
În epistole înse după adresări lipsite de Gre-care sens 
exclamativ se întrebuinţeză virgula. Ex.: Dacă D-ta, 

“scumpe amice, vei fi studiat causa, vei ave altă părere. 

Observare. Dacă se încheie propuseţiunea cu între- 
barea su cu exclamaţiunea, semnul de întrebare re- 
spective de exclamare ţine locul punctului. Dar dacă după 
ele nu se încheie propusețiunea, ține locul unei virgule. 

8 31. - Semnul citării: (î, 5). 

Semnul citării seu al întroducerii se întrebuinţeză: 

a) Spre a deosebi și însemna vorbe citate din cu- 
vânt în cuvânt, seu titlul unei scrieri. Ex.: 

„Cu dile mergeţi, dragii mei, 
Și să veniţi cu dile!* 

- Diceau atunci bătrâni, femei 
Și preoţi şi copile. 

Astădi vom analisa poesia: „Epigonii.“ 

b) Spre a însemna cuvinte seu diceri, pentru a le 
pune în evidenţă. Ex.: „Inima“, dice un învățat, „face 
val6rea n6stră, nu purpurul seu coronele“. Secu: Un în- 
vățat dice: „Inima face val6rea: n6stră, nu purpurul seu 
coronele.“ Cuvintele „pomul înfloresce“ formeză o pro- 
pusețiune. Cuvântul „schijă“ e cuvent slavonesc. 
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Ş 32.  Apostroful: (*). 
Arată lipsa unei vocale și se întrebuințeză : 

a) Spre a însemna elisiunea unei vocale înaintea 
altei vocale în cuvinte contrase. Ex.: m'am (m&-am) s'a 
(se-a), v'am (vă-am), n'am (nu-am), s'alerge (se alerge), 
cau (că-au), merge'n (merge în), într'una (întru una). 
odata mers (odată a mers), 

b) În. locul unei vocale (de obiceiu d și e) apocopate 
la sfîrșitul unor vorbe des întrebuințate. Ex.: făr'de noi 
(fără), par'că sunteți morţi (pare că), dâr' (d6ră). 

“Observâre 1. Cuvintele compuse cu particula negativă 
ne le scriem în prosă deplin ca: neîncetat, neîndurat, 
neîntrecut. În poesie, unde metru ne silesce se rostim a cuvintele cu î elidat, vom scrie: nencetat, nentrecut etc, 
fără apostrof. o 

Observare 2. Nu e corect să punem apostrof în- 
aintea pronumelor personale scurtate de dativ Și înaintea 
articlului: mă, -f, -i, şi, -l. Ex.: Tu-mi dai, ţie-ţi merge 
bine, şie-și, pe care-l ved; adecă se scriu fără apostrof, 
având în rostire razem în vocalele u, e. . Ie 

Dacă nu au razem, primesc ca razem propriu un î 
și se rostesc și scriu: îmi, î0, îi, își, îl nelegate cu li- 
niOră, căci nefiind -acel î organic adecă, ne făcând 
parte din cuvânt, îndată-ce primesc razem 6re-care altă 
vocală, simpluminte nu se face us de el. Nu dicem, că 
se elide, căci acolo, unde n'a fost, nu pâte s& lipsâscă. 
Deci nu că e de prisos, dar e chiar necorect să punem 
apostrof înaintea acelor pronume și înaintea atticlului. 
(vedi $ 6, nota 2.) 

n sfirşit nu se pune apostroful în cuvinte ca: dar 
(dară), iar (iară), cari se întrebuințeză fără vocală finală 
și de alt-fel spurie, susținută de dragul rostirii comode. 

$ 33. Linidra scu trăsura de unire: (î. 
Se întrebuinţeză: a | 
a) Spre -a arăta unirea encliticelor cu: cuvintele de 

cari se ţin. Ex.: spune-mi, du-te, dorihdu-l, plecat-am, - 
| | 4
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plânsu-mi-s'a, nu-i, nu-și. (A nu se confunda cu și din 

totuși, care nu se l6gă cu linioră). | 

b) Spre a ar&tă contragerea poftită mai vârtos de 

metru scu de rostirea mai fluentă, mai netedă. Ex.: de- 

aici, de-a, ce-aprope-i ardea. 

| c) În cuvinte compuse, cari, de și formeză o singură 

idee, și-au păstrat înțelesul lor propriu. Ex.: Austro-Un- 

garia, Diar politic-literar. Pierde-vară. Nou-nouţ. Încet- 

încet. Doi-trei. 

