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PRINCIPIE DE, ORTHOGRAPHIA ROMANĂ 

po | „2 PARTBAT 
DESPRE MATERIA LIMBI 

1 

Vorbele se potușe împărți în dog categorica : ântâiu în vor- 
belte vocabularului popular şi al doilea în vorbeel:e sciinţifieze, 
sau qu&le straine, 

1. Litterele latinităţii clasica şi prin urmare alle întregi 
orthographie romana. sunt quzlle următâre : 

a, b, 6; d, e, î,g,h,i,j,l,m,n,0,p,d,r,s,t,v,u,x, y, z. 
2. Spre a vorbi de orthographia română întregă, 0 vommu 

împărţi în dog regiuni; în orthographia termenilor populari şi 
communi la toţi, şi în orthographia termenilor sciințifici şi a 
vorbzlor şi numeior străine. . 

3. Principele n6stre de orthographie sunt qua după lit- 
terzelm adoptatie şi după fixarea, lor spre a arătă sunetele, fiă 
quare să scrie după cum pronunţă. Ast-fel seriemu : 

Arare, baltere, credinta, este, ferire, hora, întrar e, jurare, 
lumina, mirare, natura, om, patru, querere, râu, suror, temere, 
vase, unire. Alexe, Zoe. 

4. GQuâte sonuri mai sunt în limba română afară de aque- 
siea, que se representă prin litterm separate în alphabetul 
byzantin dis cyrillicu, să se represente cu din littersete latine 
prin agquellea quz sunt querute şi de phonetica şi de etimologia 
limbei nâstre. 

 



    

Aquestea sunt d=—z latin derivat din d, ţ=—s italian deri- 

vat din t, ş=—ss sau lui s îngroșat, sau sybillante derivat din s. 
Mai suni âncd ă, 8, 5, închise sau guturali, que devin 

nasali mai adesea înainte de nasalile 7 şi , şi littereelor în 
quari se schimbă sau se îmmâie aqutestea. Astfel făcea, şi 
strămoşii nostri cu littera 5, que representă şi pe a, şi pe e 
şi pe o, pe quare o pronunţă pe nas, în assemenea casuri, că la 
Senisnă. La d6.işii a representă numai pe a, îar s pe a, e şi o. 

II 

DESPRE ORTHOGHAPHIA LIMBI ROMANE POPULAR 

5. Pentru aqueastă orthographie avem necassitate numai 
de dos-geci şi dot littere : | 
a bc, d,e,f, g,h,i,j,i,m,n,o0,pqr,str,ui,x, 

şi de derivaizle din aquestea : d, ţ, ş, de vocalil:e închise şi 
nasalile ă, 6, d, quari cu tote împreună represintă tâte sonu- 
rile limbai te româncă şi literale greco-romane sau bysantinze. 

6. Diu consonanţi c şi g înainte de e și i pure se pronunţă 
că în italiana; cum fac-u, fac-i, fug-u, Fug-i, ian quând în ca- 
suri excepţionali se pronunţă, prima ca un k şi a doile ca g 
Serinan, căusa este qud în origine au avut după dânsele sau 
un Îca în giacies, ghiacă sau un u ca în oculus, ochiu; auricula, 

„ urechiă, 

De aqueasta,, unii pretind a punne după dânsele un 1 în as- 
semenea casuri, şi alții un a că la Gali în vorba guerre. Qua 
să scape pote de o assemenea alternativă, Italienii preferiră 
pre h că litteră d'aspiraţiune și modificare quare să ţilă lo- 
cul, şi lui [ şi lui Pf. Astfel făcuro şi Romănii pînă astădi şi 
prin urmare în assemenea casuri noi preferim pe h& cum este 
în us şi scriem: 
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închinare..... nu înclinare..... sau încuinare 

chiamă... nu clamă,......... sau cuiama, 

urechie........ nu ureelie......., sau urecuie 
unghiu,....eee. nu ungliu......... sau unguiu 
Bhiaga..eeeeee nu gliacia,........ sau guiaca 
ghindă........ nu glinda, ........ san guinda 

