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PREFAȚA EDIȚIUNII 1. 

Una, din chesţiunile cele mai importante şi- tot odată 

şi cea mai agitată, care s'a tractat şi se tractză încă. şi 

astădi, este de sigur chesţiunea ortografică, 

“Mai bine de o sută de ani ne muncim, ca să stabilim 

„o singură ortografie cu litere latine pentru scrierea limbei 
române; cu tâte acestea însă, până în diua de astădi, n'am 

ajuns ca să avem o ortugrafie generală, din -causă că orto- 

grafiştii noştri de la început şi până astăgi nu s'aii învoit 

în principiele şi sistemele lor. Din acâstă causă saii creat 
o mulţime de sisteme ortografice, dintre cari unele ai eşit 

din us, far altele se mai întrebuinţază şi astădi. 
In lucrarea de faţă mi-am propus a studia, “istoricul 

acestor sisteme, adunând, pe cât mi-a fost posibil, t6te si- 
stemele ortografice, incepend din timpurile cele mai vechi 

până în giua de astagi. 

Focşani, %)s Matii. 1889, 
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- PREFAȚA EDIȚIUNII II. 

„In ediţiunea acâsta am adaus următârele sisteme or- 

tografice, cari nu eraii în ediţiunea I, adecă-: Sistema lui 

Teodorovici, sistema lui Bob, sistemele lui Eliade din 1838 

şi 1841, sistemele lui Asachi, sistema lui Boer, sistema lui 

Genilie, sistema lui A. L. Pop, sistema lui V. Pop, sistema 

lui Atanasiu Şandor, sistemele lui Pumnul din 1845, 1850 

şi 1855, sistema lui Gaster şi sistema lui Tictin. De ase- 
minea am adaus câte-va specimene de „Tatăl nostru“ scrise 

de Megiser, Miller, Chamberlayn, Hervas şi Adelung. 

Ortografia Academiei, care este obligatâre în şcâle, am 

tractat-o mai pe larg, de cât în ediţiunea I. 'Tot odată am 
adaus şi ortografia cirilică dimpreună cu mai multe bucăţi 

de cetire cu litere cirilice, ca aplicare la ortografia cirilică. 

Iaşi, 25 Septemwre 1894. Ş 
| Romulus lonaşcu. 
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Urmărind desvoltarea istorică a scrierii de la “început şi până astădi,- vedem, că lumea, s'a folosit 
de d6u8 sisteme -pentru representarea, ideilor: de sistema obiectivă şi de sistema, subiectivă 1), 

1. Scrierea obiectivă, care represintă, ideile şi 
cugetările prin sculptarea, saii desemnarea, obiectelor. 
Acesta este de două feluri.: | , 

]. Ideografică, când ideile Şi cugetările repre- 
sentate prin obiecte desemnate sait sculptate pot, fi inţelese de ori şi cine, independent de limba ce o vorbeşce. Acâsta se imparte în: 

a) Figurativă,- care represintă imaginile fiinţelor Sai lucrurilor. Aşa un individ de „ori şi ce naţiune „Văgend "desemnată sau sculptată figura unuţ lup, 
imediat va, şti,. că acestă, figură, represintă pe lup2).. 

b) Simbolică, care represintă ideile abstracte prin  imaginele fiinţelor sati lucrurilor materiale. Aşa ima- ginea vulpii. represintă viclenia, iar frungele de lay represintă gloria, E | 
„2, Lexicografică, când ideile Şi Cugetările re. - presentate prin desemnarea sa sculptarea unor fiinţe sau lucruri nu -pot fi înţelese de cât de cătră aceia, -   

3) 7, Maiorescu „Critice, Bucuresci, 1874, pag. 156, 2) Gaster „Originea alfabetului şi ortografia română“, Bucuresci, . 11885, pag. 13. DD Pa 
„42,627. ! , | ! 1 

  
 



        

cară ştii 0 anumită limbă. Acestă scriere se îm- 

parte în: w 

a) Silabică, care represintă fie-care silabă din 

cuvînt prin imaginea unei fiinţe, sai a unui lucru. 

- Aşa pentru a, scrie cuvintul bunătate, va trebui să 

- desemnăm sai să, sculptăm un burete, un năvod, 0: 

tablă şi o teslă D. . | | 

D) Fonetică, care represintă fie-care. sunet din 

cuvînt prin imaginea uriei” fiinţe sai a unui lucru. 

Aşa pentru a scrie cuvîntul mare, va trebui să de-. 

semnăm sat să sculptăm un mac, un ac, un rac Şi 

un epure?). | 

Scrierea obiectivă cu subimpărţirile ei s'a între- 

buinţat de către Egipteni, Asirieni, Babiloneni, Chi- 

neză şi Mexicani. . | i 

"TI. Serierea subiectivă, arată ideile şi cugetă- 

ile prin neşce semne mici (literile alfabetului), cari 

sunt lipsite de ori şi ce formă „şi înţeles material şi 

cari represintă sunetele cuvîntului. Alfabetul: a fost 

pindit la tote popsrele, suferind unele modificări, 

prin crearea, de samne nduă “pentru: unele. sunete, 

„cari nu eraii în limba feniciană şi cari trebuiaii . re- 

presentate în limbile respectivelor popore. Din acâstă, : 

causă sai format mai multe alfabete, dintre cari 

cele mai” principale sunt: alfabetul grec, latin, ger 

man, armean şi -slavon. Cel mai răspîndit din tote 

este alfabetul. latin, fiind cel mai uşor la scris şi cetit, 

şi tot; odată cel. mal estetic şi cel mal higienic 3). 

  

1) George P. Pârvulescu „Ortografia limbei române“, Târgul: 

Jiului, 1892, pag. 4. . 

2). George P. Pârvulescu „Op. cit“, pâg. 5. ă | 

3) In timpul mai. noi Germanii al început a întrebuința pe o 

“scară destul de întinsă alfabetul latin în sctierea limbei germâne. . - 

  
| 

descoperit de către Fenicieni. De la diînşii s'a r&s- .
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". Acest alfabet lam adus şi noi din. Italia, când 
am venit în Dacia. Se știe din istorie, că la 107 q. 
Chr. Traian, împăratul Romanilor; invingend pe Daci, 
prefăcu Dacia în provincie romană, aducend colonişti 
din întreg imperiul. roman, partea cea mai însem- 
nată însă; din Italia. Până la 274 Dacia se- afla sub 
administraţia Romanilor, însă de la acâstă Qată Au- 
relian retrăgend armata şi funcţionarii 'peste Dunăre 
în Mesia, din causa invasiunilor poporelor -barbare, 
colonia fu avisată numai la puterile el. Locuitoril 
rămași în Dacia ai trebuit să îndure tote neajunsu- 
rile invasiunilor poporelor barbare. Era deci lucru | 
natural, ca Dacia să decadă treptat din starea cea, 
înfloritâre, în care se afla sub administraţia romană, 
„după cum dovedesc inscripţiunile şi scriitorii latini. 
_Cea mai mare parte din colonişti ai uitat cu timpul 
scrierea latină, puţini şi mai ales cei mai învăţaţi 
dintre dinşii vor mai fi ştiut scrie cu litere latine 
limba, ce-o vorbiail. ” | 

Dacă esaminăm cele mai vechi scrieri româneşci 
din secolul al 16 şi 17, vedem că tote sunt Serise | 
saii tipărite cu litere slavone (cirilice), afară de câte-va 
„urme sporadice cu litere latine, cari le vom aminti . . 

. 
' . în partea a dâua. - 

Românii vin în atingere cu Slavii prin suta a V-a, 
"când aceştia se aşâză în părţile de lângă Dunăre. 
Cam pe la 600 o parte însemnată dintre €i trec în, 
Mesia, (Bulgaria de astădi). Pe la 660 vin Bulgarii, 
cari așezându-se in Mesia printre 'Slavi se slavisază. 
Românii ai venit în atingere cu Bulgarii slavisați 
nu numai de-a drâpta Dunării, ci şi de-a stânga; 

„căci după suta a VII-a elementul slav s'a întins şi 
peste Dacia şi .mai în sus prin Austria (Sloveni)), în , a 1 . - . 

.
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| Dalrăaţia, ( (Serbii Şi Oroaţi) şi chiar pe la Elba 

"(Cehih)?). 

Bulgarii, cari -se aşezase în Mesia, avură, multe 

| lupte cu Bizantinii. Pe la 860 Bogoris, regele Bul- 

garilor, primeşce cr eştinismul, întrând astfel în le- 

gături de amiciţie cu Mihail al Ir lea ; impăratu) 

bizantin.. a 

In anul 863 Ratislav, regele Moraviei, r6gă 

pe Mihail al III-lea, împăratul bizantin, ca săi 

-tremiţă învăţători pentru luminarea poporului său. 

- Impăratul îi tremite pe fraţii Ciril (+ 869) şi Metod 

($ 883)2), cari introduc în biserică limba slavonă, tra- 

ducând cărţile bisericesci din limba grâcă în limba 

slavonă. Alfabetul, cu care s'a scris aceste cărţi, 

a fost inventat de cătră Ciril. Acest alfabet se nu-. 

meşce glagolitic 3, spre deosebire de cel făcut. de 

episcopul bulgar Clemente (+ 916)4), discipulul lui 

Ciril şi Metod, şi care pe nedrept este numit cirilic5). 

| Alfabetul inventat de cătră Clemente sa r&s- j 

- pindit şi în. celelalte țări locuite de Slavi. Era deci 

natural, ca literatura slavonă din timpul imperiului 

“ vomâno-bulgar să fie serisă cu acest alfabet. Deci 

Românii puteai fârie uşor să înveţe acest alfabet : 

de la Bulgari, cu câri erai aliaţi şi ca unitate poli-, 

tică şi ca unitate religi6să. - S 

Domnul Gaster contrar părerii multor învăţaţi: - 

  

3) Gh. Ghibănescu. „Grafia cirilică la Români“, pag. 9. 

2% Vegi Adolphe dAvril „Saint Oyrille et Saint Methode“, Paris î 

1885. Aci 'autarul tratâză pe larg: biografie acestor doi: fraţi, de ase” 

minea limba şi alfabetul slav. 

2 Acest alfabet este întrebuințat şi'până astăgi în unele părti i 

ale Istyiei, pe ţărmiurul croatic, în partea nordică a Dâlmaţiei şi în . 

insulele: învecinate. | 
„ 4) Jiricek „G&schichte der Bolgaren“, pag. 498—9. 

o 24) Gaster „Originea alfabetului şi ortografia română, pag. 13: 

a 
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crede, că hotarul : împărăției româno- -bulgare în spre 
miegdă-n6pte nu era Dunărea, ci Carpaţii. De aceea, 
după cum dice d-sa, se esplică forte bine întroduce-:.. 
rea elementului slavon ca limbă oficială de stat, . ca 

„limba, administraţiei şi ca limba documentelor 1). 
O cronică bulgară, ne relateză,. faptul pe cât de 

important, pe atât însă de neasigurat încă, că îm- 
* păratul Asan (1186—1197), întemeietorul imperiului 
al doilea româno-bulgar, ar fi chemat de la Achrida, 
şi-ar fi pus patriarch în Târnova pe Teofilact, la a 
cărui îndemnare Asan ar fi trecut -Dunărea, „ar fi 
cuprins Muntenia şi Moldova şi ar fi silit pe Vlachii, 
cari până atunci cetiaii în limba latină, se lasă bi- 
serica romană şi să cetâscă în limba dulgară3). 

Faptul espus mai sus concârdă cu “tradițiunea 
păstrată la Cantemir (şi care în mod gieşit este 
pusă în legătură cu conciliul de la Florenţa, 1438—9) * 
despre arderea cărţilor scrise cu litere latine, la în- 
demnul lui Teoctist; de asemenea şi cu tradițiunea, 
lui Ignaţie de Luca) 

D-nul A. D. Xenopol este de părere, că înnainte 
de creştinismul bulgar era la Români creştinismul 
roman, care tocmai fusese scos cu violenţă de către 

| | un împărat bulgar, ceea ce însă se. petrecu mult 
„ înnaintea lui Asan, pe timpul toemai a regelui Bogor 

i 

i 

| 

sati a urmaşului său Simion?) 
D-nut Ar. Densuşanu este de părere, că o mare 

parte din călugării bulgari, persecutați de cătră Greci, 

1) “Gaster, „Op. cit.“, pag. 35. 
2) Ar. Densuşanu „Istoria limbei şi literaturei române“, pag. m; 

aseminea şi A. D. Xenopol „Istoria Românilor“, vol; 1, pag. 453, 
5) 1. Lăzărici „Istoria literaturei româriez, pag. -34 şi A. D, 

Xeenei „0p. cit.“, pag. 452, 
4) Veşi A, 2. - Xenopol, Op. cit. "vol. I, pag. 454, Iaşi 1883. 
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venind la, noi ati deschis calea înfuinţei literature 

- Dulgare în biserica, de dincâce de Dunăre. Aseminea 

a mai contribuit la acâsta şi certele dintre” biserica, 

“apusului şi r&săritului, cari se sfirşese cu scisiunea, 

"definitivă cintre aceste biserici (1283 şi 1285)!). 

Introducându-se mai întâiii limba slavonă în bi- 

serică, nu era greii ca pe urmă să se întroducă şi 

în stat 2)... Mai ales că biserică în acele timpuri era . 

tot odată mai mult sai maă puţin şi stat, de 6re-ce 

t6tă învăţătura . era în mâna preoţimil, şi aci în păr- 

ţile nostre, după împrejurările de atunci, nici nu era 

cu a putință să. esiste alți. 6meni cu carte de cât preo- 

Şi iarăși numai de la ei putea învăța cine-va. 

| E ceva; de aci a urmat, că, fiind biserica şi preo- 

ţimea, slavisată, şi limba oficială .a statului nu putea 

„să fie alta de cât a bisericii, prin: armare aci la noi 

“cea slavonă, intocmai precum în apuș limba biseri- 

câscă latină a fost secoli tot odată şi limba oficială 

a statelor, şi în unele state, ca în Ungaria, chiar 

„până la 1848. , 

"Drept aceea, când apar în istorie domniile n0s- 

tre naţionale, apar în stat cu limba. slăvonă, căcă 

. cele 'mai vechi documente sunt în limba slavonă. 3). 

 Alabetul cirilic în scrierea limbei române. 

“Alfabetul cirili€ în scrierea: limbei române cu dată 

sigură îl întimpinăm mai întâi întrun contract de 

cumpărătura, din 1523 deșcoperit de d-nul A.D. Xeno- 

pol, ce-se păstreză în arhivul spitalului St. Spiridon 

1) Ar. Dersuşanu, „Op. cit.“ pag. 69— 70. 

2) Cele mai vechi documente în limba slavonă -la, no dai6ză 

de la finea secolului al XII-lea. 
3 Ar Densuşanu „0p. cit“, pag. 72—13,. 

 



  

  

din Iaşi 3). De aci înnainte urmele ai început a,'se 
înmulţi 2). Alfabetul. cirilic se compune din următe- | 
rele. 43 de litere: N 

1) 4, a—az=a; 2) &, 8=— buchi=b; 3) E, e— 
văbde=—y; 4) I, r=glagoli=g; 5) A, 4= dobro=—d; 
6) €, e—iesti= e; 7) X, x=jivete=—j; 8) 5, s— 
zelo=— 9; 9) 3,a =— zenliă —z; 10) H, un=ije=i; 

„II, î=i=i;' 12) BR, n=caco=e; 13) 4, a=tu- 
  die—1; 14) M, m=— mislite=—m; 15) H, n-=naşi=—n; - 

'16) 0, o—on=—o; 17) II, n=pocoi—p; 18) P, p=— 
riţă=—r; 19) G, c—slovo=s; 20) T, "= tferdo=t; 
21) 0y, oy=uci=u; 22) $, p—frută, fert=f; 
23) Ă, x= hâri=—h; 24):60, w—ot:=o; 25) IŢI, ip = 
şti— şte (sce); 26) II, u—ti=—ţ, 27) 4, 4 —cervu— 

"ce;'28) III, w=—ga=ş; 29) 'h, m—ier=ă; 30) Il, 
mi —ijeri—ii (ca în franc.); 31) h, n=iri—i (ca în 

  » meu); 32) 'h, 'k=-eatj—ea (ca în deal); 33) IO, = 

o m
e
 
m
 

ji=iu (ca în iute), 34) TA, ta—iaco—ta (iar); 35) 
LE, n=ie—ie (iertare); 36) A, a=—ia—8 (loge) ; 
37%, a—ius=ay 38) 1, = id 18 (taiă, dialect.) 
39) bă, m—lo—iă (tă), 40) d, a—cisti—cs (p; 
41) Y, p=pisu— ps; 42) 6, s=ftita= ft; 43) V, 

== yo. ” 
Acest alfabet este _o compilaţiune şi imitație din . 