Observare. În privința cuvintelor ca: binefacere, 

bunavoinţă, binecuvântare, anevoie, odată, ca unele ce 

prin natura elementelor, din cari sint formate, pot con- 

stitui adevărate cuvinte compuse, Academia dispune, ca 

să se scrie la-olaltă, potrivit regulei accentului şi puse- 

ţiunii, fără nici un semn legătoriu; iar celealalte și altele 

de categoria lor, tot pentru același motiv al regulei ac- 

centului şi pusețiunii, să se scrie facultativ despărțite scu 

unite cu linidră. Ex.: ast-fel, fiind-că, unde-va, altă-dată, 

__din-sus, din-jos, de-asupra, de-seră, Gre-care. !) 

d) Spre a însemna scurtări de cuvinte. Ex.: D-deu, 

D-ta şi D-Ta, D-lui şi D-Lui (Domnia lui, Domniei lui, 

Domnului), D-sa şi D-Sa. D-Vâstră, D-nul, D-na. 

PIE DIDI ae) 

1) Cei mai mulţi serietori din punct de vedere practice şi al 

ușorării în scriere aq le scriu într'una.   

 



    

  

Proiectul 

corpului profesoral dela gimnasiul din Beiuș asupra ortografiei ro- 
mâne după întroducerea literelor stribune propus în şedinţa literară 

din 6 oct. 1960.) 

La punctul |. Deşi în punctul acesta de proiect remonstrat 
apriat se spune, că se pofteşte, ca fiă-care sunet să-şi aibă sunetul 
săi corespundătoriii şi visibil determinat, adecă litera sa proprie ; 
totu-și în privinţa limbei române scrisă cu litere latine, fiind-că 
acea 'şi-avea sunetele sale articulate fără diferință de cătră sune- 
tele limbei latine, vin înainte unele dificultăți și anume: 

a) Sunetele simple s6ii vocalele originali primitive ale limbei 
române sunt: a, e, î. o, u, aceste vocale une-ori după însa-și firea, 
vorbirei şi pentru eufonia limbei schimbă sunetul în â, î, Şi oa care 
sunet vocalele primitive ori cum s'ar compune acele nu-l pot 
exprima. . 

b) Dacă în limba română fiă-care sunet şi-ar av6 sămnul săi, 
litera sa proprie, atunci regulele ortografiei ar deveni superflue, și 
ori-ce mod de propunere al științei limbistice ar fi eschis, căci 
îndată-ce în limba română a nu e ae, enue ce, duued,gnueg, 
(j = 25), atunci nu se pâte staveri nici o regulă pentru ortografie, 
ortoepie, pentru declinaţiuni, comparaţiuni şi conjugaţiuni. 

c) Fiind-că în alfabetul cirilice pentru fiă-care sunet singuratec 
al limbei române sunt asemnate litere destinse în număr de 49, 
ar fi lucru de prisos a statori regule n6ue în asta privinţă pentru 
alfabetul latin. 

La punctul II. Ce e drept sunt trei clase de vocale, însă faţă 
de vocala a observăm, că ae şi e se întrud în limba română ca 
litere fără de nici o necesitate; v ca semn al abreviaţiunei. pus 
asupra semivocalelor încă e de prisos; ae unde vine înainte de 
sîne însu-şi se consideră ca diftong, oa nicăiri nu e de lipsă, semi- 
vocalele ș şi 4 unde sunt de lipsă ne spun regulele ortoepiei. 

La punctul III. Se pote aproba afară de ortografia esemple- 
lor aduse înainte. 

1) Acest proiect a fost scris în limba latină. După-ce nui n'am putut 
afla originalul, îl acludăm în traducerea transcrierei, stilul şi. ortografia în care, 
se află în Istoria gimnasiului gr, cat. de Beiuz, pag. 144—149. 