genuchie ..... nu genucle....... sau genucuie 

antichitate. nu anticlitate... sau anticuitate 

Sc înainte de e şi î, se pronunță. şt întră o mare parte 

de Romăni, şi în altă mare parte se pronunță după cum se şi 

serie, ca în scie, nasce, pasce, pesce. jar quând se pronunţă că 

sk, attunci ia după sine tot un / pentru cuvintele que s'au dat 

despre c şi g, că la schimbare  scheletru de nu se va, pronunță 

scelethru. 

$. Dintalile «d şi t înainte de î finale la pluralul substan- 

tăvilor, cum şi la final'a persânai a doa a verbilor se pronunţă 

sybillanți, că şi quând ar” av6 după dânsele un s păţind 

aqueeași modificaţiune ca şi c şi g. Assemenea se pronunță şi 

în terminatelee în fiune și id. Usul pînă acum a, făcut; să se 

însemne cu o sedillă în loc de a le adăosi un s. Sar putâ 

ânsă serie simple în assemenea casuri ca şi c şi g, regula 

fiind generală, cum : 

Ducu —nuci nasen —nașei 

micu —mici edu—edi 

lungu-—iungi blandu —blandi 
facu—faci frate —frati 

fugu— fugi „ laudu—landi 
batu—bati părete—păreti 

9. Tot assemenea pate şi litiera s que în assemenea îm- 

pregiurări, șueră înainte de î, ca la: 

pasu—pasi, frumosu —frumosi , lasu-— lasi. 

10. Quând d, t şi s, șuoră înainte de i cum şi înainte de a, 
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Aquestea tâte sunt în numar de dot-spre-dece, şi se pot 
deprinde copii 6nsuşi dela syliabismu a le cursce. Quât . 

pentru altele că cinci, torcere, cocere ete., nu le putem serie 

cu q, pentru qud n'au homonyme că guerere şi qudci în latini- 

tatea antică se scriă quelle mai multe cu c, că cocuere, torcuere, 

şi aşă s'au conservat şi în latina rustică, şi tot assemenea 

-txecură în Dacia cu colonizele romanze, devenind câcere, târcere. 

„Se seriu âncă quelle de sus doă-spre-dece cu q, pentru qud 

“ne demonstră. limba în fiă-quare pagine şi mâi în fie-quare 

linie, şi pentru qud find quelle mai multe de dominiul sciin- 

țelor, au ajuns a le serie aşă şi &nsuşi popolii que fură opdi- 

nidră barbari şi de altă stirpe. 

Daqua voumu înlătură pe q, sau de se vor deprinde copiii cu 

dânsul ânsuşi dela syllabismu în aqueste do&-spre-dece vorbe, . 
orthographia română devine quea mai simplă şi mai facilă, 
scriind fiă-guare după cum pronunţă, şi puginzle cacographie 
vor apperea forte rar, confundând pe & cu €&, pînă vor trece şi 
principele de grammatică, qnari se vor întruduece şi în sc6lelae |. 
communali şi pind măi virtos se va învăţă sau deprinde fiă 
quare dup cum este scrisă fiă quare vorbă, adică locuescar ŞI 
nu (&cuescu sau lăcuescu; rotund si nu retund sau rătund; mer, 
mere, şi nu măr, mere; meu, teu, seu, si nu meu, tciu, său ete.



PARTEA [I 

DESPRE ORTHOGRAPHIA ERUDIȚILOR SAU A VOR- 

BAELOR, SCIINȚELOR ŞI QUELLOR STRĂINE 

XI 

A queastă orthographie se compune din quelle do&-spre-dece 

articole precedenţi în quare se coprinde orthographia vocabu- 
larului popularu, quăzii i se mai adaugu şi termenii scjinţaelor 

spre a complectă un dicţionar întregu al limbei române. În 
aquesti termeni figură adesea, littereele z, , z, cum şi compu- 
sale ph, th. 