2 

- | 

1) Ar. Densuşanu „Op. cit.“, pag. 76. . 
*) D-nul Hâjdâi în „Cuvinte din bătrâni“ reproduce mai multe 

” acte private, scrise cu litere cirilice, începând de la 1551... 
*) Numirile lor îînsemnsză cuvinte, pr. Az buchi vede glagol= Ei 

cu buchi (în scris) vorbesc legea. Dobro iesti jiveti zelo zenlia= Bine 
este: să vă hrăniţi cu ierburile 'pămintului. [je i caco liudi meslet naș 
on = care, de când îşi amintesc Smenii, al nostru este el. Pocoi riţa 
slovo sverdo = Pace să ţineţi în casă.: Ue fert her ți cerv =să nu 
rădici mâna 'asupra nimenui, nice asupra vermelui.. $a ştea or iori 
în iat ius = de se cârtă cine-va cu'altul şi-l acusă, să se prindă şi să 
se lege. ” . 

. - *
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alfabetul grecesc, latinesc, armenesc şi glagolitic 

(vechiii slavon) 4). 

Lăsăm să urmeze aci şi alfabetul cursiv: 
a:
 

X,0, BX. db, 

6 
RA. M„n.0., n... 

8 „bl 

a 

a 3. RNB. D.N 

ATUSOEPSÂ 
ÎMI ADA 
3TARSI ARĂ 0 
SUIS Bta 

"În scrierea cirilică (mai cu saniă în cea cursivă) 

vedem, adeseori unele litere. puse de asupra altora. 

»a,i latine; E,T, A, 6,0, X, P, 3 grecesci; C, VBA, i 

coptice; M, 1, % etrusce; E, 5, X, W, 10, WI, El glagoiitice. Mai pe 

larg despre“acest alfabst vedi Ghibănescu „Op. cit.“, pag. 23—29 şi 

1. Sbiera „Ortografia limbei române în desvoltarea sa istorică“ pu: 

blicată în „F6ia societăţii literare din Bucovina“ din 1867, pag. 288 

Nr. 19; de aseminea şi M. Gaster „Op. cit.“ pag..31—35.   
ro
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La multe cuvinte sfirşite în consunante, consunanta 
finală este aruncată de asupra, în casul acesta, vocala, 
care termină cuvintul nu se mai scrie. Scrierea 
acâsta are deosebite numiri: „8criere cu cerdacuri, cu 
scaun, columnară“. Ca, esemplu cităm din Codicele de 
la Voroneţ: moţîrma (multă), stp5 (unul). Adeseoti 
se” pune un semicerc sai d6uă puncte de asupră unei 
consunante pentru a. arăta, că cuvîntul sa, scurtat, 
ca în Ie sai IE (Isus), XE sat X2 (Hristos) ; Adina 
sai insa (Domnul). Atat în manuscripte, cât şi în 
tipărituri vedem întrebuințate accentele pentru a 
arăta vocalele ce trebuia intonate. Accentul acut 
(0xia) se punea de asupra vocalei intonate din mij- 
locul vorbei ca în Aeauar$ga ; accentul grav (carla) 
se punea de asupra vocalelor finale, cari aveaii tonul | 
pe dinsele, ca în mepy'k; dasia (”) se punea de asu- 
pra vocalelor, cari erai la începutul unui cuvint ca 
în îpă; ico (”) de asupra vocalei intonate, ce începea 
un cuvînt, ca în ăpe. In unele manuscripte vechi ca 
în Codicele de. la Voroneţ cuvintele sunt; lipite uriele 
de altele, ca în proposiţiunea,;: nevesțpSprSnovâdazmoy.f- 
Tp&watoy âutera (nici un r&ă nu aflăm în omul acesta). 

Numeraţia. 
La, cei vechi literile cirilice aveai şi val6re nu- 

merică. Unimile se puneaii înaintea gecimilor, tar nu 
ca la numeraţia cu cifre, arabe, unde se pun maj 
întâi gecimile şi apoi inimile, pr. ai=11. Anii se cal-: 
culai de la Adam, iar nu de la Christos. Anul Dise- | 

„ Ticese nu începea întotdeauna la 1 Septemvre, ci de: 
multe ori şi la 1 Ianuarie), 

*_1) Vegi în privinţa acâsta A. D..Xenopol: „Istoria Românilor vol. TI pag. 267—269. D-sa tractâză forte lămurit acâstă chestiune, ; arătând că nu trebue scâdut totdeauna 5509 pentru lunile” de la ; Septemvre până la Ianuarie. A 
> 
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După calculul celor vechi . de Ja Adam până 

- la: Christos au trecut 5508 ani. Ca să găsim un anu: 

mit an, scădem 5508 din anul dat pentru lunile de 

Ia lanvarie până la. Septemvre, iar 5509 pentru lu- 

_nile de la Septemvre până la Ianuarie. Dăm ui 

- esemplu: Stefan cel mare se sui pe tron în“ SISE 

(6965) Apr. 12, Joi mari ; scăgend 5508 avem: ! 

1457 Apr. 12 Joi marii). . 

Lăsăm să urmeze aci numeraţia cirilică în cCom- 

parăţie cu cea romană şi arabă: 

  

      

Romane Cirilice  Arahe Romane Cirilice- Arabe 

1. 4 „1 LX. 3 60, _; 

II g 2 LXX o 70! 
Ir 3 LXXX n . 8! 

IV 4 4 LC * 4 » 90 | 

Vo e 5 C p 100 

VI s. 6 CO 6 200 

VII 3” 7 CCO T 300 

VIII u 8 OD cyp .400 
„IX 0 9 D d 500 

«X i 10 DO Xk 600 

XI ai Ul DOC vw 700 
XII gi 12 " DCCC w 800 

XIII ri 13 DM i, 900 

"XIV ai 14 M „a 11000 

XV ei 15 II B* 2000 

XVI si 16. II. „F 3000 ,. 

XVII 3i 17 IV că 4000 

XVIII ni 18 Vo ze 5000 

XIX și 19. VI 6000 
XX R 20 VII a. 7000 3 
„XXI KA 21 VIII . m. 8000 

XXX A 30 - IX pă 9000 j 

XL a "40 |. X d 10.000 

L H - 50: 4 : ”   
5 Ghibănescu „Op. cit.“, pag. 38.  



i iar d-nul Neagoe crede.că e din u, mutând codiţa la mijloc, 

  

Modificările ce a primit alfabetul cirilic aplicat la scrierea 
: limbei române, 

Alfabetul citat mai sus îl găsim întrebuințat 
complect în unele tipărituri din seeolul al XVI-lea, pre- 
cum. în Palia de la Orăştie (1582), - o 

* In manuscriptul de la Voroneţ găsim înti'ebuin- 
ţate numai 42 de litere, lipsind v, care este însem- 

"mat cu ne. ” 
Românii aplicând „alfabetul. cirilice la scrierea, 

limbei române. ai făcut unele modificări, lejădaud 
pe 4, 1%, w; adăugând litere n6uă pentru: 1) şi 
A; însemnând pe: d cu 4 (ius), care. în limba sla- 
vonă avea valdrea lui on nasal; scriind ădeseori 
până la 1683 şi 1688 pe d şi î cu m, care în slavonă 
avea val6rea lui d; însemnând de multe ori pe. 
cu n (ier), care în slavonă avea valdrea lui , sai 
cu Y (ijiţă). Pentru unele sunete găsim mai multe 
litere, aşa 7, n, ni, 4 Şi A pentru d şi î, cari se 
scrieaii fără nici o regulă până la 1683 şi 1688; n 
şi i pentru î; e şi w pentru 0; 4, «a, îA, A pen- 
tru ea şi îa. a 

In “cele ce urmeză „Yom arăta întrebuințarea vo- 
calelor ş, x, AH î; w, 0; 8, oy; a diftongilor ra, 
E a; n, şi a consunantelor s şi 3. “ 

4 

  

1) Litera v o găsim pentru prima dată în Cuvintul yamzpz, ce obvine în un document din 1453. Până atunci se scriea cu r ŞI &, pr. aprut, Xamapa (1445), Repausatul Lambrior credea că era făcut din u,.



  

—12— 

| h şi ă. 

| 1 avea în limba slavonă valorea ui d, * în : 

“Timba, română insă a representat pe ă şi î. Ea 

"a servit împreună cu x, -Be şi bi (uneori găsim 

şi pe a, representând pe LR până la 1683 şi 1688 

pentru scrierea sunetelor ă'şi î, când Dosofteiii în 

Sinaxar Şi traducătorii Bibliei de Bucuresti aleg pen- 

tru &ă litera a, iar pentru î litera 41). Dar în acte, : 

documente şi hrisâve nu s'a urmat acâstă regulă, * 

_„ căci vedem pe ă şi î representate când cu 4, când 

cu 2, cu semnul din urmă însă maj des, din causă 

că era, mai uşor de scris.- De multe ori 4 represintă 

pe 44 scurt, care -în tipăriturile de. la Buda şi Neamţ 

este însemnat cu 'n 2). | Se ; 

Cum vedem sunetele nostre d, dă şi di se strieat ; 

în limba veche unele pentru altele cu aceleaşi semne. j 

“Aşa d. e.5), - 

Câmpii = — naun$ —- Kan — BăAină 

, | EZAMNSY — EBANOȚ — EASY 

SE | BANI — FRANZ — KANA 

    

RAMII — Kb Mb — KĂAAMIII.. A . 

E Acestă literă, nefiind î în alfabetul cirilic, a fost 

îi " imventată mai în urmă de cătră, Români, având va- 
  
  

AR DA, “Fiipide - Introducere. în istoria iba şi literaturei Io- 

| i mâne“ p. 47. “ - 

2) Ghibăneseu „Op. cit p. 42. 

3) 1. Manliu „Gramatica,istorică şi comparativă a limbei ro-. 

mâne“ Bucuţesci 1894, pag. 120. 
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a lg 

Grea lui î. D-nul Hâjdău este de părere, "că A s'a. 
făcut din î prin întinderea celor două puncte dea: 

supra, până ce au ajuns la forma A (î— 1). Miklo- 
sich şi Lambrior cred,, că a. resultat din ă, căgend 
triunghiul de asupra şi prelungindu-se, câda de la 
mijloc. Grâmaticul Diaconovici Loga este de părere, 
că s'ar fi făcut din s prin punerea unui n de asupra. 

Până la 1683 şi 1688 4, care representa su- * 
netul î, se scriea fără nici o regulă şi la inceputul 
şi la mijlocul cuvintelor, de atunci s'a hotărit, ca 
să se scrie numai la început, jar în lăuntrul cuvin- 
telor să se scrie cu a, - 

„În Codicele de la Voroneţ şi în Psaltirea, de la 
Scheia găsim pe A în corpul cuvintelor, avena va- 
IGrea lui în şi îm. 

Mi 
H. se întrebuința pentru representarea lui ; Şi î. 

El se punea la începutul. cuvîntului înnainte de o con- 
sunantă, la mijlocul cuvintelor între d6u5 consunante 
şi la finea cuvîntului, ca în ÎMHMnAc, rionnawp, A0y= 
KpSaSi, Su. RE | 

d representa pe î şi se întrebuința înaintea, unei 
"vocale sau diftong, ca în ie, wamenin, BINAR, Keqa= 
Hiiea, diroaSn; anponia ; în cuvinte străine, ca în ieopid 

' Lakoas, Icpaeanrs. Cate odată găsim pe i scris cu ui, 
care semn servia de multe ori pentru representarea, 
lui d şi î; rar îl găsim însemnat cu V-şi mai ales 

„ în cuvintele străine, ca în mypSa$, eyuarwra Ey oc, 
 Banyaon Ieye;  precedând o vocală, y suna ca v, ca 
"în Eyrenie, Gyanreaie, avea. 

a



    

  

.     | 0,0. 
„i . . , | , p | 

| -G îl găsim întrebuințat la, începutul cuvintului, 

ca în wmsa; în terminaţiunile genetivelor şi dativelor 

ca în AHpenunawph, CU t6te că le găsim Scrise şi cu 

9; la mijlocul „cuvintelor, când accentul cădea pe 

 dînsul, ca În cynarwpspi, dapawu. Rareori represintă 

diftongul oa, ca în wsne; mai. adeseori diftongul uă; 

ca în Hoaw, Boa, O se întrebuința în corpul cuvin: : 

telor, între d6uă consunante, ca în “HERHHOBAT. O se : 

întfebuinţa şi în diftongul d (00), ca în Moanre, rar 

"găsim pe w şi mai ales la început, ca, în wap. : 

  

+ 

Aa | d, 9. 

“In timpurile vechi tote substântivele şi adiecti- 

vele declinării a doua “mearticulate, cari se sfir şesc 

astădi în consunante; erai terminate în 8, de ase- 

minea, pronumele şi verbele, ca în om$, nmaen$, £48, 

"am8 azcar$; după aceea s'aii scris cu n, ca În wa, 

MEHB, EAb,ămh AacăTa; Mail În Urmă le găsim scrise 

- Fără u, DI. 00%, MAH, EA, AM AT, i 

Se pare că $ representa mai cu samă pe u în- 

breg ca în KoAp$, jar 0 pe cel jumătăți ca în Tae 

cu tâte acestea găsim abateri representând o pe'u 

întreg. ca, în OVHAE, Snewapă (Sicriul de aur de Popa 

Ion din Vinţ, Sebeş, 1683) şi s peu jumătăţit ca 

în 'ra8. . 

, Scrierea, lui u varia după tecstele urecesci sall |. 

slavone, de cari se: folosiaii traducătorii. “În cărţile . 

traduse din slavonă - e însemnat cu n (ien), care | 

    

  
    



  

în limba slavonă representa pe i; în cele traduse. 
din grecesce u este scris cu Y (ijiţă), dându-se lui y 
valdrea lui 4, ce o are în câtva. în limba grâcă 3). 

Diftongii, “k şi a representaii pe ea (6), iar ra 
pe îq4. În privinţă scrierii acestor diftongi nu se pote 
da o regulă ficsă. In general ra se întrebuința la în- 

» ceputul cuvintelor ca în rapua şi la imperfectul* verb de 

latal (e, i sai consunantă muiată) cu 2) 

  

conj. a IV-a, pr., dura; “k la mijlocul şi finea cuvin- 
telor, aflându-se înnainte o consunantă, ca în acpkn'ra, 
sei kpk,. Bart; a la mijlocul şi finea cuvintelor, dacă, 
se afla înnainte o vocală, ca, în potia, "pan; Cu tote 
acestea găsim abateri; ca în pam, Ezra! Dosoftei 
însamnă Cu A pe ca şi ia urmaţi. în. silaba urmă-” 
tore de sunet palatal (€, 9, pr. aa, nape. . 

lenăchiţă Văcărescu represinta in gramatica, sa, 
din 1788 (Râmnie) pe ea. şi ia, urmaţi de sunet pa 

1 
9 

IO şi 1. 

„_ Diftongul îi se scriea cu-a-8 mai cu semă în nu- 
mele proprii, ca în ÎS4a, în celelalte casuri -se în: 
trebuinţa forte mulţ s, 'ca în IOTE, pPA3RO, Ro, KSie. 

/ 

Sa 

In limba română avem un z mâle, representat 

  

' %) Ghibănescu, „Op. cit.%, pag 42, | : 
„?) Filipide „Op. cit.“, pag. 47 şi Ghibănescu „Op. cit.“, pag. 48. 

n  



i _ caii atzi: ici a sI £ biti "7 e ST, & 
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| 1 

în scrierile vechi prin 3 şiun dz aspru, făcut. din 

d. (azi, dzis, dumnedzei), însemnat cu s, care în al- 

fabetul cirilice aplicat Ja limba, slavă avea: mai mult 

valre numerică. şi însemna 6. Amiînd6uă aceste 

“nuanţe de z se află în scriitorii din Moldova şi la 

- unii in Transilvania, ca la Dosofteii, Varlaam, Popa 

Grigore dela Măhaciii şi în Palia din Orăştie, pr. ASar 

mesz$, Suce, kpes$, Shae (dz aspru); 3MEH, BE54ToșH, 

nasdekă, Eaexitias (Cartea românsscă de învăţătură a 

lui Vărlaam, laşi 1643). In Codicele Voroneţian gă- 

sim * AHS68,: azA8%oVA; din contră la cei din Braşov 

(Coresi) şi Muntenia, găsim numai pe z mâle, pr. 