4
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La punctul VI. Că ae să fiă egal cu d e atât în contra eti- 

mologiei, cât şi fonologiei române precum se pote vede din obser- 

vaţiunile punctului I. Părerea adusă înainte nici nu se pote com- 

proba cu exemple; când trebue scris ă cu a și când cu e, acesta 
ne arată regulele deduse din geniul limbei deja cunoscute. 

La punctul V. Aserţiunea cuprinsă în punctul acesta n'are 

fundament, căci cunoștința limbei latine în scriere pentru idiomul 

român numai atunci e necesară, dacă limba română sar deriva . 

absolute: din limba latină şi acâsta ar fi neapărat de lipsă, e drept 

că limba română 'şi-are geniul s&ii asemenea geniului limbei latine, 

însă destins, dar și caracterul s&ii propriii, aşadară nu se recere 

în alfabetul. latin folosit pentru limba română, ca fiă-care sunet 

să-şi aibă litera sa distinsă, căci causa schimbării sunetului unor 

litere se pote şi trebue să se deducă din însaşi limba română, așa 

când trebue scris sunetul î cu ae când'cu e, mai rar cui şi une- 

ori cu -u asemenea se pâte cunâşte din cele mai uşore regule 
deduse din geniul limbei române deja cunoscute. 

La punctul VI. Argumentul acestui punct încă n'are nici o 

basă, adecă:. consonantele nici odată nu trebuesc provădute cu 

- semne, căci e şi g în limba română se mâie înainte de e și î, €ră 

d, s, t, numai înainte de îi, fiind-că după eufonia limbei vocalele 
acestea decâte ori urmeză după sus amintitele consonante se con- 
topesc întru atâta la olaltă, încât se pronunţă de-odată, prin urmare 

“unde c, d, g, s, t înainte de i nu-și mâie sunetul, acolo mai bine 
să se însemne î, şi acâsta cu atât mai vîrtos, căci fârte puţine 

cuvinte sunt, în cari consonantele se pronunţă curat înainte de + 
decât inainte de e, cea ce în adevăr î-şi află deplin causa, escep- 
țiunei dela regula generală a ortoepiei cu privire la: consonantele 
amintite. . 

Eră aceia cari pun y în loc de î, si pun h între d, s, t și 
"între ş, ca aceste  consonante să nu-şi m6ie sunetul, acesta o fac 

cu. acea-și precugetare, cu care însemnă în acela-și scop conso- 

nantele cu note. 
| La punctul VII. Deși cele, ce se observ în punctul acesta - 
despre u final se par a fi destul de întemeiate, totu-şi fiind-eă nu- 
mai puţini dintre erudiţii români sunt de părere a lăsa afară pe 
u final în praxă, altmintrea noi socotim, că din ambele părţi în 
causă justă este mai consult a urma pe acgi, ce fac maioritatea. 

La î am răspuns în punctul VI. - 
În fine în cele 4 orduri din urmă se cuprinde purul -adevăr, 

căci fără îndoslă alfabetul întru atâta se simplifică prin proiectul 
de faţă, încât ecuivaleză întru tte cu alfabetul cirilic, şi face, ca 
atât cetirea, cât şi scrierea să se. pâtă învăţa în timpul cel mai 
scurt ; însă totu-și gramatica limbei o. face forte deficilă, ma împe- 

  

 



    

decă într6ga, ortografie cât şi perfecţionarea ulterioră a limbei, în- 
cât pentru forma esteridră prin alfabetul cirilic scrierea este și mai 

„complicată și mai grea, aşadară după opiniunea n6stră nu se pâte 
accepta. 

Așadară, când corpul „profesoral crede că proiectul trimis 
pentru statorirea principiilor ortografice ai limbei române, nu se 
pote aproba, se folosește de ocasiune spre ași da părerea cu 
privire la, regulele ortografice ale limbei române. 

Sunetele primitive ale limbei române sunt 21: a, b,c,d,e, 
9 him 0,p,r,s,tv, 2, ], 4, 6ră derivate ă, î, ea, ca, 
ci, (65), gi (es), şi, ş, z=—z din q moiat. 