13. Se scriu cu z vorbite de latinitatea, clasică că ezpu- 
nere, exposiţiă, examen, equinozia, sere, maximă, etc., şi vorbe 

hellenice că quelle următoree : synazar, evaemen, exod, syn- 

taxe, avu, exoticu, orygenu; cum şi nume proprie că Alexandru, 

Aleze, Xanlhu, Xenophonte. 

14. Se scriu cu z: 10 vorbi hellenice şi nume proprie 

că azymă, 26mă, zographu, zoologie, epizootie, zodiacu,; Zephir, 

Zenon, Zoe, Zamphir, Zoroastru, Zopir, Zaira, Lazar, Zim- 

mermanm, Zurich ete.; 20 vorbe slave că zavera, zăduh, zidu. 

15. Se scriu cu g quâte luate din limba hellenică, acolo 

se scriu cu v că h/pothecă, haypotenusă, haperbolă, slabă, syn- 

taxe, synthese, syllogismu, phasică, systemă, symbol, saymmetrie, 

tyrannie, şi nume proprie că Pythagora, Pythia sau Pythonisa 

Egyptu, Babylonia, Tyru ete. 

Se seriu pentru aquelleaşi cuvinte cu îh şi ph vorbe că 

fheologie, theoremă, anathemă, Themis, Thetis, Thucidule Theo- 

phrastu, Theodor, Thoma; phaysică, philosophie, Pheebu, Philippu, 

Pharaon, phariseu, phanariotu ete. 
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16. La o orthographie a eradiţilor, dupi trecerea încai a 
grammaticzi se quere şi îndoirea consânelor, unde o qusre sau 
compunerea, vorbelor sau etimologia vorbaelor străine adoptat 

în tâte dicționarele limbtelor cultze. 

17. Sa scriu dară cu consâne gemene : 

a. Quâte în compunere querun doă cons6ne egale que arată 
elementele din quare s'a compus vorba, că la în-negrire, în- 
nodare, îm-mulțire, com-mesurabil, cor-vespundere, sur -ridere, 
sup-punere, op-punere, ail-ducere, col-lateral, ete. 

b. Unde quere prosodia spre a sai tonul la antepenultima 
că la: 

accele şi aquellae 
coppilu şi copillu 

cammăia, şi că măta 

cum și quelle următăre : bataltie, familie, mitiere , litteră 
missiă etc. | | . 

€. La perfectele de a, treia, conjugațiune, que a parte de 
quelle lalte au tonul la penultima, cum allesse, stetie, dete, 
pusse, addusse, trimisse. Aquestea din us mă se distingun prin 
îndoirea cons6nelor de participiele a/lese, puse; adduse, tri 
misc, (femei şi objecte quand se termină în e). 

d. Be mâi îndoiesee littera 1 quând sau la pluralul substan- 
tivilor se îmmâie, daqua la singular sunt îndoit, sau la sin- 
gular se îmmoie, daqua la plural sunt îndoitee, că la : 

valle.... văi....... vălli 

| calu... cai 

, “ella. 'mnei.... mnelli 
mâlle... moi...... molli 

-aquellu, aquei ... aquelli 
0ă ue... elle ....: a fost ella 
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stea...... stella... stella 

şea,...... şelle.....şella, 
aguea... aguxlize 

De typul aquesta sunt şi-inellu, înelle, castellu, batellu, și 

femininele mantellă, capellă, ete. | 
e. Vorbsle hellenica que se scriu cu do consâne gemene 

că: syllabă, syllogismu , symmetrie , par ailele, synallagmaticu: 

grammatică. 

18. Literele sybillanţi d, £, ş,. nu se îndoiescu, pentru 
quă fiind compuse din doze; îndoindase sar împătri. 

19. Liţiera v assemenea nu se îndoiesce, pentru qui este 

că vocala 4; pentru aquellaşi cuvânt nu se îndoiesce nici lit. 

tera 3, că la ajutare, objecţiă, adjectivu que nu se potu serie 

ojjecţiă, ajjectivu. 