ASmhe3t8, uct, H3EXHA/ECRĂ (Tetraevangheliul, tipărit 

la Braşov înnainte de 1580), AiHe368, 3uue, AEBACTATE 

" (Pravila mică, tipărită la Govora 1640) 1), Dela 1688 

„semnul s nu se mai întrebuinţâză în cărţile biseri- 

cesci ; îl găsim însă la scriitorii mireni din locurile, 

unde erai doi z în pronunțare. 

    

  

Simplificarea alfabetului cirilic. 
e. 

  

La 1688 traducătorii Bibliei din. Bucuresci în: 

cep a simplifica aăfabetul cirilic, Jepădând |literile s,   

că
ut
a 

aa
a 

„BI Şi b. Ia „i 

| | lenăchiță Văcărescu în gramatica sa: din 1787 | 

- IE reduce alfabetul la următârele 33 de litere: 4.8, 87; 

A €, % H, i, 3, K, AM H, 9, 19 c,T, % b. X % E 3 ” 

PI ov . ” 

2 pp 5, Vu, Y). 
rs. 

  

1) 1. G. Sbiera „Ortografia limbei române în desvoltarea sa îs- 

o torieă$, publicată în „Pâia societăţii pentru literatura şt cultura, 10- 

mână în Bucovina“, No. 12 pag. 289, din 1867. ” po 

2 Vegi „Observaţii sau. băgări “45 samă asupra regulelor “şi 

orânduelilor gramaticei: românesci“ de Ienăchiţă Văcărescu, Viena 

187, pag. 2. . Ă a  



  

aa] — 

Cu t6tă siiuplificaea făcută de 1. Văcărescu, 
Gheorghe Lazar admite 40. de litere în „Abecedarul“ 
săi din'18261). - 

Eliade Rădulescu, în gramatica sa. din 1898, în 
urma hotăririă „Societăţii literare“ din Bucuresci, în- 

 fiinţată. cam pe la 1829, reduce alfabetul la urmă. 
târele 29 de litere: 4, e, gr, 46 3, Ka, 
Ho, i, per 5, 4, X Wu, W, 1, XX, 2, 42), 

Pe lângă acest alfabet a început a se întrebuința 
mal cu samă in scrierile laice aşa numitul alfabet 
civil sai, micsi, compus din litere latine şi cirilice. 
Acest alfabet; l-a întrebuințat mai întâjă Eliade Ră- 
dulescu în Curierul de ambe secse, amestecându-l âin 
ce în.ce mai” mult cu litere latine şi. preparând ast- 
fel cu încetul introducerea alfabetului latin %),   - Iată, acest; alfabet : a, b, e, r,-d, e, x, 3, i k. 
Am, 0,0, 1, pc m, 5 4, Up, ZA. 

Alăturăm aci şi alfabetul cursiv simplificat : 

5 Vegi în privința acâsta interesantul studiu așupra „Abace- . 
darului lui G. Lazar“ de â-nul Andrei Vizanti, profesor ! 'la universi- 
tatea din Iaşi, Bucuresti, 1883, a 
| | 
| ) 2) Vogi „Gramâătica românâscă“ de D. 1. Eliad, Sibiă 1838, pag. 

| E ” 
3 Tot cu acest alfabet își scrise gramatica sa din 1840 şi Ior- 

ăacho Golescu. EI admitea numai 24 litere. Vegi pag. î.- 
zi, 627. . | i 2 
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reşci, 1864. 

  

pe 
N. 

  

18 a ; 

Mabetul cursiv simplificat. 

a zf, PI zii gi 

(m n 0 fir ul 56 fo. 

LUI vo 
„SII V 
A 

( 
TUI 

VL A 
"Precum în Muntenia Eliade căuta a pregăti calea | 

alfabetului latin,"tot; ast-fel şi în Moldova Săulescu 

cu Aşachi şi mai ales Alexandri cu Cogălniceanu, sim- 

plificând scrierea cirilică, - prepara cu încetul, calea al- - 

i 

  

  

1) VedI o mulţime, de esemple de scriere 'cursiva în „Culegeri 

de tot felul de scrisork-obicinuite până acuma în şcoli şi cancelară“ Bucu-



, 

    

   

fabetului latin. Generalisându-se acest. alfabet micst, 
în care literile latine “din an în an se înmulţiai şi 
deprindendu-se, lunea cu dinsul, era.uşor. ca la 1860 
să se scâță din stat (prin decret domnesc) alfabetul 
cirilic şi să se introducă alfabetul latin 4). | 

" În cât priveşce Transilvania, phtem dice: că 
scrierea, cu litere latine era generalisată pe la, 1848, 
fiind-că acolo începuse a se scrie sistematic cu. litere 
latine de la 1780, când apare ;„Gramatica“ lui Micul, 
care, fu urmaţă de o serie de publicaţiuni cu litere 
latine, aşa că la 1847 Cipariit scote un diar tipărit 
cu litere latine, întitulat „Organul luminării“. 
__* Românii din Macedonia, şi-a scris” limba cu al: 
fabetul grec până în timpul mai noii, când ai aplicat 
şi ei alfabetul latin.” | 

In cele ce urmeză dăm esemple de scriere cu 
litere cirilice, începând din timpurile cele mai vechi. 

Codicele de la Voroneţ. . 
cam de pe la 1400). 

Din epistolele. lui Petru. 
“Epist. I-a. Cap. III. 

Suiauuimoyepu | AECOVNOVHHAScea4f4opcaHEZpEau Hi. | 
A AECAZ'THHALȚIE autcrSkSRzN'Tov. | veavececenporne'biek Sean 
Tevasu.. | kpeal.pnuoacecnmoypukSaiaua | dzpakoyeznroy Ra= 
“NAToVaâkpeAH | „puzdnea, wuutauece npo | "THB'kuiekoyBaH= 
TovaSnmovegniţn (!) | KOVBHauAdzpzkoVezimSnpzaa | "782 

  

, 1) România literară, redactată de Y. Alexandri, din 1855 este 
tipărită cu alfabetul miest (civi]). Aci Alexandfi lSpădă peu myt final 
(Vedi în privinţa acesta spirituala notiţă din No. 4 al României li- 
terare). De aseminea întrebuinţază pe î în locul luf: A. Repausatul 
Lambrior credea, că Alexandri a întrebuințat mai întâiii pe î în locul 
lui A (Carte de cetire, pag. LXKXIII), scăpândui din vedere, că şi 
Săulescu l-a întrebuințat în „Gramatica“ sa din 1833, partea I, pag. 

"215 —916, 
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NEA. cokOPHUNKoVăpuka | KoypamzBiauagoacTpa. KoyuetacTe 

| Hoykoy „pnaernroypnaenmpSaSnAc | npeadapz.  uiueyno= 

AcaBeatao | pSASncaoykă pSmSckukeeiumenTeaep. | uekovyac= 

ROV.ACANPEAZOMOV.AHTpE | REPOȚIIU-A p2BAZH AALIHTAKOVTA | 

A XOVASn. ukuetacreptrpea HSEBmoyA | 'Toynpeuă. aiautnae- 

AATAWapa | € neaemovyepnubacuceyncezu | răcngea, HeseS. imnul 

-pdpSmSmacippe. | coynoyni Acea 40pSczHB2pBAuM | Kăcââpăa= 

"CROVATAaBpa4MSA HseS | aueaakemznaS uaucendsovțee. | "Sase 

uopHan.ppebzarzi AS. Here | mMznASBZAcHeucoiodspukz EzpBă 

| uinaun AEpEAEngeoypzaBiuiAS | ACVIIB.AHIEAENULgH.  Kzz 
MAHHE. | TapeeRacoyAMoVipeckoVAzHASH |. Ul.AcTEkA ue puteczui- 

TSAENBEOVOZ | ACEZHAINTOpU. EOVAPATAUIEEH | Blaue. ceHoY> 
cKoYp'Tecepoyrzuto | puaegoacTpe, căppzaiuroyaTrori | -pTpSoy2 

pamxtaplenazruropu.. apa |: uinroanropu. mMHaoyuropu | . 

COVNOVUUIH.AHUEAEPATOPU. HEAZ'PA | TOPHPEOV AEGENITOPEOV. cao= 
ps | i TApEAEpENTOV.ANoV'Tape.ppanon | GÎ.ApeRzBANTANAS. 

Win 48 | Kzenpauacraniemaundsoycer$. | KoymSceg cagenieAo= 

BZAHUH. | Ăpavinatien, 'uippe (căum A0ypn).| agiawzeer= * ÎN 

B'kekz, IHCERASA | SHACBOV.ApEcEuI Ii. peAHaBacăae | pe$. uuiu= 

Kovoyensaecaecen$ | (apă acanmarsgop'keka) | rpatackzAen= 

uropu.. cedepikeka | ceaepeoy. un CEJARZBOV.APATATE | ceua= 

panaueaeuinceaenack. Ka | okinA HSASHezanroy enpesepenu, | 

wnHoypeknacaSu.prpSpoyrzuropn | acaop$. Epauaaatoa HSASn= 

CpE | UeAAvezauepeoy. UIHMI.ApECE | pEVHIACKZBOH, CEBOV.Ap2= 

rauien. | noAoEHnHuizoyper$, uncexunSu | perSaepenToAepen= 

maredepu | kaunăuegeun. acdpuraaopSn8 |. Bzrbaepernie 

MUERATOVpEOVpA | pet. A HSeScă; Tuun.pTpSppe | anaegea- 

erperaranovpSpkz | mpapecnoviică. uenopauegz op | -ATpe- 

BAAFAROACTPZOVNOEZHHUZ, | KOVEAZ.AHA Au nkoydspukz. | 

BOYA pSranaSaneznASacu'kartcue | KAcBETECkOVBoHkapeinip ara 

| mogn. IUHpPOYȚUIU.Apăcegopuenue | Bop8. NTpPERAROH AEABROACT'prh= 

„BOV.ApA | "TATEAEX cBlauz. MAH BOY -ApEai8 | Ri.ppeipzrezni A Seceta 

CTEROAASA, St8 | akunSu. Aekarovprova daue | K2Y cai. Apzwapz= 

   



  

„- 

, 

„AEN&KATEAEpE | n'rSuonkunSu, AEpENITOVA, pepe |"n'rovnea peri. KoVcenzASraa8 | a nee8. twaopuroyd;SSneanu,a | “MMBHCEROV A yroyA.  MEEASunucaopa | VEEpA.NITE AMINO A Sa AEii.pce |. enovyee, d kunueepavecenporueu |- PăpcaaTawapa.: KAHASaazcTraa | ASA Hese6aS.prapeă ape. -AHSHAE | acASnosz EZHASAGpakopaia | dkue.purpStanovuunen, aurkyuue. | si! 8 daereazuroynpace can. | WR WEKOVaenWOB past peâkas8. |. tunz HOHAZIIToyHHzBpeaSrSao | w'reyropk. nSSaneanuiennz | paz CPHCNOYpKEZUIO. A pr. U£kOVranAS | pentrkaABov.ppeae :AH'Tp82 „ukpepe | aag; ness. RS «ABiephkaSreţe. ueaue | (aiepkSpn Ar CANT AESEOp aa$nz'rp$) | FACTEAEA aep'bn'rans; HSeS.p'rpSuepro | pe. „ coyniScepza5u.pepin. UIH | -CAACTUHAELIN CHAcAE. (caagp= » UIH'TMapujie). 

Psaltirea dela Scheia. | 
i (cam de pe la. 1484). - 

PSALM LXVII. 

Gaae. Ranrekovy4 “ĂARHA, sa. 

Ge pene Seoyan. uim ce pacunk | ckăca apauii A9VH. Wu ce | doyra A daua ue nenkauak | cn$ EASY. Ka niape Smoyan | auia ce Niapz. ka Tenetpe | wkpa A€ daua o= “KSASu, auza | ce niapa nzzmvonin AE aa Stoya | e ae pENUÎH ce Beceakekăca. | um ce ROVukoYpece „pe SEOVA. -| MIN <AHAOVAuackăce pu Rece | die. KBHTANH Stovaou ka | wraun HOVAEAE A0pu. Ka | ak daueun ue COVE „pu „AN9 |. CE. AHOVA Ho Meae A9ŢH Uli | Boykopaunz „prirpauc$ | 'ToY2 BoVpaca A€ îpaua aSu | amzan CADâuHASpR, iun | (IO Ac oyAt EaAS44086.. (EzA6wa40p8),|-scoya A A9Kk CâsToy. Seoya | AVU opiu Ko koviyere | A Eâcz. uin ckoa're dape | Rauin KV BADEZUIA. | in aa. ue Arania gieropiu. | „pH Mo pate. SEO KA | HAot euutau -ANTpE wame | pu man. KZHA9Y rpeu'k | pH. noverunie NAMzUT$A j KOY'TpEHY pace. iu “eoSa | 

p
p



i a 
4 

„= MKB A Dana 3 covasii cu | HamHb pt dpaua Stoyasă | 9% 

Hepanan. | WAOAE KOY ECE | „AHNApUHBEpH 3E0Y AccTeu | un= 

ien Taac, uin HS nom$, | e Toy cdpzunitinwv. aie | “ne 'raae 

" BilO. ptiTpaneă,. ro | oEHTA KOY AoVAtana ra | mrkecpSaoii 

Soy. A HSA | Aba KOVBAHTOV ue ASV | AUE cN9Ypo KoY 

- CHÂB MOV A'Ph.. „AANAPATOVAL CHAHH | Kb IOBHTOVAOVH. KoY 

ps mekuk naceen, ce „patria | puz zace. Aeka At | 

pMuperoy. ne AMHA9R | AE XOTapov. apennas: nopă | A BOV= 

- 49H apune | Un | MHAAORh A€ OVMEpE | 4E A9VIi -f 

ASunpE AE 49p8. | KZHAOV pinapTe Ag ue | po „pinapauin 

enpuncS | „price „Anceamona. nzA8 | pr sSovasii nzaoyp'k 

*OTpaca. | AEDEN We EA age DaAoypn i 4€ „phkierare. nzAoyp'k 

| ue ASV aue EpS Sova ce Eu | He „ph'rpănen. K2: ASA | 

-ATpă nzpaf KSmnanr. | poara Seoyaoyu „prop | p'kkă 

uit „proyp'kpe |, Ko p 4 aie poakipeca. | A HoYA „proza 

A Gunaa | căr8 coyuTan „ppa | Aro npzAsTan NpzAa | 

pe. npenanmăn pap | pi Wămepin, Kz ue ce NpOTH | Beckoy 

NTHgE. A SOVA | BEACEHTB. BAATocAsRHTA | A HOVAR. SH A SH 

"cr aata | pre Hoaw SeoY cnzceia Head | crpz, Sova HOcTpoY. 