I. Vocala a. 

1. Latin a = a cirilice, 

a) la începutul cuvintelor, dacă nu-i urmeză n, mb, mp, d.e. 
aduc, apuc, adorm. — b) Când sunetul cuvântului cade pe a, numai 
dacă nu-i urmeză n, mb, mp, d. e. ainar, gustare ; escepţiune face 
singur silaba ultimă dela imperfect indicativ a verbelor de conj. 
|. precum şi persâna primă a numărului plural timpul presinte 
indicativ a conj. |. d. e. mâncă, adună, mâncăm, adunăm, unde 
nu-i stă în cale sunetul cuvântului sună ca & precum şi substan- 
livele de genul feminin terminate în e, premărgându-i în silaba 
precedentă a pur, din care se face d (schimbându-se în plural e 
în 1) d. e. carte pl. cărți, dreptate pl. dreptăţi. 

c) în finea cuvintelor luat ca articlul genului feminin d. e. 
arătura, casa, 

2. a=—î decâte ori î-i urmeză n, mb, mp, sâii e tonizat sâii 
nu d. e. mână, lână, âmblă, câmpie. 

3. a=ă când cele două regule dise nu se pot aplica d. e. 
arălură, lăpădătură, 

II. Vocala e. 

Îl. e=e; a) când e tonizat şi în silaba următâre se află e 
d. e. merge, cere; b) în cuvintele formate în eriu d.e. deceriti, 
mănuşerii,. | 

2. e=—î. decâte ori îi urmeză n, mb, mp, d. e. fen, stâmpt- 
rat, pământ. - 

3. e =ea când e tonizat și în silaba proximă î-i urmeză a, 
d. e. cepă, întregă, crâpă, mergi, vârgă,. 

4. e=di când cele trei regule de mai nainte nu se pot aplica,
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III. Vocala i. 

1. i=fî în preposiţiunea în şi în cuvintele compuse din ea 

d. e. învăţ, împing, se iea afară: din, prin, din: dein, prein. 

9. în finea cuvintelor, dacă nu-i premerge ], 7, după alte 

consonante şi în cuvintele terminate în ariu, eriu, oriu, e semi- 

vocală d. e. cai, boi, suri, magariu, deceriu, morii. 

„3. 4—j (germanic) la începutul cuvintelor, când î-i urmeză 

altă vocală precum și între d6u& vocale d. e. iei, (levo). taiat. 

4. Afară de casurile aduse înainte se pronunţă curat și întreg 

d. e. omenilor, nimica. 

IV, Vocala 0. 

O = oa (diftong) când e tonizat şi în silaba proximă i urmeză 

a s6u e d. e. mârtea, sârtea. 

V. Vocala u. 

Vocala u =u (latin.) Insă în finea cuvintelor după vocale e 

scurt d. e. făcătoriii, Domnedti, €r după consonante nu se pro- 

nunţă d. e. omu, bunu, mortu ; totu-și se iea afară casul acela, când 

după alte consonante i-premerge I seu r, d. e. patru, âmblu. 

Pronunţarea consonantelor. 

I. Cons. e. 

1. e—k (grecesc) înaintea vocalelor a, o, u, şi înainte tutu- 

ror consonantelor d. e. carii, corb, curat, climă, crudu. 

2. e=că (es) înainte de e şi, d.e. face, încing. | 

3. Totuşi sunt unele cuvinte ale limbei române, în cari € şi 

înainte de ; sună ca F, însă în casurile aceste ni se pare, că e nu 

se pâte nota cu semne din causele aduse la punctul VI., ci mai 

pine se foloseşte h între c şi î, seă se însemnă cu două puncte 

d. e. închid, chiamă (încid, ciamă.) 

II. Cons. d. 

1. d=d (latin) înainte de vocalele a, e, o, u, şi înaintea 

tuturor consonantelor d. e. dare, deget. 