III 

20. Vocalile guiuraii d şi € sau închise se auda pure sau 

deschise în substantivi şi udioctir la plural; iar în verbi la a 

doa pers6nă a presentelui indicativu, precum : 

, păru — peri învăţare — înveți 

număru — numere  legănare — legeni ” 
tinăru — tineri părere — pari 

lăudare — laudi stâmpărare — stâmperi 

tăcere —taei suppărare — supperi 

vădu — vedi apprăare — apperi. 

21. Vocala o, se cunâsce după pronunție că la locuescu, lo-. 

custă, rotund, rondurelle, la rond. La, assemenea casuri se cor- 

- rige şi pronunția de s'ar pronunță deschis. 

Astfel este şi cu e în multe casuri că la vorbescu, Dumniegeu: 
se, teu, seu, reu, que unii le pronunță vorbăscu, Dumnedsău 

să, tău, său, rău.



N 

29. Quâte vocali guiurali și nasali nu se potu cunâsce la 
pluralul substantivilor şi a doa, persână a, verbilor, se lămu- 
rescu prin învățu în clasea de grammatică, cum şi printr'un 
audu pur român. 

25. Vocalile nasali se vor desguturuiă cu timpul, cu mu- 
sica que va trece printr'ânsele sau prin limba n6stră, și cu 
comparaţiunea în seriptară că lâna şi lână, lingă şi lingă, 
că la Românu şi Rumân, quând și când, pâne Şi piine, câne 
şi câine şi câine, că şi la, socru "meu, veru meu, Sunt que mai 
mult, se pronunţă pe nas. 

24. Vocalile a, e şi u se conservă în rădăcina vorbelor în 
declinări şi conjugări, cum : fac-u, faci, fac-e, făc-utu, făc- 
undu sau fac-ând, fac-il, fac-tură sasi făv-tură.  Ved-u, ved-i, 
ved-e, să vâd-ă, ved-ui, ved-undu san ved-ându, ved-ttor. Fug-u, 
fug-i, fug-e, fug-it, fug-ind, ete. Precum şi la pân-a, pen-e 
gen-a, gen-. 

29. Quât pentru o, nu este tot aşă. Aqueastă vocale quând 
este scurtă devine forte natural a, şi quând este lungă devine 
că diftongul oa sau d, cum: 

joe-u, jue-are, jâc-ă: pot-u, put-ere, pât-e. 

26. Quâte ct din latina clasică s'au schimbat, or mai bine 
s'au conservat în pt, agueltea remân că în axchaismu sau €ă 
în dialectu. Iar quâte assemonea reluâm astădi din limba 
clasică spre înavuţirea şi întinderea, limbei nâsteze în regiuni 
mai înalte, în aquellea nu se mai preface ci în pi, spre exem- 
plu, conservăm dialectul nopte, și dicem nocturnu, equinoziu, 
conservăm pepler, și dicem pectoral; conserviun lapte, şi dicem 
callea lactee, ete. 

„ Ast-fel urmară şi alti popoli quând își regenerard limbele 
corrupte sau decădute. Ast-fel, spre exemplu, făcură şi Gallii 
quând, conservând vorbe că lait, de Veau, baume, Psaume, pai, 
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_voiz, pe quelle derivata dintr'ensele le respectarv în tâtă 
clasicitatea, lor, dicând lactee, aquatique, balsamique, psalmiste, 

vocal, pacifugue. 

27. Tot assemenea pot remân€ la noi provinţialisat:ela în 

înt înte, că mormânt morminte; nu putem însă dupu typul lor 

dice şi testamânt, testaminte, elemânt, regimânt, regulamânt, etc.. 

Fiind qud spre a termină pringipele de orthographie, in- 

trăm 6re-cum şi în forme de alle limbei, adicd şi în partea 
analysei grammaticali, în partea a treia vom vorbi mai mult 

„despre forma.