. | Stoa ce enacackă. n ră HovA | A hov fuiuprk mopulien. £ 

„AH | Nea SEoYa cTpoyHuropa | KaneTeae Apaunaop cau | kp'k= 

Ierovan nepin ue | Tp boy «AH peuaea€ | cade. Siice A HoVA 

AE- BAcA | NOV .pHTOBROV „PHTpO AA | HKATEAE Atapieui. ce 

OVAE | ce IHWopov At TROY AH._CA | HE. AHAIREHAE RHHHAOp. | 
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TEN AE APAROVȚA AMO, | Basovyme dpovpa „ABaa | phae rade: 

SEOV. AMBAA | phac SEoVASVu -Mle$ „pat | NapaTov ue € „pH 

căroy | aunre anoykaga toat | iu anpoane ue Kama | npe 

MAMAR A€ de | PZMNANZ „NAM Becepea | RĂRHUN A StoVa 

AHOVA AE | H3Boapeae. a0Y Îcpan. adult | TOV REHHAMHNE, Wro2 : 

pEASH | „AH "TEMOApE. MIOAEUH Î0Yy | Aenacgh BAzanunacps. | 

IO AAA BăBSVACHOVaoYH, | preacuiui Ayn Hed'raanatn. | no 
panurkepe Soy Ko gpa | 'Tovrk Ta. „pHBpETOAUIA | SA SEOY : 

u'kema ue ana | ni prpoy non. pipa 4 | ckpika Ta „pn 
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îpâmh. Mie 4 |. AoȚuegopoy „pntapaujin | Aăpoype 3anp'kmlipe 
| raAnHHeaop AL.pH 'Tpecrie | SBOBOV A Von, puTpe | uronn 

WAEpBEIjIH, ce -MIKH | Su apuin ka APUHHTOVA | enapye anu 
ug Bop pa |'3B%. BHpoY poyrarw | pu pia irvnera. & 
THonia, | anume ANOVKA AZItA cui | Kampe SS EOVAR AN2pA | anae 
NAMAH'TOVAOYU | Tau A StoVaoVu. ka | H'TAuH A HoVaSu, “e 
COVH | „AH Wepio, uepovaovui AH pacea | pure. aaa Afae 
PAâcă | a0yuH c25 rac BZpTOVTE, AA | Uh cAagA S'esvasu. 
enpe2] îcpan Manpe (mape) BpSmceue aoyn, | ur &pzroyre 
A9u «pui 8 | wpu. mnuSnara Stoa | pn cdnuiu cau. SEoya 
A9VH Îcp An. fan Aa EPATOVTE | Un UtpovTn Waatepuao.| ph 
CH. BĂRHTE Stoa, | 

Palia f Vechia Scriptură). 
(tipărită la Orăştie în 1582), 

Kapra A npnma a$ Mioncu. 
sar, Genes. Cap 1. : 

.NuenSTn dans AOVănese8 ueproan un NEMĂNTOVA. 
6 nzmANrBAn epa nseriie: ui A AEUIEDTR. ui pnrBurkz 
pEkh €Epă ce aAă&Hkn: uuu AXA Amnis Su ce nSp'ra cnpe 
ANĂ. LUN BHCE AO met: die ASmună: ui Î8 ASmnnă. 
Wu ExS8 AWmnese$ apă n ESHx ASmuua: un A€EchApun 
AWMHESES ASmMHtia Acaa «AHTSHEpek. un Kema ASmuna 3uw. 
ui „pirSrkpekSan HOanTe, uii 8 Ac -MTpS ckpa un AE “M'T95 aemăhbua a8a aenmanie. Il sucg AWAHESES die Tape: „pi MUXAOKSAn ANEAODn. ca AECNADUA ante Aaa “ame. un due AWMHESES Tagie: uim prenzpuu aneăe ue pa 
AE câ Maple. aaa ukaa ue Epa Atcoynpa 'magien, un 
29 sana. ut kemă ADMHESES ua mape. uepioan. un 58 . 
ckpa un Aenăh'bua 38a anca: ÎIlu auce ASaweâes: crpun= 
PĂCE ANEAE A£ cSN'Th uepie “AHTpOVHh 40Kh. CA ce "RASA ez Kama, un ABS ama. ui ema "ABMHeSeS ovekamSan na 
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- . , 
MĂNHTE, 1IH €TpHHESA anenoph: KEMA Mape. Iun BA3$ pov= 
HeseS ka 255 une. lu suce AOVmneât8: pwa'bera nzaxH2 
San tape Ekpae, aan CAMAHUA Lin nomu dak ăn an 
pioăSan ca$, Aoynă dkaSa cas. kape CAMAHUA die „AH'Tp$ 
CHHE Chpg MaMaHTa. un 458 aula un poa naMauTSa rapa 
WH B'EpȘE: uit NoMn poanTropi. uune „AH'TpS cuHe owa 
NOAMEAE cai. ASA 4 ca dnpe. un BA30Y AO Atneaeă KA 
ÎS Buc. mun 68 ckpa un peaanbua a “rpra an. Tu 
Bhce ASmneseS :" die dan'rSpn Aoyanoace pn Tagia uepr 
ASH. tun prenapuă SSa iu Hoanrk. uim apare clase, apemu 
AAEREpurTE. Bac un anni: ca ASatun'kae „pu 'Tagia YEproASH, 
KoVau ca ASant'kac nzaanTan. ui ama 5 un dak8 
AOVmHeseS Acaw ASanuni mapri, ASauta man mape ca cas 
XAckă SSWEN. UN A9ȚAMHHA MAH MHKă ca CASRackA Hon- 
Mie. Aoyniă acer cr-kaeae „pHKă. un ne at -cripe ma: 
pia uepioaSu. ca aSmnn'kae CPE NZMĂNTE. UI Ca CAoY= 
Mackă 38Wen un Honiţien. un ca AECNapuă ASmnna peaa 
prSrpetn, uim 258 AA mneseă, KA € Ene. un ÎS ckpa 
un Aeaăn'kua a narpă Su. Illn suce AMVAtne3e8: ancae ea 
aka mu cz pogkekă uratiin Bin. un năcăpn 3e$pă'Toape 

„Enpe NamăHTa cSn'ri magia uepioaSn, mu dpab ANbatHEs£8 

4 

  

Aapu EH, ME ce KiaMR KHTOȚA. un oare dpiepuae, ve ce 
KABTECKI ME PWAHPĂ antene Aoynă dnpk ca. uim "Tora ue 
BRoapă ASnă dkaoya ca$. um B23$ AWAmeSt8 Ka e EuHE: 
MH BĂERIAAE SHRĂNAR: kprkijreui urit Ex „AHmovauuui. ui 
Anaeui — aneae -Măgphieu : tun nacapnae „AH MoVauhek ace 
enge nămănr. uim 458 ckpa mun AEMH'Euz a unnuk ni. 
Illu snce poveste : pop/keă NâMĂNTOȚA Xurănin. aoynă | 
anp'E ca. * aoRwroaue. uraniu. un diepn Aoyna akaoya 
A9pR. DUH BA38 AWMHEZES K2 £ RHHE, un 3ucE AWattieas8 : 
Ca Auema WAoyA. npe KHNOYA ue că die ackmune Now, ue 
ca AWan'kekz pe Nepin .atzpien, un ACEHToKSASH nacipu=. 
Apt uepabu, un XHEHRHAOph UiH 4 "'POPn “namanrEaSu. 

  

       



    

-UIH enpe TSUH Biepuiu “W6 ce 'Tpart npe NAMĂHTA.. un ADA HE3t5 dbakS npe wm a5u' npe WRpâ30.. pe WwEpasn A8 AWâlz HE3e8 danoy EA :--EAPBATA. uu MSape da5 en. mn Aa. HE345: Bien cn tun SHeE 40ph, Kp'kipeyn um axă -Amoya= HAI, Un “Aănacuu Nămăn'ran, un BHpSnun eat, um AWMHHUH npe NacăpHae wuepioaSu, um a Tiww'(€) diepnaopn. ME ce akrauă cnpe NAMĂNTE.. Îl Av mese” BHCE, taka AH AdTh Roaw moară IpEA ue daus CAMĂHUAR cNpe na MĂHTE, Un "Ton noi. ug a8 A CHHE C2MXHIA e dk: A9Va 48H, Roata ex îbie toaw CHE MĂHKapE. un oare XHrănHinae NAMANTSASu, uiti roame Năcephae ueproaSu, ui TOATE ue ce Akrană CHIŞE Nane, un miop “A ue acre BIAĂ KA ca anna npe MAHkage uiti 458 aa ui az28 AW dtz HeSe$ moare us A2akSce. un epă np'k Boyue. ui 25 ckpa WH Aemăn'kua auack 3H. . 

Psaltirea luă Coresi 1579. 
(tipărită la Sas-Sebeş). 

 Raurenovyat 49% AEAn.. 53. 
CA.ABIE AO mte3s$ un cace pzcun'kera APâtiu 49yu. MU cadoyră pe dpaua 49. ue us Hg IORECKA £An. KOV Mb niape SmSan ama CANIApă. - KOVatn rori'kupece “rkpa a£ daua îBokSaoyu, ama ca= | ” Niâpă na Touriu A data BeSaSu O € Apenini cace neceakera 

cace BSKSpE „pps zeSan, tun "czce „A AoYau/kena „ABeceaie. KZH'Taun seasu KAH'Tauu HSmeas (sic) A8u. 
Rade daueuu ue cSe cnpe anoyee, 
ACMnSAn HO MEAA 49yH UIH ROVKSpauHgA “ATB AC. 10 'răpeSpce A£ aa 49u _ E MAT RAR Căpatnaopr, un ASA eu BZA8W40p8. . AOVMHEBES „pqokbAn ci HTA aan ca. | 41,627. 

- 2% 
i 

-      



              

„Beah “AOWue Out KS" ROVIETE „MHacă. 

- 00 ROATE dpepekauin K8' azpaauie. 

15 

20 

iH duiă ue Mala ue BlA „fMopMenTE. 

" ACAMHEO KZHAR EUHAN “NHTpE Wamenin man. - 

za "Tpeuku „pnoferie. 
NAMĂHTBAn KOV'TpEMOȚ pre. - a 

UUIH UEDIOAh MHka. 

AE data seSaoyu cunannn. 

A€ daua seSaoyu ao ncpanas. . 
NAOdE KS BOE „ANZI HBEDH ACaatite accronnnuleti "Taae. 

iu n$ nSr$, eo chpziunuuw, . 

EÎHAE TA BHOV „pipe. 
romoRuran KS Aovyavkia ma m'RerpSaoyii Aoaatuie 

AomnSan AkAc KOVEXWTBAR AOVAuE CNOIin KO că 

- | MOVATĂ,. 

ANZPATSA cHAHHkh IOBWTOVA4H. 

RS dppaamekul maceen ez.pnapua doaoct. 

- Akita AOVpnpe 'T8 -npe Mnaaokh AE XSTapn. 

„dpennae nopSmB8an (Sic) apuun'rure. 

UI AGHRAORR A OVătepeae ASH pASunpe Ac dop. 

KANA ANAPTE AE WEB pzpauii cnputicb. 

„SAND A'BIIece „AceAMWHb. 

40 

  

mzASpk seSaSu, naaSpk rpacă. 

nzASprk „perară, nzASpk rpacă. 

AEpENUERĂ Nape 2ASpUE „ARECATE. 

mzaovpr ue ASaue EpS aeSak cezele Mrrpaucă. 

„KA AOMHSAL -pUTPĂ DBA „AROMATE, 

-poaTa e845u oxpurSnrkpern- unt ovrSrrkpet pvatie 

- Pi PO AEAIECE 

AOMHSA AHTpzHUIN „penHaa „peb Ta. 

COȚIITan „ATS „pirat, npăAaTan NpRAapE 
uginran papă A Waateniu. | 
KA WECE NIpOTHBECKSCE. .NTHIIE. 
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Aaa AScunessă: BAATOCACRH PA. 
45 RaarocasRiiTa AAWâtttoan, suw AE 340... | Creare HOAV AV MHe3e8 ciizcenia HOETpA (sic) ASV Meseta” noerpoy, ACVainezeS cacnzeibera tU ACaiti pcatuS euugrk Mopunen. 

€ „Nică BeSan cvoSuunua KANETEAE Apaunaopt cz, 50 .nepin kpkiprremovaSn ue TpEkS „Arpeuiaacac caae. BHCE AOmMHSAn “Ac Bacann -Mi'Topn$. 
“NTopk ptirpS aaziikaTeae mapien. * 
CACE CVA nuuepSat TA5 „pcariye, . - 
ANMEHAE KAHHHACDI "Tan A€ Apansa AHHcR, Raa$re o BoYpă „paiBazpnae 'Taae ASămue. 95 „panAzpnae aeS48u mie “Niâpari uce pcăSums. 
AntiTe ankapa xSacuin ANpoane ue KZNTA. 
CIIpE MHaokt Ac kre mzanzua 
NGehpekă BACBHUH Be6an. 
AWMHSA AE HBROapmac A$ “icpanan. 

60 auia Bean RSHeA -ArpeatSpe. 
XSacuiu I9VAEHAoph BaaAnuin aopn. _ 
XSAculn Bako4oHuAep XSaeuiu HE gaan Sasu. nopăhukipe Aomneze$ n$ BparSnk ca, | 
-NTZp'BUre Adadine auacra ue dpanrau „Mrimps Hou. 65 ae Beckpeta ma „pepe ana | | 
ie AAcVurgopn -Nzpăuini AapSpe. | 
3anpa'rkigie TA AHHHAopn AER 'Tpecrie, i 
3Eoph- Ac *Snun Wmetrelţa. - 
CAAKUSĂ apuiu KS apuynnrSan. a 

70 cnapye anasnae UEROPE pA3B0n. 
„EWHR poYTĂTopIn AA cerne; e 
egiwiie Anime ANOȚKĂ MĂHA ci K2TpX AOVAneseg. 
“pnzpauinae na dat Sasu kara 3eSaSu. 
KANTAUH. AomuSaSu. 

75 ue csu “NIEpI, MEproASn. „ppacăpure.    



        

ga 

TAAERĂ. Paacoyaon ca$ raacs parbre: 
AdUH cAată - 3E8a$n. 

cnpe W3panan mape dpamekurk aSu. 

-1un 'Tagia 48 pnSwpn. 

80 munSnara 3eSan „pcăinuin cau seSas AS nepanan. 

EAb AZ BPETOVTE IA UNBT WamMennacph cau. 
BAATOCACEHTh BEAR. 

Evangelia cu învățătură a luă Coresi 1580 
(tipărită la Braşov). : 

$ 16. Dumineca publicanului Luc. XVIII, 10—14. 

Buee AomnSA NHAAa auăcra. A9U WAMeNn AOVeepăce 
N RECEpHKA ca ce poale. oyuSan djapucere rapă arh ati: 
apt. € dapuicetoa CTA aula, „ANTpS EAOVUIM ce pora. Acamtie 

„A49VAĂ Ule. Aa KZ HOV CANTE KA aA44uH WaMenu. panu- 
Topu. HEAEGENUU. KSpBApii. caS KA UECTh MHTapu. NocreckSMA 
AE AA pui „pi căNTăMANA. iun a3kuk Aa8 Ac p 'ToTb 
RET: KZIJIHTA. tApă AWTapioat cra achapre tun H$ ap'k 
Hede win ca păAHUE aa uepu ue ovyuna'k nienrSan ASu 
PpaHA. ACamne Mă'TuRh din mie NaKATocSAN. PPE BOAw 
KA AFIHNCE AuecTA AEpENTATA „A Kăca AO. MAM EpATorA 
AE AAdATh. KA 'TOLH UHHE ce „phaauă nakiăce. € une ce 
BA MA6KA A£ cHHE „MHZAu acea. 

„MezuATSpă 46 A uacră cbiTă âv aie. 
“le e ae aTapu un Ac dapuce Nuapa tun ASkp&an. 

KA 40 PBZUĂTSPA LUN HEROHHUA do TORMHTA A£ că; uin 
TE. din dakSra CA CE KAHTE UI că ce uer'kekA AHTpă 
auacră ASMHHEKĂ, Ka ca He AEDENTBMR. UN €A.HE DATUAh 
cnpe covăaer'kena NEROHHUA 4 nocRSASu. . 
Evate: Dapnceoan eram ala... TzAkB. Jen sat 

- mpSdsen ACCĂANBE ApATăce. KA WKZpalje pe. Adăâti ut 
„MTS w HEMHKă n6n cokoT'bipie [pE dutA. KA oyinin am 

    

        



     

mkeepin,. ape €- aawin pe pază pt. rapa aauin KA H$ „ppez 
AER IUN Npotpui napSuce. € anunt neaepenuit un nak'k'rour, 
SA AWWKGGĂperI aveți "pack Acre. un ne eASuin ca nape 

“HSman ka e npk MĂNAPS Un „AIuEAerrTa. ACE PEaă BSua 
uIH BoraT. nSrkgnikt ui aepenra. un Man Mâpe Ac 'Toun 
wateniu un aan BSHn. tn Ba du wrzpapk „puenă'roape 
TpSapen. tapă TpSda ce uk CAMANUĂ ph a WHApapert. At 
penru ata suwva ua map aas APV MHESES, HRANA 
ape 4 aue, -cnpe ou ACc&AHTopiu ui 'TpSeatuin. un KS 

_ aRATogIu nakaTeawg AENIpE SH mSnunun dnawp. zu 
ApăTAă dapuceroan kunSan- cas crznab ut npik „Mizauag'k 
4 ASnu ui rpSa ue ask. un KSBureat ASu A€ „purn$Ta 
ABE Km Ac wwatn ES um AE “NUEAENTE. KA TpaHA aai8 
ACamne aSauemeckSun. tapă ASnă aurkerik name auu'k moare 
np'k K$ “AHzAtape tun KS 'Tp8ăa „pase epa. u8 anu'k as 
Ka "TB Man banSre ACâme. tun KS amSropioa- 'Ta8 caone= 
BEekSMĂ 46 ToaTA HEAEpenraT'k um Ac pannge un AE 
Ană4Te pat. ue moare Henpageae - naprkuce ka KB niSlzpik 
aSnuin Ka 4'k5 nenpagurn. Tora wmSan am$ IPHgE ca 4HaX.. 