9. d=—az înainte de î, d e. die, vede. - 

_3. d=j (frances) în terminaţiunea, diune d. e. putrădiune, 

dacă d 'şi-menţine sunetul înaintea lui î, atunci acest ; trebue pro- 

„vădut cu semne. d. e. dinse. (dinse), divers (divers).   
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III. Cons. g. 

l. g ==p (grecesc) înainte de vocalele a, o, «, şi înaintea tu- 
taror consonantelor d. e. grad, gol, gură. 

2. g-=j înainte de e și i d. e. gem, mergi, 6ră când g rămâne 
înainte de +, atunci se foloseşte A între g şi î, sâti se însemnă cu 
note, d. e. ghimp (gimp), ghiaţă (giaţă). 

IV. Cons. s. 

]. s=sz (magh.) dacă după el urmeză a, €,o0, u, şi ori-ce 
consonanţă d. e. sac, secere, somn, sudore. 

_2. s=ș înainte de 4 d. e. sierpe; €ră când î trece în sune- 
tul de î, s 'şi-păstreză sunetul primitiv d. e. sînceritate sîngur, s6ii 
se însemnă cu note d. e. singurătete singur. 

V. Cons, t. 

1. t=t urmându-i a, e, 0, u, sâii consonanted. e. tare, teme. 
2. t= că (es) în terminaţiunea sune şi or d. e. înţelepțiune 

(dela înţelept) felior (dela fet.) — Dacă t 'și-păstreză sunetul îna- 
inte de + vedi observaţiunile la d şi ş. ă 

Celelalte consonante nici una dată nu-și schimbă sunetul. 
Astfel de variaţiune al sunetului în pronunţarea literilor aduse îna- 
inte o pofteşte înse-şi eufonia vorbirei române; pentru acea nu-i 
iertat a folosi semne după plac, ci regule determinate, însă fiind- 
că şi în limba română se află unele cuvinte, cari sâii după cuan- 
titatea silabelor, seu după sunetul vocalelor schimbă înţelesul ; drept 
acea afară de literele alfabetice în scriere trebue folosite şi unele 
semne. 

Aceste semne ale scrierii române privesc s6ă cuanltitatea, si- 
labelor sei sunetul vocalelor şi anume: 

1) Semnul cuantităţii este acutul (+) și se foloseşte asupra 
vocalelor primitive lungi a, e, î, o, u, în cuvinte multisilabe, cari 
în mod irelegulat “lungesc silaba d. e. âptră, sâceră. 

2) Semnele vocalelor sunt : a) accentul grav (=) folosit asupra 
lui a==ă când e tonizat d. e. adună, adunâm, ca să se distingă * 
de persâna presintelui: aduna şi a perfect. aduni vedi regulele 
despre a=—ă. b) semnul cercuflex (1) pus asupra lui a =f şi a- 
supra lui 7, când arată sunetul consonantei precedente d. e. cât, 
atâl vedi regulele despre a=—î. 

Afară de “acea în cuvintele de genul femenin terminate în 
a=ă, când acest d prin articlul a se alungă afară se pune apos- 
trotul () d. e. casa, mâs'a, și ori-unde dacă din ori-ce causă tre-:
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bue să se lase afară cutare vocală din cuvint d. e. din, prin, din 

de-in, pre-in. 
Eră dacă e întrebare, când trebue scris & cu a şi când cue 

răspundem : fiind prea. puţine cuvintele, în cari d. să exprimă prin 

e decât prin a, se pâte statori regula, că d trebue scris cu a; 6ră 

când trebue scris cu e, acesta se cunâşte din analisa cuvintelor 

d. e. fet pl. feți, păr pl. peri. Tot acesta se pote observa și faţă 

de ea când trebue scris cu e simplu şi când cu diftongul ea d.e. 

fâtă (plur. fete) ecpă (pl. cepe) vedi observaţiunile cu privire la e = ea. 

Puținele cuvinte, cari nu se referesc la, acâsta regulă ni-le 

indică usul d. e. radecina, caletoriu. 
Tot acea întrebare se pâte naște despre î, la care respundem : 

că să pâte serie regulat cu a, dar şi cu e şi cui şi încă. cue. 