  

Ă PARTEA III 

DESPRE FORME 
"ă 

“1. Vorbele limbei române, quelle mai multe se declină 
sau iau diverse forme în casuri mai mult de quât limbeelee disa 
neolatine, cum spre exemplu: 

eu... mMie..... mine.. me 

n0i..... n06..... ne / 

tu....... ție,..... tine... te 

quare. quărui. cui 

quine. cui | 

altu... altui... altor 

Unu... Unui... Unor 

Astfel se declină și 

Roma....... Rome 

Tina. esse lun - 
vespe........ vespi 

. Peene dile 

Sea. inec. şellae 

Assemenea prin analogie, cată a se declină clasicamente 
făcând genitivul și dativul că în plural şi vorbe că: 

natid......... natiuni 
positiă ..... positiuni 

ARGUMENTE 

Nici într'o limbă nu se pâte luă de erudiţi un cas drept 
altul fără a committe un solicismu. A se dice spre exemplu în 
hellenica x6paxac ăpyovrac, este a arătă acu sativuluplural; adice 

 



  

  

m
m
m
 

To
ne
 

= m
i
t
e
 
e
e
 
 
a
 

15 

âmsă 6 râpaxas, 6 ăpgovcac, este a committe o errâre demnă de 

necunoscători de grămmatică, o errore în contra symphonizi sau 

a concordanței intre casuri, astfel unii în decadenţa limbai 

disserd şi Gzbs Gshovroc, în locu de Qeob BEhovyroc. | 

Dagua în limbele neolatime sau în latinitatea decădută, s'a 

luat mai mult sau mai puţin ablativul în locu de nominativ, 

aqueasta n'a fost o symptomă de înflorirea şi progresul lim- 

bsi clasică, ei de scăderea şi regresul ei. 

Gallii que se dicu francesi, qua se se appere de aqusta necu- 

viinţă îşi făcurd un nominativ al lor ă parte, că paiz, voiz, 

lait, Dontă, veriu, nalion, position que le ax fi putut, serie ca 

e mut, natione, positione.... daqua ar fi cutedat academicii a 

dice qui ablativul pâte fi vre o dată nominativ. 

Astădi. membri ung&i academie nu potun luă drept model 

vorbe corruptă că rugăciune, lăiciune, spurcăciune, Spre a pre- 

facce şi vorbe conservata de păririţi ca oraţiă în orâciune, că timp 

în timpore, că frigu în frigore, că nume, culme, lume în nomine, 

culmine, lumine, că secită în secitate, că un arător, un v0r- 

bitor, un scriator, un, croitor, în un arătore, un vorbitore, un 

scriitore, un croitore. Pentru qua să luăm de model, quând ne 

oecupănm de cultura şi regenerarea limbei, pre quelle dege- 

nerate, şi inai vîrtos quând quelle clasice după cum se serie 

aşă, se şi pronunţă, şi le înțellegun toţi? pentru nisce erudiți 

acade:mici să dică. qud Românii fără sciință de grammatică iau 

ablativul în locu de noininativu, și scriind natiune să pretindă 

a pronunță năciune şi năciunal; seriind lectiune să pronunţe 
lepeiune, şi quâta alte assemenea? Pentru que quând quelle 

corruptee că spurcăciune nu trecun peste sută, să corrumpem cu 

decile de mii în epochă de correcţiune şi de regenerare. Fărd a 
dice Românii în genere arătore, vorbitove, să viiă grămmaticii 

a qiece în locu de professor, professore, şi în locu de director, 

divectore ete. 
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2. In formele sau finalila declinaţiunilor şi conjugaţiuni- - 
lor se scriă cu ă 

a. Bubstantivii masculini că Leonidă, papă, tată, popă, 
poetă. Aquestea, din urmă cum şi alte assmenea,, că prophetă, 
potun lepădă pe ă, că Leonid, poet, prophet, nuânsă luă un u mut, 

b. Substantivii şi adisetivii feminini că, lună, casă, țerră, 
penă etc. | 

c. A treia pexs6nă în singular și plural a presentelu: indica- 
tiv de prima, conjugaţiune cum şi prima, persână în plural şi 
imperativul că la el ară, ei ară, sau arăn, ară, noi arăm. 

d. A treia persână a subjonetivului de a doa, a treia şi a 
patra conjugațiune că la să audă, să vâdă, să spargă. 