KZ apă axSTopioan AS ASatneaeS n NOATE HCNpzEH tun : 
oyă ASKp5 BSH5. roze Xe, ka apă Ac munc H$ n$= 
TE aut HEMuRX. un npopoktan APĂ TP2AUI6, K2 Ac nS 
Bă SHAH ao mn8at, Kâcaă, AHPpS pcuuepTă ce awp TpS4n uta 
ME W Suackb. un an'ToaSan Suue Ka H$ unt'kpa eprk-unue 

: AAEDTATOpIoAn, ue Kâpench anaSuuun Ac ASmnese8. ui apă 
„NS 8, un ASaukua 48 ASmneses Kap'k e „prTpS ante unu “1Apă ASMHE3e8 Acre A 40kpk3x „purpS non un AE „ue 
„Ba pt ca um aSkphae E ca am cz iu KS Boa  n$rikp- 
HHWHAWp unHeTHUn nea. Ac dBapă ae A8Toproa i vesa AE c8ch. nun: Oă A8kp8 ap haak Bicuieu acei A Na Semn ca dauem. Ka it am$ nuc. Ka unge twmSaSu naa'k 
a8u. nun akpye EAPBATSAn czuu engăekeca m'kpyegk ii 
ca, Aepenra aka ans CA HS HE ce ape kz nSmau „Auntus 
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“ NCNpREHM HEBOHHUA EupSnpeni.. KZ ă HOacTpă ACTE uni 

na ap un îa ce Megoackă enpe ka man aSna. rapa aa 
 ASmireae8 ACTE, wa ue ckoa're -enpe aSkpSan ueaa ROvHSat 

8 NOTA UEA sSna wu K8 oVcpzale. răpz ucaa ue H8 moare 

„axk npe dipe. ue A£ A BSHATATE EA cp W npinavkera, 
MIN PPBANIE KZ W Nou ASEZH AH. awk tace rodia wu 

"AaSAz. ue a43 3Hun_KZ an uc nat ASaTe. E can un ASaTt, 

nenirp8 ue me aaSau ka han Sar. Gvate.. 

Tecstele- popii Grigore de la Măhaciu 

(O predică scrisă în 1619). - 

Praţi Dragi. 

Ppauu Apauni AcKOA'Pauu câbiTa îeganreaie ue ce 

TPAAIIE AOMHHEASpS BivacTpe A€ Bune “COROTHUA 

"1. AWaum. âmetire ue rpzatţe AoMHese8, | 

o AOMHOV ie Xe aula See ca powrzai$- NE. ÎeBTAIE. . 

ATA pHTpS ueAapioah 'TA$ Ut „AHKHAE OVIuA TATA: 

KOBaHÎE ue ce SHUe „NUEA'Buyepe aula SMuE. ce TE „AHEHSH = 

  

-AHTp'Bpeaia "Ta, Ac ToATe KSyeTeae A mien AELIApTE. 
eBraie. Snue pwwarn=Te marzaSn AHH. uepro-p BSpuuu 

- LH "PATBAR 'Ta8 Ba BEAR A. BSpnus Ad=8a it ABE. 

awk suue, UI AOAMHESES Ea BEAR „ppeaa Ta apr Ac : 
>ukaenuiSră, um AaBa wie i Beakpk mârSpopS e: 
eraie. pwarzHASzEn. ch NS rpzniiit p2S KA a4TE AHHBH - 

«= Mapezat dm ka „pri'rpS atare nSBen | Te. ae 4098 a; 
SHUn BopS du: “HS Ba ACEAZpapel i 40p$. ama suut ! 

8 Kg HpEmă ca Spui AATE. € AS AMMEA ce rpazelțiui | 
“ranAnnAS Ap "ABE. Ka uta dzuagunuin. Ka HS- epe | | 
ACEZN AH. EBPAIE.. ui 'TATzAb BocTipS -uc B'apa pene + 

  
AUN'TE_ Mb AE uepulo'TrSa gocTp$.. un Aoatneses H-ppiâtă | 

Na. un „Miuearkye TOATE FByeTea£ TA4E. un i ae TOATE 3 
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 bzwapuae Tae. A nnenarsa mas. AHUTE, pukz A RE 
“KBauMTBA 'Ta$. eRrâie. SHue, aula aM$ ca Ba p8raugi 
Bou. Ron BOTESaui u£ E cui AL Homtae 'marzaSu ui 
Aitoasu un AXoVASH cbr. cz priuea'kueui ue rpanui. 
WIN MHpe KEmari. „p'Tp8 ayroroptoah Ta. | Ac H3 KS 
HpHAMA ce 18 COROTEINA. Ka uta pi'TSpekaul. uee ue 
48 „pi'rSpetar$ ASnă vaca aSate AEiuapTrA A£ HS Rop$ 
ce „peak BH.Apeae ca. EBPAI€. Shue. 'Tarhat HocrpS 
MEA ME EliH „A depre €. a ue tin (?) „prueaenuSpk 82 - 
daerSasu, UHM =p “Hpema ce .ppânun acănpa AE uepre. 
KE AoMnegeS. ea 4$ danr8 uegroa$ un nalt jurăas. 
BASSTEAE TOATE Uh HERASSTeAt- EA3 u/k$ Adr$ 'rpSn$. 
ApTp'o dzprnemnni. ca uk$- AATE BapTSTe. cas 
“uk AATS win. un map8. un MHUCÂĂpE. CHpE chAa 
485 cra |n a nSpananra aSn ce „pan „pui a'kyt 
ASn. ka cA8 u/k8 aa BIAUA” i Suae KS casa ui 
MAC AE MOpTE. UN „pEIEDE AE.A MopTE. UI ATpE EA8 
Ch €TAM RS MeAHta uiti KS codaerSa ca aan pzenSricd. 
Ac uku aSkpar KS NEAHUA. Heue KS ov Kun H8 nouu 
Tprhue ask awk. mamza snue. Pin 3598, Ka Snee ta$ 
A€ ce din dpitoa8 ASu Ac ce “Man KSBANTSA a5u iun 
darzaSnua "TA. We ce Snut Bowreroprke TA. AE CE Ao2 
EA AEIIH Wwuuriă „N uEpio ui ASauatta patoaSu.. un! 
kaca TarzaSui ma8. ce me BPAXMAISA. AHUI AA KA 
"TOTĂ | aenuSpocSa mara n e ApâkSA. Acue ce 'Te pSn- 
CEPE AE 44 Tara MAS AFA ep ASuere-epu RS cas. 
A dBonSa ueerune$. un pirpSnrSpkperSa -pk aipape 
-AH'Tp8 Biepatin HEaASpmnun. RW £ ckzpunap'k Hut 
A9p8. ui NAzHUEpe KS amap$. un 'Toanma AS pa. Ka 
AS KS nakaTrSA Anrpe un ra moca OMSA. annie 
MERA. Manapia. "TpSăa. azoatie Beuia pentinpk. arh. 
kopeie. doprSuaro. um Aonz auka. oara HE Acpen= 

„mari. ka Hi8 rpaeţin TăTzA MieS ue —Tarza 'Hocrp$. 

    
   



  
    

   
6. Aepenue | out 1 cour as CE=UH și die rau Acna Su 
mama deuopu M2ASaape AS XC. £48 Hi H KAnSa HocTp8 
N: aSu XC. Kansa îze Se8a8. evrale. suue „ce czpenurke: 

Ka=ce HSmeae Ta8. auk suuk. da HSu cdiunez caz: 
Bkekrh-cf RS HOW. HSMEAE. CAABEEH TAAE. KZ "U'Tp$ caS Row: 
TeSaTB=mM'am8. ce căpri ukekz=ce „pu cSdaereae” HOacT'pe. 

Cronica lui Moxa 1620. 

(Oltenia). 

JInzpăuna. a8n Manona Ilaaewaora. 

Gpar8 ap act ipirozca$ Manonat Anzpari.  A'rSuue 
ca ckSaă MSaTă mSauume Ac TSpun ui „puenSpă 4 npăAa 
mn â ASă uzpn um verzui: ASapă un Aawvpea Lun Ăpa- 
UA NaHA aa Ăaamaria un 'ToaTa apa Apă xtauinacph : 
Wu «puenSpă a ckzak nSrkpa npeunnkera, Kz u8 an'k 
natie nSrkpe ca ae cerk „phaunre. Ă'kuin ce AScepă ul 
aa. Gpaau un după akoao pater “Mape, un Sar 
cane cât pacari, win MSaun dzpă HSmapn 45 negura; 
arânuc Su Bonuri antate Mnaoun  Ronnanun, urban 
WI BpABATh ES, Acu meniepuitrSu pe ce anponie un 
„CNHHTERĂ KS Sun Xanyepio -npe MSparmn- -Beru, UH ăia n€pn. 
Ilpe aua epkae Sunce um IlStumant AomuSan  Ilrrknaop 
“npe Aa “EGEROA, AOmMHSan pSaănecku.  Arkulu ce PAANKA ; 
Barasuregern, deuopSa AS Mpa, AE ce ASRHpă KS Aa- 
BAph CP&BECKE, IH=4 BHpSn Ata Sunce, UR MAEKĂ apă 
CPABACKA cSNTh cHHE cz=u AE AARAE, UlH A€ n$ce Aodnn 

„ne Gedann anenorh, anu 6897 (1389). Arkuin ce pa 
 AHRA Bataanrn KS TSpuln cenpe Panu, acun ce ASRHPĂ 
KS Mugua BOEEOAL, lim 458 pa3Boto aape KaT8 cs -NTBHEKA * 

A NS ce. Beapk B23ASXSAn A£ Saar czubTesopn, UH 
„= MAH. NiepAă Batasure wacrrk A$u KS „ToTsa, Apă Nâiniu 
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Ul Rorgoaîn NEpHpă% "Ton, arănue nepu Rocmanruna Apa TORA un Mapro Bpaneanur, aa AE CE Rpaca cate MSara RATE! pa Banat KpSHTE, Azur ce cnzpe Tatazira sun Suu A 'Tpens ASHăpa, un nSce' coxomuropu pe aa "moare Ba= ASphac, cati mpiutce npe TISusaana ACaHiSa Illkikuaop ar-a Taţ, atu 6903 [1395]; argnue aSapă T3puin apa Ilrrkue - A9pY KS rorsan 6905 11397) Mukmoni Kpaloah SurSpeekn 445% TSara (Sic)- T2pia atcnpe anăe : ACAHÎN, RocRozin, no- tapin, Hemulu un Bpansin, un npe Sckarn tun npe A Supe, EATA 9 ce Beah ana as MSaunark FopaBinaoph: Ainpua BOEROAh KS PSaxninu, un Aaa latin an Taaevaota REHHpA Kopanin mSare nanne ME BOIU 4 A Il apurpaas, un. AE A Bencuia 30 A€ KopaRin; Acu EBU Kkpato (Sic) pe - SCKATE pi Koch npe ĂSHRpE KS xeaaa Mâpe un u$ vo PEKMHTE, „ANAĂ Toulaun, none, un CPUNIA Acu nzpa FĂ Păcape coapeat; uni KziiAh coc aa uePaTk ae Hemorioe, EAh Epk cz A Nekonoa, tăpă Barasura crpance "T'Spuin ns i TOTBAn AECNDE păcăpnTa uu MA3HpĂ Span AE ce a9- RUPA dzunui$ kS ue Afellpe anscr, um 28 chan -Mâpe A AMSTA: plac, ue -ABEHCEPA Tspuin Hpe %urSpu, pă Kpato (Sic) cranx NTp'0 Kopagie, tapa HatasuTn 148 PONTA. - N4HA 44 A Supe iH MSauu ce NERApĂ A A Sape; Au Kpalo KS KZTA YRA4R BEHHcE, KS Man mape pSuinine ce N Toăpee, Kăztun niepA$ Bonunulu RS 'ToTSa un Azcă Wace AE ame ATB HSzun nSmk apa Wamenin nipe auz KZMu. Anca Baraamin ns AENTĂ, ue A anu 6906 [1398]: ce. PBANRX CA cSen pe ASnăpe enpe anca ME 454 „pzpxuju IM tipice WinHE ui pe Gpaunmugr >MIzpaT$A 4e-an. “See. crima cune BHphuk, ui - atvkpce “A Wapa - Suruprkea A AV Opă4ă iu w ape NANA aa ESqa, ui ce -AToapee „RS mSaun pogut apă Snap. A'kuiu nSpukee Eatăsurru $ Tspuiu cnpe uapurpaz, FA R-48 AcBăII A keka,” un "rpeua IpEH apă Tpeuackă Nu. Eu T'peuiu AE ce «AKHHA,  EAn FA 41,627. - 
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n5-u_„pezaSta PE NAME; AEZHAH UN Capua ; Acu coc 

aa uapurpăa; uerzuikuiu ce enzpkpă K8 Aanonan „AnzpaTt, 

un mpemnce Parasn aa „pnapaT$A Ka ca-Ab Adce câ -NTpE 

A uerare; tak MS Mii$ ME BA daune, ue ban, ue THH AA 

MANUAE KATpĂ "UEpI0 Un pSrA npe ABauieas$, um ce cdzarSu 

KS KSPTA. Act 'Tpzamncepă Aapb cKSANE Viu uepiuSpă tiaut, 

Ka CA A AB AAKAE; TApĂ EA HHUL AdpSpuac HSS Bp8 ca 

AE a, WE SHE KA: Bă „ATpA A UETATE WIN BOI ASA ueTa mk 

ROACTpĂ, Hp MpE EOH EA BOIO CKOATE oa A£ BA BEL A Sue 

Sac Bei ph. - 

Pramvila mică din 1640. 

(tipărită la Govora). 

Prefaţă : Ilpepocaogie kaTpz Ton HacTaBtiuiiu căii ren 

sucEpeuui. apt ASMURAUILASP apyient Kon, AH'TPONCAHUAHACP 

IM 10BHIOPHASPI AE A HE3ES, ENCKRODHAOPE, Lui NPEOUHAOp, 

un SrSpop AX oBHHunacp; rapi s8 nSrkpe npecuibea, A£ 

Aă A HE3eS en că$ti uit. . 

_ AGNAANA. B3 mnaa Au AM He3e8 apgenneken un 

MUT ponoAnT, a moară mapa pa basaSn, naue um cricnie. 

nginatttuat AX căpiima. kzpopa BE AC. MAKATEAE, Ac: 

cegop ap, uim KB Ac Bet Watt, WiinrkceBop Awpt- 

GokoTumaM, KA MăH TOATE AMMEHAE 48 KapTPe npe tz 

_AUMEA 409. KS aka KSyerare un €$ poBSa Aa nSaSui ales - 

AS 1€ ke, ex cei Weră KapTe, abate NpaBntaă npe |. 