1) gerundiile verbelor de conj. II. III şi IV. d. e. vădend (dela 

vedere) credând (dela credere). Se iea afară casul, când c în ge- 

rundiu trebue să sune ca F, și g ca zs (magh.) d. e. tragând, fa- 

“când, tăcând (dela tragere, facere, tacere). 
2) În terminaţiunea entu d. e. ventu. 
Il. Cu în ceasurile aduse la ș. - , 

În urmă oa totdeuna se scrie cu o d. e. m6ră, dârme, (vedi 

mai sus la 0). — Subseriși: Teodor Kovâry director. Michail Ban- 

diciii not. cons., Simeon Pap, Georgiu Marchișşiii, Paul Vela Ven- 

trariu, Igiaţiu Barezân, S&lăgian loan, Ignaţiu Szab6. 
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Modele de scriere română. 

Coresi 1580, cu cirile: 

TaTăAn HOcTp5 ue apn Ap aepu cânuteră-ce NOVMEAe 
T38. cz Bit ANZPAUIA TA. bit BOA Ta KOVMh 4 pu 
AUIA UI fip NEMĂNTE. NHTA HWACTpA CZUHWCă Az-He 
HOAW 4CT43H. UI I4pTĂ HOAW rpElIAAEAE HOACTPE, KOVMh 
EpPTZMh UIH HOH FpeluHUHAWp HouwiTpu. uu H5 ne ASue A 
HBNACTE E HE H3RA&Euue pe HOH Ac YirakuSan, KZ 4 
TA € Anzpăuia ui n$r'bpk ui caaga „p Kedie amMHnHs. 

Stroici 1593: . - 

Parintele nostru ce esti in ceriu, swincaske-se nu- 
mele teu: se vie imperecia ta, se fie voia ta, komu 
ie în ceru assa ssi pre pamintu. Penia noastre secioase 
de noai astedei. Ssi iarte noae detoriile noastre, cum. 
ssi noi lesem detorn ezilor nosstri. Si nu adueze pre 
noi in ispite, ce ne mentuiaste de fitlanul. Ke ie a ta 
inperecia ssi putara ssi cinstia in veezij vecilor. Amen. 

Cu litere civile 1840: 

Nsmal vinctipea n5BAiKD, Kape ecte Gipeacra 
pbcnavtipe a ripei de caanb, noate ce nvtpsne 
Zb cspaetsa noctpt de entsciacmă. Knoame 
oapte nsuin ne oament aueaa Kage Boieme cvi tn- 
demne Aa ante mapi npin ante mixaoaue de nat NIpiDe 
tp'o pamxpr de aasp, cai n octat». 

Cipariu. 

Tatalu nostru, carele esci in ceriu, sântiesca-se no- 
mele teu, vina imperati'a tua, fie voea tua precumu in 
ceriu asiă si pre pamentu. Panea nostra cea de tote 
dilele da-ni-o noue astă-di si lierta gresielele nostre, pre- 
cum liertemu si noi gresitiloru nostri si nu ne duce în 
ispita, ci ne mântuesce de cel reu, că-ce a tua este 
imperati'a si poterea in vecii veciloru, Aminu.
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Pumnul: 

“atol nostru, carele esci în cer, sfintasce-se numele teii, viB 

împawretia ta, fie voia ta, pre cum în cer asa si pre poemint. 

Pînea noastre cca 'de toate dilele de-ni-o nou astăd si iarte 

pacatele noastre pre cum Yertoem Si noi pecatosilor nostri si nu 

ne dude în ispite, ci ne mântuesce de Gell rau, ceci a ta este 

împoerotia si puterea în vecii vecilor. Amin. 

Lambrior : 

“Patăl nostru, care ești în cer, sfinţiască-se numele tăă, vie îm- 

părăția ta, fie vocea ta, precum în cer asa şi pe pămînt. Pâinea 

noastră cea de toate zilele dă-ni-o nouă astăzi și iartă păcatele 

noastre precum iertăm şi noi păcătoşilor noștri şi nu ne duce în 

ispită, ci ne mântuește de cel ră, căci a ta este împărăţia şi pa- 

„_terea în vecii vecilor. 

Ba 
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