3. Se scriu cu o. 

a. Finala de a treia persână a perfectului de prima conju- 
gaţiune, că la aro, cântă, jură, spre distincţiune de ară, cântă 
ură, şi de ară, cântă, jură. (1) 

(1) Sunt unii quari pretindun a scrie aqueste-a.cu d, pentru cuvântul quă în 
latinitate se vedun în avit, că jurazit, cantanit, eţe. Aquestia ânsă îşi uită pe deo 
parte qui siguri dau altă foneţiune circonflexului de quât de a întonă o vocală 
închisă, ca la cântam, mântuire, unde vocala fără a fi tonică este nasală, şi că la 
vesmânt, cuvânt, vnde fiind tonică este iar nasală. Pe de altă parte uită iard 
quă pretind a facce să dispară cu totul semnele d'assupra şi de desubtul litterelor 
că () () şi sedilla. La aqueastă împregiurare, la quare ne învoim şi noi, (unde nu 
& necesitate), clasificândusepronunţia vom avâ a citi sau pronunţă vorbzele precum 
sunt scrise, adică fontana sau funtana, Roman, intrare, întroduceere, prima- 
vera, şi prin urmare canta nn ne-ar defini, nici timpul, nici persâna verbului, 
adică nici quând nici quine cântă. Aqueastă, părere nu coprinde în sine nici lege, 
nici rațiune, ci o singură convenţiune arbitrară între Gmenii unui partit 6ri 
guare. Fără a fi în usul general, şi Românii şi străinii vedând un a eu căciulla, sau 
fără caciullă, san cu ori-quare semn convenţional, 0 vor pronunţă tot a, şi nici o 
dată o după cum este adeverata pronunție în limbsle romanse, că la Itulieni can- 
td, ard, şi că la Români (vei Coresi) plod, od, Iud, iar nu ploă, oâ, luă, 

In fine, toţi potun să adducă înainte latinitatea, afară de domnii que au proscris 
pe y, 5, q, ih, ph şi duplicarea consânelor, afară de toţi quâţi scriua ecilibru, 
silaba, silogismu, teolog, filosof, afară de quâţi lepădă şi nsuşi littera aspi-
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b. Finala dela prima, a doa şi a treia pers6nă în plural 
a perfectului simplu şi a perfectului anterior, că. la ararămu, 

cântar ţi, jucară, arasserimu, cântasserăţi, jucasseră. 

c. Finalile guturali sau închise alle vorbelor nedeclinabili 

că preposițiuni, adverbi conjugativi que nu pot ar6 formă nici 

de substantivi şi adjectivi, nici de verbi ca să se serie cu ă, 

astfel sunt vorbe că după, pînă, fără, lângă, âncă, ânsă, adi- 

că, quă, quare se scriu după typul lui colo. 

TI 

A guest principie de orthographie română în materie şi în 

formă coprind sau respectă în proporțiune cuvenită , şi phone- . 

tica și etimologia, şi prosodia, şi analogia, şi forma, limbei 

române, astfel cum ea străbătând seculi, ajunse pind la noi. 

Dupo aceste principie s'a scris şi s'a typărit dialectul bise- 

ricei întindendu-se în t6te părţile Românizi dela Matheiu Bas- 

sarab pind la inaugurarea aquestei societăţi academice. 

rătâre h că la hora, hotsi (prin anagrammă din hostes). Aguesti defensori ai 

gâscănărielor provinciali, sunt posseduţi de amorul latinităţii numai în cantat 

în quarermai archaicu este cantazăt, şi uită qaă tn romanitate în genere az să pro- 
nunţă sau se schimbă în o, ca le aur, or, ca la au făcut, o făcut, şi prin urmare 

dud în locu de ludu-it, plod în locu de ploati-.:, o în loca de oa, şi câ la 
toţi perfecţii din t6tă Hmba Italizi. 