ANMEA pSuzr'kekă, cpii umaop BoacTpe dau AXBHHU ps 

MZHEIIH. KApIM CRETEI IIACTOPH WHAep 4EAcp KSRANTATOAgE | 

-a 'TSpmen aSu ke Kagrk ape „ATpS cuine mSame d'karopn ME 

RHNAEKZpH cBAETEAWp KpEIHHHEIțIH. WEAOph WE CANTE P2AHH'TE 

K8 BRATE, AC MAH BPATOC EIN KAAE AĂ NUZPAUA vepr2 

au. dex mă porn cpiuiawp Boacrpe KS Mape an4ă.. a. 
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KApE. dinu Ba kaa!k ackera CĂHTA KapTe,--aueaă ca auBa - a 0 uk ap Mape UHIHCTE, ui ca ce “MEEE  AtuTpS A TAHHX, RBA Ba Bunea cSbaereae MWMEHHAOp A naare. Apa TPS mană ae mupku ca 8 ce A'E, He Aa ate Kpuun ca HS die mokakaeae cu unawg Sean, uit a cb unuawg nzpuuuu Bam okSpure. KA ANOH AMATRA Ta Rep AA cană pare Afeahnue es us Beto. at'k mp'kaa. Ueaa u£ npintsu'kupie PaHASpuae  Wmeneiţin, AATopIo tacTe, A'rps CKPHIITSpA „ARZUAT a du, ca ce wnpikca AE noyre caiepu'T, Wii 6 a8kpSpe BSre, [pe "Top uacSAn ca ce poaue AS Ami HS3E8, ka can Ab KSezrr AE -AUEAENUIO HE, Kă CA „Alpen m'kae npe usa, ue CKANTA KATpă AnneSan. IApa prpaara KHIIb „AcSuih AATopIo tacere a socru mieprSpk un gunegk » Hpecnipe "Tor anSan. Sa nophnueck căbtireae un AM HEBte- MHAE Npagnat KSat A Kapeae Ba ar, „AeSurt ca ku d4Tepă 4 dau. trapă pt Ba din „peSun HEMiNSToprO ui tie HocTuHKE KSat Ba “MEZUA pe dauin a daue ASkp8pe nSue. LUN MHHE € HE „AUEAENTI, Ba AckSATA npe An. Â€. Kapeae . BA Ta. Ba3htiah pe ea, apă Tomaaă, LILLE CITIT ea WU -AEBUBHAL pe aauin cz u$ ce „AB'kre_ cas dAT EpeSiin "ASp$ Bun a nerpikue, kapa ennrSpn nS a$ dbaSr. win AE oVperu paie ckpenmSpa, 78 auek cokoT'kipiere, w AX oRHHUuE. NerpS ue ka AE EA NEpu HBman w was netirp8 Herpua TA. AEHTpS MZIIHAS TaĂe ce BRA KaSra. AENpHH Ac ME Sue căra Îwann BAaTooera qa. A'kanie MI 4Tpta HBO cvurnie, auacra TPAAIțE. E ue Ba AeaSura HSMau OVHSAh 46 'Panne ne KSmuekaTa, a$ n8 48 WBĂpăTI oară crieniA ca. Erexonsan cas Nona, KZ c&aerSAn tacre ae w NEPHpE. ATATA Aetveprzurone Ape, KaTI uhue Su KSEZzIT u$ NO4Ta NSiie „paie. ue KS COKOTHHUĂ un K$ tOBHpE Ac TpS4%, caSupk. um ASkpSan aSu AM He3S tăcre a aue. FA PPE ckpun'TBpa, NpokAATe uzaa ue daue ASp8a AMnSaSn KS He rpm IdpĂ Mape Eachaie TPAAIIE. co= 
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o, Kormkujie ca: NS-me reae (|. “remi) ae waiz pps rzakprk 
- ASH, KA ca H6 Aa npe itoan  ASu- Am 2368 ATp8 aan? 

“unde “ueawp „Ms AocTouiuun.. Ka ca NS "Te Suites A€ 

“uhuega Ac magi nzarânrSaSH.. nuc “AE -ReSuub utaa ue noapTă 
CTEMA ca H8 KSMHHHUH._ KZ NpABHAEAE AM MEZEELUIH NS Aacă 

npe un ReAtcTouiHun ca ce KSMHHHUE, Kagin ce cokoTeckt 

KA NArZHÎN, 1apă c2_HS ce Boph „pToapue: AMaph aueacpa. 
LI WEaopă ue: KSanneka npe- en. cokomkue suue 68 rphaă 

Maat. "78 BRepn Bear, auber'k ae Bepri nai pcă KS coko- 

THU, un KS- TORMAAĂ NE MANI HAHNTE AEZUATĂPHAE BH= 
 Ehpevin' nekazrure ce a zau. MANTĂHBEGH LUN pe 'THHE 

UIH NpE WEA ue TE 'Bopn ackBara. | 
IUnsr ca die, “une Ea papa3nn a nginatn KOyereae. 

- Wu nenoBe Aaniinae, 29% NEZUZTSpa ef cknSaSn aucasui nskn. | 

  

  

AUEAă Neaenca NpaRHAE Ap Ba pina. Ka SHh -KAAKATOpIO 
A Ad ReSeejawp NOaBHAE. Ka NS NSmau npe cuie cks “nieg= 

ASTa. ut tun zau c'G8 nenogeaum ka Ga, He HCIIOREA HUH 

cari, LH KATI A8 AETATUIM AESAETATE,: HE pApEN'TANH 

CANTE ASN% 4 5 NpaBHAĂ 4 caBopS4Sn AE kapgarenn AH 

 ASNA mr aveaSauie „CAB9p. 

    
“Cazania Mitropolitului Varluum 1643. 

(tipărită la. Iaşi), - _       

  

-s 91. „Amara dapuceSaSu un a BamuiASu. ev aia ai? 

N ASRA A VOIT SEuH UI HOGĂ. A€ KAnere      

  

Suce Acasa maga AacTa. acu ADA MEHH ATPapă A 

Bec kpeă- CA Ca poae. oynSa dapticeS, 'rapă aaTeva Bameurn. 

— Atun dpapuceSa craăroy; un au că pSra „pTp8 cnhe. 

„ĂOâanE - Aa$ ujie 454%, KA NS căMTĂ Ka a444uH Wăatenn, 

_ĂNOȚKATUWBH . HEAHpENUM KSpBApH caS RA AueeTz RAMAI. NS ş 

BE o mecnSmă AE  AâWpHi. ATpo CĂ ĂAMANAA... UIH AS â skua $ 
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, 2 

ANA TOT RAT ATONHCECKE.. “Tapz- Bă MAUUOVA “cra AE Mape... 

  

   

H5 apk nuc win czun PĂANUE KATpA MEpI0. UE Ca RATA NE 
«AH DienTă, Win SHua. AAMNE MA CTHE: dit - mie NATO? 
cBaSu: apa TPAECKI BRO4ă. Ka NOPEApA AUEcTa Man AHpEU'TA 
“N Kaca că, A£ KAT avea. ka XiE untie ueaa ME CA -BRA Ap= 
HRANA CAEDHCABA, TADA UCĂA UE CA BA CAtEpH -MIzAuaczBa. 

Nezuarspa... ArSauta pre ALA WEHUHA RH AW: 
BIN, A NocTIA Acax SHAE ATpO. CANTEAMZNA, un Ad BE 
ckpeuen aSkua Ani A TOT năm aa. nenTpawk un sapun. 
CESAn audă CA AXOVAa, Kz nocr'kie tu Aă a Sua aSu 
Adi 525 A A TOT AH_ 4 KAT ape. AovepSpnae aSu „KOY 
AAERĂPATI Epa BSne. trapă r$px ABOV pă: KA ueASa ue 
dsaue au'kcere ASKpSpH, nea KAAE ca IOBActĂ CTpEHoVAn, Un 
KSHOCKOVTPOVAR. in cau XIE- MHAX AE “Touu. KOVAR  Epa 
ABPAAMA. 14pă AUECTA KAERETIA pe AEnpoaneae ca$, una 
WeninAia. un nenrpS BENXTAUNAE” Cade. ca MăNApIA ME 
rpau'k “aapa au Ho 5 npinaura AC AMSz8. KĂ Ace 
reia AtzHA poV ao HACTE Ră W pană ASH AM Sz8. un AE 
HecTSAR 40yu Snce icâua hppokz, us AVECTA. MocPh AS aa 
AM Sz8. Acu umue noerBan 8, uuu Aâpa AS, 28 ae 
„BOY «p doaoch. Sekoyaranu AES um pSra BămainiSaSu. 
 RApEAEUI aA0Vex AMANTE. AE NĂKATEAE cade, tun crT$ At" 

HapTe, tii ca ovunak A nienmi, uu Koy awkore koy= 
«EMHTECA pOVPA UN PpAnA. ACAMHE rSpau'bipeaă mere 

  

NĂRĂTOCOVA. KA HS CaMTA  AFCTOHHHRE ca PAS um ca 
BAT kS ki Mitu targa depre, nerpă MOVAUH AA 

„PEATeAwp maae. ka cad „ema papa Ac aeupntae MAE, 

  

| Man Bzproca AE KATE  MACHNOVA Magie. ui paSră= 
IHAE MAE d$ KSR paturi TIpECFE NxpoVan BanovaSu Mie. 
"MIAHHTA Ta cTa5 crpapcavaunat atkat, a$SA ka KApuiiae - LCR EWpR AFUBHAE WH BWp yu CKpce. 'Teare căenmhnas ca- 

| Păttacp. Hey. tacre unue oyn novap$, Huue OVI, PANA ca 
HO pin 78 paisaSa atit a PĂCNIOȚAAE Han ephme a 

          
  

     



            

   
ASOVIu Hadth. SAE. A ep nou A9Kh. A DAMANTE AA 
TEA CE HOW 2 KBAMEA „AHTHUE, RXSZHAL dBanmear atac 

„bac pac. menmpauk am kSpen KaTpă 'rhhe, Mă cTHRe 
„ AenSu'roape, UIH IKBHTEPR A€ WOAMEHH ACAMHE. ut KB Aa- 
KpXMU Mă port, kSpauikipemă mene nakarocSat MOYVATE 
CAMT MĂRATEAE MAAE, WE MHAA TA ACTE AMAN MAPE AEaa 
WAMEHH HO TacTE NOVTHHUA, Ka ca MA cncacki 68. apă 
MĂ TEHpEH 'TAAE 1acTE NSTUNUA WâuacTa. ka NENWTBOYȚ  Nă= 
KĂTUWUIA 4H BEHWTh, AE „AUEBIO NIpE AMANTE, KA CZU KEAH 
CBE NORĂHHUĂ. Acu H5 Mă AXca HHUE ge atene A A 
WEpTa. ue Mă Npinat'kipe ui: pe mstie, ue KaSn KS cate 

BENE Lun KS AAkpĂANi RTP CREHUIA Ta. Ienrpaubera 
ROVBEHTE, UE A€ TpĂH BAMăNiBAn Ko AAkpăat mun KS cate 

pene, bas covăbaerovan AS poaaă A€ 49kpăpe Rohe. rapa 
dapnceSan K8 nSeureae AS, ha KS 9VH BĂWTI MAE cKOY- 
Tăpă 'ToăTAa poaga uk nSuă a covăpaerSaoy n cz8. neurpasek 
-ATp6 'ToTh MAciHESAR un AHpENTOVAb  WroAtth A4i Sa$, 
NAZTU aMzu ACVpWp KSAOV ca Kaa KATE oViiSA FABOV ALUN 
AH pitt. pe apuciS An A BOVUATATA Mana pie  ASu 
HCPopA4h ATpAAzHKSA cMEpenieH. tapă pe Baa AH A 
capăvia cmepenien ASH, MUXAUXA A rpă BOȚUĂTATA CHI ce2 

“Hien. tu ca „pn4$ ckpunrpa ue roxarţie Ad S25 MHkuIto= 
pSA npe wa man mape. kz nipe dapuces AHEUUIOpĂA, 
KĂUN KA CĂ AANDENTĂ pe CHE. tapă npe RAMĂUIn NAM 
PENTAAR, NeH'Tpă Kăuu K2 că MUCHIA IIpE CHHE. ackoYa= 
TAun, ue roăn A5uHă3z8. A uHulin Arkarzu ateu.  AaeRapt 
[PZECER ROAĂ, KA BAMAUISA auecTa NOPOpa A Kaca că “aan 
AHVEITE, A€ K&Th dpapuiceoyAn aveaa. Kun ta die apede. 

= MHHE CA EA „AHĂAUA pe CHE, CAMEPHCERA, LUN UHHE CA EA 
CMEPH „AHARALACĂRA. 
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* 
Pai 

Noul testament 1648. - 
(tipărit la Belgrad). 

A d6ua prefaţă. . - 

Il pe aocaonie KaTpă _uerurogu. evuropnaspn, -NTpaz Macra CITA kaprre, MA mate mn cauza AEAa Ta= Tăat, A oauSan, Hocrps Ic. Xe. . - „Muenenia verii caure ADUN TPpERBAHIE cz png tun cz „pese, mtenpe u'kere aSkpSpu RApEAE CANT ckpuce nipe gang. 
| 

d. user 'Tecvaamenr Aa$ “NUENST aa H3&oAu, E paonay Geanneerps, AEH nepSuka un KesuiSrSan mzpien case. ui Can ca$ oerenur ka cas n8T$7. un KSp2HA, pri ca Taa- MAAT ASH capre. tipa nou COROTHHA, tun ASpa amunre PACHTAth AMSATĂ Antică. un TPEUIAAE „pui ckpun'răga . ASu nenTpS ne „puenteSan anmnien ui, KZpUin rpeuetţin. newrp- aka non aa “MENSTA ANHTZI0 aan: NocacASu urit our -HaS doere Bine aan HCNpZEHT tin aa panaSra. UI dd TPORMHTE AN A K&TA aa nSrSma. Ye HSMan duacra ca apuuu, K& HOH HâMh cokomiT HSman NpE VH H3RoA, ue: TOATE KATE am NSTSr aaa Tpeuelui, un CADEȚI ui Aa THE, Kapeae 45 djoera natomnre “Ac K2pTSpapu. magu HI -NUEAETATopH Aa Kapre rpeuackă, aka UEPHTI ui Alma COKOTHTA, WE Mâni BapToch Han ung AE H3EOAEA Tpe- WEckS, Lun at cokoTUrTA Wu fipe H3BoASan Asu Eponuan, KApEAE 48 H3RoAH'TI AHH'TAL, AH AHMEĂ Ppeuacka azi tipe, un aath COROTHPA tun H3BOASAh -cAoBenecKS Bâpeacii H3BOAHTh caoBen'biţie anu Tpeuackă, ie 'runzpuTn “A apa MockSaSu. mu COROTHHA, aukcra oare Bape Kap'k.a8 MA „BA4Ta MAH anpoane As kaprk PPEUACEĂ AEIpE aka ama COKOTHTE, că Ac uk rpeuacka nS aka AENap Tara. „Win Ka AXSAn căbanTa 8 MAEMHATI „Evr auerin, un 

x



  

    

N an€ ainu 4 cegie AH AMMGă- rpeuactă Teeraaraurta EA ies. 

- AH mori PpeuackA ACTE H3ROPSA UeAopaaarre. 

Sluacra MĂ. Bo ca Inn, Ka non-p ttcrrn Lec- 

are ATZI 4M Sc uISMA Aă TOATE KANETEAE, IUN A 

i: uiSmă -cauT$ cTHXSpH, Kapeat ApaAră Man pe caSpTr3 a8- 

KoSpnae ue CaHPI CKPHCE NTPAUEA Kan, HEHTpS. KA că adae 

Mă „PAETpAGĂ UE BA apr ca kaSre, un „A 'Toare KANETEAE 

"POATE  COPOAUEAE akau nSe "8 HSAtzph Kapeae ca . Klaată 

CAOBENEIțE, CX, nenrp$ KZ Aa | TOATE AHAMRHAE KEAEAth 

ra a$ AuecTb H3ROAk Ac ckpuui KS cTrukSpIr neTp5 FA 

doapTen Ace d racu -MAETpARĂ ue „Begu ap'k ca Rain “A 

nSavzpSa copoautaop. - 

E. Ac AMACTA „ARĂ “BOA că Ting, KA BEAM KA 

"OVHEAE K&Rurire oviin ARS H3BoAHT “ATpSu Run, aan «pe 

'TpAAT. tapă non akm azcari KSM 48 docTi «pi M3BOASA 

_ Pprueck8, B238HAh K2 A4TE ANAMBU ARĂ AE UAH dul A. KS2 

“MSH CVHAPOFA, LU (IORAHKANE, UI PANPpENA, 1UH  DIEPpH 

us atris; KApeAc NS că Wi$ psmzn'kiţe, ME CAN'T SAE A£ 

ADAALEHA, UAL AkRAae, LUM A BEUIAMENTE, UI AATEAE AMSATPE 

“kapeae NS că Wii$ pSavzanrbipie ue cazuri, Hon pă arat 

AZCATh FPEUALE NENTPS KA 44TE AMBH „AK AkS AZCAT AA. 