Să lăssăm sophiamatele, domnilor quâţi strecuraţi ţinţarul, şi nu aveţi nici un 

serupul de a înghiți camila, să lăssăm sophismatele, quă aguestea, querun mara- 

feturi, şi marafetiii, şi pe funie de potun jucă, tot îşi rump gâtul de multe ori. 
Numai adevărul este simplu şi facil. Dagua veniţi cu systemate, aquestea de şi 
nu sunt adevăruri, presuppun ânsă 6re-guare minte. adesea, şi geniu; plâcă dela ' 

principe, au un şir de consequințe, accusă pretutindeni o logică. Pretenţiunile 

dumnea-vostră n'au nici meritul d'a se numi systemate, sunt nisce convenţiuni 

" arbitrarie și conveaţianile nu sunt cunoscute de gnât numai între guei gue au 
convenit, adică între quei que au tunatu şi "ian adunat. Lunea quecalaltă, copii 

în locu de a se conringe n'au de quât să înveţe pe dinafară, şi tot que se înrâţă 
se şi desvâţă, adică se uită. Adevărul iar o repet este şi mai facil şi mai simplu 

şi nici odată nu se uită. | 
Ettă simplitate şi la scris şi la pronunție, şi dapă principul etimologicu sau 

derivativ şi după quel phoneticu. 2 
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Dupy aceste prineipie $. Clain. Şincai, Corogi, Budai s'au 

încercat a pune în lotul litterelor byzantine pe quelle pura 

romanie. | | 

După aqueste principie P. Maior mai vîrtos, appland diti- 

enitățite stabilind o equaţiune între litterzelze dis eyrillice şi 

quelle latine. 

După aceste principie mai pe urmă în România muntână 

se operă un eclectismu de către Românii que serisseră şi publi- 

cară opere întreg:p cu litteriel:e latine şi quari întinseră agaest 

mod de scriptură, cun să fiă citit şi seris cu facilitate de mil- 

liâne de Români. 

Dupo aceste principie s'a elaborat de corpul professoral în an- 

nul 15... în urma invitaţiunii fostzi Ephorize a sechâlelor un mic 

traciat de orthographie (unde lipsiă numai littera q) şi s'a adop- 

tat în tât:e schol:ele României pind în qucellie mai isolate sate. 

După aqueste principie reposatul Nigulici serisse şi pulico 

atâtea opere seri6sa. 

Ară el şi ară tu, sau și fără câme ara, ară imperfectu şi a ard infinitiv că a 

vede, axă perfect (şi să se pronunțe nerăguşit cunt este scris, că plod, lu9). 

Aqueastă analogie se vede şi la quelle-l-alte conjugaţiuni. 

dorue, dovina, dormiă, a dorii, dormi, perfect. 

vede. veda, tedeă, a vede, vedă. 

Nisce assemenea cuvinte am pus inainte şi în desbatterile penultimai şe- 
dințe a Sogietăţii acadenrice din tomna trecută, şi adversarii mei ţineă cu auii 
latin, şi după que demonstraiu quă nu s'au ţinut de latinitate întru nimicu, 

nici Ensuşi în gramatica pe quari o scriun gramatecu, după que demonstrain 

quă aciţ este auit şi prin urinare au. sau d romanicu, terminaiu cu dicătorea 

reposatului Doctorulni Colmaier. 
“Cum la tâte bădăran şi numai aqui latinistu., 

Se scie quă reposatul n'a dis aşă, ci pentru decorul adunării, * 'mi am permis 

a'i schimba termenii qualificatori. 

Ajungând adunurea la vot, majoritatea a fost pentru aut sau o. 