A. Sluacra „pia Ea pSram ca ASău AMINTE, KA "p3= 

main NS rpaeck „A POATE Wap4€ -NTpS- KU, «NEA MEU 

NTp9 UApă Ton NTpSH ku. nenTpauka RS HEBWE moare 

ca XKpIE UHHEBA ca muta bra To, TpAHHA OVH aSp$ 

oyuiu „prpSHs KHnn Aduit prpaarh KHnn. 45 Be atz(r)r, 

e 

“a$ Bace, a$ aATee MSATre RS 46 nSatciS „pu'rSSn kuri. BUNE 

pan za KSRuHTeAe Sare pese ex ie RA Banu, KA 

caii Avea CANT BOHR FAIN AIBA «A TOATE WZBAE, AUlA 

uim KSemrițieat. dubai cam ESHE KApEAE A£ -AUEAETZA "TOUAI. 

Ron AEpenTa aura Bat CHAT: AE A KAT A AST, că 

H3ROAHĂA aia KSAL CA Ata tra. TU, TApă CA NS Bop 

Nea'tee Tot, NSU A£ EHHA HOAcTpă, EH A€ EHHă uEASA “ 
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wk8 pacănpar păaztiu npn -ATpaATe uzpi, AE UUaY tcz 
TEA KS&HIMEAE KB a4Te AHMBH AE HS rpăeck8 "poi = 
Tp6Hb “KHnn. Ă 

€. Man anon pe 'ToaTe părzat npe uerumogin vei 
KZApUU că 8 Heajtoacue HSman AE_KĂTh DZHX HS Boph 
COKOTH HSBOAAEAE WIN BEM -AdGAa ge ue RA4€ adih „pAMBAATb. 
AAcEzph LH HOH Watt czitTem In am nSrâm 1 rocii, 
CARA KA aM CHANTE AE A FAT am NST5r ca 8 pen. 
Man aprec Ac moare npk aukera km cnanr cz un: 
HEM pueaeeSa AX Sa8n cdti, ka ckpunTSpa dap „priueact 
ACTE Kă uin 'rpSuSan dzpa cSdaern. Sluacra nod AEAA 

TâTzah ASAne328... mun. 

- Biblia de Bucureşcă din 1688. 

Titlu: Buedia ape ASmniesetacka ckpunrSpa ae ucu 
Be UI Aq€ Wet Hoaw ake. Moare kape cas TAMZUNT 
ASnpe aumBa eannkera cenpe pueakuegk. an main psaxneţa 
KS „nepSua npk B&nSaSu Kperpuun, un A8munamSaSu Anu 

[want IIEPBAHTE Ranrarsanno Bacapanz Korgoqn, un 
KS „Aatanapik ASankasu Bocraqurn BpankogkuSan atapeae 
ASPodara HENOTA Ac copi- aa mzpien cane, Kapeae Ana 
npnemzeupE auecrSu aan eSc noatennra. Aomn$, ngrkpuu= 
kSA pauza pe asky'kpk a moarin wap pSatxnetţui, npe 
ASaurEaSu 48 koponar KS Ami tun crzanănugrk A TOATA . 
Mapa oyrpogaaxieu win „Arp 3nacAt Magiei, case ca$ catxp- 
UUH'TA AMECTA AAHABeckh ASKp8. Kapeae Un moara KeAT8 
aaa 4 A€ expune 448 pzankam. TunzpurSca$ ATA 
A ckaSriSa airrponoaieui Es&pepinaop, A Epma nacropieu 
ap căii mursaSn nzpunre Geogocie mnmponoanTăa wagiu, 
uin eXapk$ aarSpnaopr, uni nenmp8 uk AE OBUE npinnuz 
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cas AzpSnrr prbmSaSu pSmanecke aa anSa aaa dpauep'k -a8= 

Miu 3pu3. rap% Agaa enzcenia ASatin ajun. „pui ASa: aSu 

I9EMB pe AI ae 

- Din. Prefaţa L. Icamn Illzpaann RanranSanus “Eaca- 

| pana ROEBOAh  AEH mas” aSn Adi u3a8, Aoans iu EHpSuz 

Top A TOATA OVrpogaakia... in auăcTa am dakST Aa 

mzadzunpk avepin către ckpun'rSpu, Aa An. MAT He 

EOHNUA tii AFCTSAZ KEATBIAAz, AEcnpe o napre NBA, Ade 

Kaau ipisuu apoape AEH ANBa Gan'kea ne ng'k „putaenTrSa 

uta AEu'Tp8 Aackaan ddsci ui âpkiepeS repătano nncuch, un 

Abia nerpkutpk aSn npe amin ape ca$ ATAanaaT, In 
AECIIGE dATA DApTE an Hoiţigi oămeui an ackKSaSun H$ uman 

heaajruui „prp8 4 Hoacrpz AHMEZ UE Uli AE AHMBA EAH= 

urbea aRAHAR Mpa ka ca 9 Tzamzukerz, Ragin: ASHA 

ASMHHA UIM AEH'TPAATE H3BOAAE BEKH, ut a4zTSpxnAbac KS 

"Wed EAHHECKE dă WEAOp O A€ Aăckaiu, KS Bprhkpk ASu Aat= 
328 a oa$ caeăpuiura npe SM cz E'kae, un MaKâpA KA 

Aă oeae KSBunTre ca die aoera doapme 8 Hegce mzAAta= 
uurepuaop nerp$ crpuarag'k anasiu POAZHEA, TăpA „Azul 
ABRZHAB DHAAZ pe 'Taamzunrogiu AaTuinaop un caci 
A0p, pe KSa avea ana ui ant Hoippii, akS azcam npe Sai 
ca uwTecki Aa wk eanwketz, un ASnz nengaeup'k. Trzama- 
uwrSaSu aueipin oaoenroape iun cdiume ocrekae, ASaHA 

  

ASNZ KSM că KAAE LH Boc Acaă chiTa tun MSMA HOACTpA 
_“Rec'kpeka uk mape, ca$ AAT -A Punonpazie A caS 'runzguT 

A cătira mu'rponoaie Aer BskSperpu djinnas apxlepes un 
„ Nzerepio KpeiunneckSaSu auecrSa Hopoan “np'k cati uirSab 
napumreae Hocrp$ kupn Oropecie mumponoanrsas. 

„Din Prefaţa II. Ilpk aSmnnarsasu... Ioan INepean 
BR. E. Roegop... un axSun Brckpeuin -NTă, Ka cKpHil 
mpa uk now pacinuTa inna, ASnz HBEOABA MEAb EERO, 
ui KS HEBor adaara 4cz ueru, ME Mprouin veri AE Apa, aă 
pxnAStaaa runnSASu EAMHECKA, CIIDE AECHE VETHGE W an 
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0 Da a 
TORAINTA. Aaca kz w an: PĂAAZUNT „p AHABA pSarurlez, 
WH 9 a Tunzpur ui AMHTpa Atzgiii aae kearStaaz, ararik 
Kzpun dana aka AAT manuin Buckpedin a ca uumu. 
Arpra ka Ekka CkpHnTEpa TXAdtzunii AS npe anmBa pă. 
MăWECRA a „ARE a ca WTH (au das, na ae. pate 
UE ASnNZ noanrHueiinae AEUH, 8 ca kaage WmSASn rpekn, a 
HS win Acynae -rpeunaop, KS AT EPA AMAN AMPENTA Kpe- 
iuti pSmănu, ca iile aeynae ASH Aa ne3z8, ape acre 
căi ma CKBHNTEpZ. UN AAERADAT Aa pămauu cas NAHHHTA 
KSazHTSA anocroaSasu Bnann. Kape 46 Such KaTpa AAA 
MSA „pnzpar'kciu egiwnnaop, Wwape KSHoiţn u'kae „us uz 
TE... K8 KĂTE man Băprocn Bpbanu ac alu AE aaSae 
Gun magia, ka aa OVI Hopoa, prper pan KSBaHTSA ASu - 
AATH328... Ka ca aSmutirkae ucaop Aen Kaca an Beckpnuiu 
nopeaat,  PSmannaop, Moaas'kinop, un OVrpogaațuasp. 
KpeimnaraS cărimâa saaraSera pe pSMăHu, npe Kagir 
Wu azk&rrepin unerpSasn „pn HSatecu -akronnceupae u'kae 
BECEDEUELN, AEZ ANAL MpE OVHiH AEHTpXHULI n kagTe n. 
ana Sautrkez, tun 6 au a8 paza IDE UEAAd4u. ... 
“Grpanwu ckgiirepro AE NaMĂNTI BpeAHHula tun mapuprl 
pSatăinaop ckpinn An, HSmau npe ocTauiiu prin autia Kape 
Epa acsnpa EP&%WMALIHAopn uapăni „pi uSmzpa TApă A 3H2 
AEAE WUZpien Made, Un ExpEauu ui mSepu un THHEGH a= 
BĂHAB ApmMz BHpănToape edrira ckpunrSpa  otiecka -Ano= 
TpHBA. | DE | 

Aocuaes- aci mnaa aSu AaiH328 Tlargiapya căt Ten 
UETAUH LepScaaumSASu mu a TOATA  NaAECPHHA pSra'ropro 
A€ canzrar'k “ Magin maae. Si |



Din cronica lui Miron Costin. 

IPEAOG A0EIE 

- ama mau pauiTe HSeaHTApE, AH AECKAAEKApEA. APAN 

Mwagotin AnnTan uim A HEamSASH MOAAOBENECK, 

“Barpa uemuriwgiu aaepin Bapun. 

JMuuensrsa UzpzAwp auecrwpa ui a HEAMSASH M04= 

AOBENECK LH AMGH'TEHECK LH „pH UApBA€ grurSpeap RS auecT 

mSme Pwmzun, nzHz acTz3u A SHAE CĂI BEHHUH „AH'TpS 

" AUECTE MAGIA AE NAMĂNT, A cKpHE MSATA gpkme aa KSatz 

nznz 48 crarSr kSuera nwcTrp8. Ga Nuen WWc'TEHEAAA d= 

-uacra A$na arar'k BAkSpH A£ 44 AECKBAERATBA LZpZAWp AMHtiz 

man, ac aă "parai „pinzpaTSa PamSASu «8 nzTega cSTE A€ 

AHH MpEcTE MHNE 'TpEKSTE ca cNaguE CAHASA. A azca rapzui 

HEcKpHc, K8 mape wkapz „pHbSHAaT HEAMSA  duecTă Ac (W 

CAMA AE CKpIHTWVpH, IdcTe unu min ASpepe. “BnpSu'ra$ ranAsA 

ca MA AN6K A€ AuAcTA WCTEHEAAZ, Că CKWT aSmiu aa auacgrk 

dseatoa HeamSaSu, Au ue H3BWp tin Ca MHHUIE. CAH'T A4&KSH= 

'ropin WADZH HWAcTpE 4 Mwaqwain UA ALIA LUN d WZpZH 

MSH'TeHerţu, npenSat cas ckpuc Man câe, Un 4 pWMzHHAWp 

AHH uzpz4c SurSperu, Ka 'TWT SH HEaat caHT,. LIN WAATA 
  

  

AECKZAEKAUUH ; AE SAE CANT BMHHUH CTpZANVIIN Ap NpE 

auscre awkSgu, cSnm ue HSate a$ docT „AH'TZII AA AECKZAE 

KATSA_ AW9, WIN At KANA, ca$ AtocaBHT Uh 48 HSMEAE AuecT 

“AE aka, owvaawean mu AMSubu, pn wk napre A ame 

acre Mwâmvga, Yiwrapzae tă npe Sac a8 we „prez, 

UE AHMEA un AHTZH, ui Daia akSAta wine: a$ aakSuT 

ekwe aa tpup'k r$m$gwp - ca Xe. BHuega WHHEBA, NpiATHHE, 

"Pap3i$ tacre ASna cSTEAE A£ AHH KSm ca awp nSrk pn 

HCTApÎHAE AAEEGPATE A£ amzrk gak$pu: pzcnSus că: Az-   carat nbr'kpnukSa A Smnesa$ HcKSCHTZ WTAHNAZ AHN 

i 

"Mâu „MHanin're AE-HWH [pe duEcT NAMANT, un cSn'T ue HSMe - 

    

 



  

WAtENELIH, ckpuewap'k Atinrp$ Kaprk AARE EA HER Wata, 
whkac "pese KS mSame apei ae Ba n$rik IN, UN AE Ba 
nSrk oganun, un 8 uSman aSrpSpnac. aSmin, crarSpuae 
Wu -pHwenSrSonae uzpzawp, ue un czurSpa Amt, uepSa, 
NAMANTĂA, KA CANT 3Hau'Te ME k&azuTr$a - ASu A Smneses 
utâbu nSTepunk. 

Bge3 Anu ckpunTrSpu, vina, un AMN ckpunTr8pn aRem 
LUN CĂ$AHNTA KpeAnHiua a HWacTpa Kpetpnibeiz, ui aan 
"rsup'k, k8 kwetwpzrSa durau aSu ASmneaes, uin piTpă- - 
napk BseanrSaSu uea man „piiannre Ae_ekun,- „pu up 
watniEekz, ui Zapa AE DAKAT, GkpunrSpa HE AELIKHAE 
nr ae awionuem K8 KprAnnta cnpe - A Barie345$, ASXSA 
ea căztiT, mu Hegz38$7, un HekSnputic, un HeawSuc AE 
anurE un Ac xupk wmerkera. Gpur Spa AEnapTame A$- _ 
KpSpui AE Wkin Hoiupi He dsaue Ac ae ns Bug: KS kS= 
erSA HwcTp$. Ga n8 noaicnnai AE mapent Monciu, kapeae 
ASnipa arauk an a8 ckpue A'krunnezusa A€ aa 3uAnpk 
ASmin: KB auecra 48 ag npe czur$p A Satmeaz8 Aackaa un 
“MEzuaTog, KS pwcr karpa per. COmnp fnacewaSa „pn 
AWâw cSTe un unnazun AE anu a$ ckpuc ASna paczna 
Tpwagin, pz3Ewaae ue a8 we. Asu Puaun Iasmapyse 
«AH naTpS cSTe A£ anu -a8 ckpuc Bitata un danrreae, BEc> 
ruTSaSu „puinzpaT pui aSark, aSu Ancăan Ap8 Makeaaon.. 
Tursc Anisc a8 cepne nSpesa a mwara „punapauia Pa 
mSASu, «NI WianTe cSTE 46 AHH UI aan EHNE, ASna Spau- 
TSA Pamsasn ; un KS WCTENEAAA 29 ckwe AȘanin AA BEAEpE 
HCTopinAE. - | 

Îi pemnărs mas dup'k man MBAT At pina auetpin 
UApH, AE pHuenSTBA un Ac AcerzAnkaiSA. HAH WEA AHHTAH, 
TATE d4TE WzpH pina, „puenSTSpuac cane. AaSA WCzpAIA 
ASn Bphie BiwphukSA, apeae 48 pas Ann Aparwerk 
uzpan Akrunezusa: cz$, „pia Ac aa Ăparou Ewaz, 
AHH AfckaAekATSA aaiwua'k wzpzui auetţiiră 4 Pwaawein,



  

          

AHH Mapamupauu CKpHE; tăpz Ae AECRZAcRATSA MEA AMHTZN 
K8 Piomann, apeka Pamakin, za, 48 acezackar Tpaian 
pinaparâa PamSaSu nS Pomanu, Hnmukz n nwatenrkiție; 
HSman KZT pncamkaz aa Su AK, kz a9 aan dcr uapa 
“war AECKBAERATZ, th ca$ nScrinT Ac marapu; Wwpu ka 
HAS aB8T kzpuu, wpu x a8 dcr AFECTA a ckpie AE Man 
ckSpre BakSpu. AtcrSa AC AaHcSA uiHi- arata, KSM riwa're 
Xie unhe ca Suka: NSman AS ae auacra mapa ra dwer 
mnAz, ca HS pzatze „An'Tp8 „purârrkpeka nepinnuzu. Ba 
WRAEAAATIE ue Man c&N'T ckpuce A4zwczr$pu Ac 'Sn Gacrparie 
Awrwăbzrsa, mun pc Su Gumnon Aackaa, un AES Au 

„cană Egatrapsa, n$ a'krionncene, ue can Soicxpul UIH Bacit, 
kape win aw'kae u$ nSunhe. 