Partea adversă vedându-se convinsă, s'a credut învinsă, şi propusse şi reuşi 

qua să reviă la votu. Vădend aqueastă negualificabilă purtare, m'am sculat de 

pe ieţul de president, am eşit afară, şi de attunci am declarat qud nu voiu mai 

fi nici president nici membru aquestai societăţi.



19 

După iqueste principie D. N. Locusteanul tradusse dicţio- 

narul lui Becherel. . | 

După aqueste principie se publicd Monitorul Municipalităţii 

(pe quând Municipalitatea avea un Monitor). 

Măi dupo aquelleaşi prineipie se pubiicd Monitorul official 

si tâte gazetele Munteniei si Olteniăei. 

După aqueste principie D. |. Riureanul, directorul gymna- 

siului Mathein Bassarab, publici atâtea cărți de lectură și de 

morală. 

După aceste principie D. N. Rucăreanul tradusse şi publică 

frumâsa operă a D-lui Laboulaye întitulată Partitul liberal. 

După aceste principie fostul protessor C. Canella. îşi public 

vocabularul seu de synonime si D. professor Stefăneseu arith- 

metica, întrodusă în scdlele primară. 

Dupi aceste principie acum în urmă D. C. Dimitriade îşi 

publică cursul seu de declamaţiune. 

In fine tot după aqueste principie foncţionarii statului, juni- 

mea, studisă, inteliginţa română scriu mai mult și mai puţin 

limba română pe guât au studiat'o mai mult si mai puțin; — se 

disting între aquestia DD. Directorul la Ministerul quellor in- 

terne Argintoianul, și directorul Primăriei capitalei Foxănenul. 

Brrori ortographic:e se pot committe la mulți că si la Ger- 

mani, F'rancesi, şi 6nsuși Italieni; principiele ânsd de orthogra- 

phie sunt aquelle que emană din sehola lui P. Maior. 

A gueste principie satisfac tâte querințele phoneticăei limbei, 

prosodii si etimologiei ci; pentru qui nu există nici un son 

que se arătă prin litterzele qissa cyrilice quare să nu se tepre- 

sente prin alphabetul latin printr”'o litteră distinsă. 

Aqueste principie respectă şi conservă şi transmitte posteri- 

tăţii şi străinilor și originea şi prosodia limbei. 

Aquestea în fine conservă formele adevărate alle limbsei şi 

o purifică, de quelle parasite si disgrațiate.
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Noi nu venim nici cu innovaţiuni vau cu vre o sistemă, nouă, 
niei cu forme nuog, nici cu vre un dialect al nostru particular, 
noi conservând, continuăm qua să putem progressă, 

Daqua pretutindeni respectăm şi ne place vocea aquestaei 
limba acolo unde este dulce si sănătosă, daqua luăm în mare 
consideratiune phonetismul zi, şi scriem dupi cum vorbim, în 
quât pentru alle etimologiei ni se par că nisce vestminte croite 
pe corpul &i ast fel cum să appară că o matrână romană de 0 
candâre si eleganţă classică, că o filie demnă de a ai mater, 
iar nu în straele gquele mai învechite, prin quare nici o dată 
n'a trecut arta, prin straiele ungi nomad, sau ca să ne servim 
de un anachronismu, alle unei lazarGne ansoniane. 

Intr'un cuvent noi serie după cum pronunțăm, scriem : cre- 
dinţă, fiinţă, speranță si nu credentia, fientia, sperantia ; noi 
scriem potu, putere, pâte si nu potu, potere, pote ; scriem timpu, 
bine, tine, ține si nu tempu, bene, tene, tiene; tot assemenea 
scriem geu, sed, credui, vedut, aşă, şi nu dieu, siedu, crediut, 
vediul, asia. 

Dupy principie şi consequinţe, sttd unde ducu principiele 
quelior que nu iau în consideratid nici formele nici prosodia, 
limbei, şi quând îşi adducu aminte de etimologie, n'o observă 
de quât în vorbala quelle mai rare iar nu în guelle que se audu 
pe tot minutul şi se vedu în t6tă linia. 

 