Hiturghia metropolitului Dosoftei 1673. 

(tipărită la Iaşi). 

Titlu: ASarackă aurSprie. aai$ „pat TUNZPHTĂ, 
păzite, KS MSaTAă wezpaie, CHU ZATACĂ Ton EN cena 
Asu AS'28 KS .prper -NUzatc. TinzpnTScaS 44 cara MHTpo= 
„MOAÎE A ANUL, Ma Man AH anSan ana. i 

- Din Prefaţa I: BSB.pTn Aenpesna. KATpA TOTĂ. ce 
MuHuia pSmăntackă... Ivan ASra BOHBOAA. KS: mnaa AS 

MHAĂ due, CANBTATE A TOATĂ CEMEHULA pivatăuracka 8 
“THHAEPA UE Ca AAA HTpANAcTĂ AHMEX NpaRocAABHHus, RS 
„TOTĂ HHEMA Wapei, Ata pia ASa5 ui H3EZBH'TOgIOA 
HocTpS ic. ke. lun RAT ca8 paSpar AS25 ac na AzpSue | 
MHAA ca. AzpSu un Hou ARAIS- AE W AATA duc Aaph ” 
AumBin pSmănein cura anrăprie cocă Npe ANM pSmă- | 

„HIackă A€ npe anexă pe A4S4a AS AS28 ca Huatara | 
TWus, Kapin H8 HuzAerh capatție ca$ eattaițe. kapa npin- : 

  

  

| = = 
Li AS25 AHZA UIH WBAZABHTOPI 4 'TOTĂ UApa MOAAoBEN, Ad, - 

   



      

47 = 

Miha, ka Su (O AOph HEAR MAN cKSMN uepecki, npe AS28 
Că ABSAAU, UIH NpE HoH Aa ceH'Ta păra HS  Sumapeua Wu 
Bun czuariouua. | i 

Din II. UpkaSamnnamăazu NTpS î€ ke. ian Asa 
EOEBOAA ati SaSn wu WBAzASHToproaSiu_ a oara Miwvago- 
BAAXIA. .. NTpAuEAA Kun un “Măpia Ta mnaocruge ate 
TE HeBoeljin nen'TpS uapa aapin mac ca w dASu aă Bune 
uit "rpSnate un cha'rkipe un nen'rp8 „pueaecSa cui 'TEAoph 
KBPUH CUI AUEAErA pe AHMax CH'TA Un AM HSătăcka Au 
TSprie. pTp8 kapa Acre XPâta UA AC BIAUĂ BAUHHUKA 
cSa'rkeră, an negonm Mapia Ta nekpSu HA kearStaaa... 
pSr&ropioan Azpin mase, CAEpuTSAa pocopeni a'rponoanm$an 
MHZ KS ana nana aa naum ka AM nasu noempă 
MA CTHE. 

- 

„Îi pocra Ac apa, , 
, 

/ 

ES naue AdiuSaSu ca ne pSraa. Ilonopsa AM HE MHz 
ASatpe. 

_ 
| Ienrpaua pe cSez mai un creea cSipaereawp noa= 
cPpe pAtuSaSu ca He psrau. nonopăan. o 

IlenrpS naua a moara aaa, RSnA CTApA, CEH 'TEAwgn 
A$n AM nHSz$ Becapnut, mu a TSeSpiwpa Snnurone, AM uSaSu 

„CX HE p&răatz. nonop, pate madame. 
IlenrpS carma kaca auacra LUA Kâpiun n8 KBEAHUUĂ - 

Win KS ESHă Berge, un puka aSu Adi Hs28 ATpă .ATp8 
 AaHCă, AMuSASu ca ne pSrămn. 

Ilenirp8 apxieni ckSaz HocTp$, um, ucmrura npeSu,a ae, 
MI XC AlakonHme a TOTA KAupăat uiu nonopsas, Adi HSaSn 
2 HE pârăata AMnHe MhaSate. . i 

Ilerrgs np'k auz BpEAHHuocz, Wu IPEHTOD „A XE A4i Haz HocTp8, Îvriz, HMA: ROEROAA, in aa$u UHHCTUTA A0aMHA MMA: un Ac Ai usa8 AXpSinu Rap cau Ain, nm. Ile 
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| mp8 'ȚOATA NOAĂTA;_UIH k&pTa as,  pausasn CA HE oSraai. 

AMHE mna$. - 

IenrpS cazan aro'Top'Ese- UN că NAAUE cânTz nnuwaz 

pene ASn npe Tora nnsmaulSa tun ASNTăTopIoan, AM HASH 

ca HE părăa. Ilonogsa Ade MuaSauie. 

Ilerrp8 ce ra ARKSUNUA AUACȚA UiA A TOATE UETĂULB 

Wpanie Bi care, mun pun Kapin * RS KBEAHHUA AZRBteKz 

ATpAHCE, AA InSaSu ca ne pSraaa. . 

Ilen'mp8 GSHX erăanzapapk Ba3ASy5a8n, BSHA, poană! 

auu'rSpuawpz nzâaH'rBAsu, un rutaan$pe k8 naut, AaiuSaSn 

ca He pSramz. E 

Ilewrp8 UEFA UE-PHOATĂ, KAARTOpECKZ, BOAECKh, CA TpS- 

AECE, MIM EA Ec A poBie UI. A£ matiTĂunua Apt AatuS=! 

aSu ca He p8ră&A. 
n 

Ienmrp8 ca ne H36XRuA AEAA "TOATA CKARPBA, Spuia: 

LIN HEBOA. Ai îmSaSn ca ue psrămn. IonopSaz Aaine ai= 

aSc. | 

- Cnpuaunkae mars ate anaSape ui ne depkipe 

Adi nesa8 KS aa 'Tă8 Aa. IonopSaz A HE MHASAUIE. 

de mp egti'ra kSpara npk Acea cazenira acenSii- 
“moapk uwaerpă Am us28 nzckăToapk ui nSpăpk uicapa 

Mgia KS 'mou, cei moatentinAz pe prune um Sin: 

hpkaaauh WIH TOATĂ Biâuna HwacTpa ASH Ye Adi uăz8 "pe | 

CAMĂ CA AMALZ. NONopSA XE AMue. | | 

Ka Wăca KSRHHE. Wameiu aaa, o. ri 

  

Psaltirea, slavo-română a metropolitului Dosofteiă 1 680. 

A (tipărită la Iaşi). : 

Titlu. Vaarupk aenuzae a crimSaSn „anapar ngpon 
AatHa, TunzpuTă -NTpS Bdcaure Smaede avzgiun caat npt 
aSmunarSaSu pirps Ie Xe Don A Sa Boewaa. KS mat 

-- A5u AS258 „ai Uzpăit oaie KS KEATSraaa ap caut,  



win KG nocaSitai a cmepenuni HoacTpe Accogen MHTponNoAn: e». 
ua GSuaten pi 'runapuntță criren -Arponoain A au. 
Bak wr caa mp. apnu. MEA apa di Ain. 

Din Prefaţă. Ip A9Vatunaroyasu. ..necrpS Ar 
Magia ca Iwan ĂSa Hoegoaa. Asti mnaa AS As=a8 Acu 
TABĂN AAAoken... SEPHHAR  EOMHNIHAE Iu "TAAKoRAHtinAE 
cre ckpunrSpui, aan ka ww sue net'rp$ „pneSa pua- 
AECSASI. EADA 0 BEAM A BpEae HoacTpt, kz un aua | 
MĂIRHĂ CAPRIE UE 0 „ARAILA. AC HIAAEUA „pkz ca$ Mapacăr 

A apă... enrpauaa ni Hou MEpRin aapin "Ta4c MHAo= 
| CPHBE Are, KS nar ukS Beer nSrapa Au aAecSaSn aq 

CHART AN AM CKOC 1IpE -pIzAEC PSMAMNECER. AuacTă cai 
KApTe Vpasruipa ceurSaSu uppori „papa Aaaa... Psra- 
ropiea Magin rrane cmeprursa Aocegen AM urponoan ra. 

Psalm |. 

PepnunrSur caparSa Rapeie HaS. Atape „pi cda'rSa “ne 
KSpattatop, unu pi ask NAKATOUINANUp HaS cPATST, Au „A 
ckaSuSa uiepsaropnawp nas mes. leu a arkyk AoanSaSu 
Boa 45. um șahul aSn ca ga paza SS un noanmk. 
Hu eă dn ka atmiSA pacapur azurx enin'TSpuiae aneawp, 
KApEAE poaqa ca Bă AA ap Ephata ca. Illn dptusa aSu ns 

Ba KGA'k, um 'roare kare daue Ba cnopu. HI ama net: Po 
PAHAcp, NS Ati. UE Fă IpANSa pe Kapeaca APSA Bă 
San Ana daua uzarzirrSaSu. Ilenrpauacra n8 cz B9p ckSaa 
HEKSpanţiii Aa WioAeni, ue NAKATOUIĂ „A cbarsa AHDENIL H= 
Ap. a iile AomuSa Rack apere, Win Kata HekSpa= 

"MAp BA nepn. 

| „Psalm XI. 

MatrTS Apel poat Ka ca „AnSuanz- np'krSaiwesa, 
KA Ca .PMHRIUODApĂ Apet'kpeac, Anti dinu watenetţn. A 
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1IADTE TOAH KApenciu KaTpă AE anpoaneae ca8:_ r8pn „ptiaz 

“aaroape prpS unem: mnirpS unea rpznpă pac. Iliap= 

AER AOMnHSA oare PSpHac „purzAzPoape, UIH AHAMEA Mape 

SWKAPoape. Tea, ue Sik "AHMBA HOACTpA ca W dap: 

"TSpeac HOAcTpE A4NrĂ HO CANT, UHHE H9aă ACM HE ACPE: 

uewvrp$ KuuSa mekczpuatup, um cSennriSa MuuizHaop, akM8 

Roi „păie rpaatie Acasa. IISuzaanero prpS -atzurSupe uni 

US Ata BOIO PAC AE pen. HSauteae ASurSaSn KSanure 

KSpa'Te: âpuii'Th âpen, AAMSPHTE AE IAAMANT, KSPAUINIDR Ac 

uiarmre topu. "Î8 Aoadtie re Bepui dep tin tie Bepui cokoTu 

AE POASA auecra, un ap Bi pipeliop pia nekSpaniui. 

ASira pizaniatk pa „pmBanpanuni din were. 

Paremiurul mitropolitului Dosofteiti 1683. 

Ă (tipărit la Iaşi). 

Titlu: Mapnatinae npecre ant munzpure KS nopSika 

avzpinu cade mg ASatnarmtaSu purps Ie lia Aa 

Boegopa KS aaa A$n ĂSz8 ih up mMoaaogei un 

Srpanien. KS nocaSmania cmeprrSaSu Aocogen muTponoari= 

Sa, A minapunua wzpăn ue Hb5 AzASur criuia ca na 

puivreae nocrpS depiunr Ina napiapySa Ac cazgira na 

rpiapiia a mMockSasui, MAcTHRSA AS2S ca BĂCRACKĂ, BA- 

ar spa. abur. 5 pri. 

“Ip aSmnnamsaSu „permpS npagocaazie Ar urnaSaSn, 

„un npkunnerurSaSu un amacerneSaSu nocmpS Aarun Iwan 

Asta hoegwaa. an muaa Su ai n3z8 amin mzpăn Mos 

ACEeH ui Srpannen.. A€ aa B'kunnka cănTren Trponie nS= 
Tkpe NogHAh MAGIH. PAAt CAWZATATE Wu Nâut KS BI4U A 

„Nzpounră ca nerpeus Magia ma nSpSpa aqtezpn. 
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Awwnin WADĂH MoâAcRen, nSca$ negonuuă. 
ARB „pezuarSu apa Anpkurx HEDEAHUX. 

Ilpagocaagriuca ae Bepnui Ah nekopunr. 
IMN MEBIO XE a KpSuaă Brat depuna. 

dAeckaatkaras mapa. Aatutan Aparouin Roqx. „SWă 3 
bepnunră BSraka 8 mor aan pe pă. [1359) 

Ratan 48 AASCh „NHTpancă pSMAImackA AUMEA 
A€ ES na un depui ata KAA CTpAMEA. 

Ga "Tpaue Ae ipe exe Sa mnxparbeka. 
Adi Sa$ aa$ cnopuirSan Hânnre can kp'keka. 

Iu pirocas Gacn eva, us For Aatih B0Aă. A aut. San. 
RS Aiaca Magia azcanan RS PAX. 

Ilpe deatwpa Rorpanetnun Aa ca Saare i au. 
k8 Aiaca kS fluna Ac ca NO MEN AIȚIE. | 

Ilzrps BWAX pe Spa nSpuacă KS BHUĂ, 
KApEAeN SĂKh MĂATHHE „BSN Mp ă. Bi ani, 

Gavras ASnauecTa ASmnHarx PO4Az, 

  

CTANĂHR APĂ MAZARE Mah Pivatantn BivAa. 
flutepa ue ca ckpie urpa uzpăn Spnuc, au Baabr$a epa 

MApE CaMOApaXateiin, unii BSuă dpepnue. Ă 
Ha$ cranii uapa Anti naan nzizu Mae, 

AxcarSuia$ pri cuaSun NSTAPHURA Man Tape. | 
“a8 mzekSrSumn pt Aia Anu atacracia, Raakr w 

npe SarăauapS ua BSun „pu pan 8 depnuia. 
HaS „AnoAouTi iapa KS Recapuun are, 

K8 manzerugi Becrure ndpzatceua 48 munarre. 
luerpnma acre Sua, Avant îMoaaoRnua. 

WIAATE Becâphih MBATE ue Ad KSBiHHia. 
SAScas un npe cewmSan Ivan “A Wapă, 

AE Ma$ BecTirSut Wu un npecre "XO Papă. 
Hank a8n man d;ocras Grezan mn n$ Ora, 

Wu AAuSzS 8 Rune Ak8 ackSarari păra. 
=:
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Tipa aSnx aarâanapă apiro cas Hale. 

un Grmedann a ASn pare HeckSpTră BSrSpie. 

Aauia organ BOA AAN MHEĂ EPANE, 

un maS mSramn czaaniSan SHAE 1S că TAME. ţ 

zen Ab npe Spa Bux Win OA BSh pi. apă. | 

"AE Hea HAAuă EACTA IH IpECTE PXOTApă. 

Ilenrp$ Gmedan auca ES uad BATĂTI pA3B04E. s3 â€ 

Pa ARS dpaSrSuin Ac TOATE HHeMiu IpE RoE. (1457). 

Ilpun uzuSr$pi npui ToaTe ca RAAh AASH CAANE. ; 

mzacrngi iun Gecapiun ua$ dpanr apa. AAH€. 

Ra u$ uSmani pun care in pe A pane, 

, ue uiti pitt MS Wii Koapu AS XC CADAUIE : 

- as dar aSrpare A€ Aa8 crpaASKoapt, 

o cau 'mpzractă oana HBSHin HSAte că civpe. 

Ilpe apiro caS npe Borqann imaS aacaTr ea iasă ati 

A CRASH CZU AOMHIACKĂ MAPA CA caukp'lsz (1504). 

    Din Gramatica lui enache Văcărescu 1797. 

(tipărită la Râmnic).     
A Rapuyn a Acaw naprk a naTga, NeuTp5 NoeTHKA. . 

Îloerua race doapTe Bee pe KSM CA REA AEAA 

TPEUH, APAN, MEPUI, „pHKA LI EBEN, UI XAAAEI. ICETHKA 

acre aueta ue apara aca pate cTixSpl Man BPATOC 4 de d 

ugcme cTikSpl ca HBMECKS M0EPURA, MIH noesie. 

Tpeuiu a8 osnunsum doapTe MSATY NoETHRA, LH 12 

una ocrerkaa a$ ada mSaTre deaSpn az kunSpn a ad. 

| kzrSu cruySpu KS mape mepemiSr$ KSa că BAA. -MHTĂIO 

RE akS oRmunSur$ cupe aaSac ASaneseern, ASnz awkera ui - 

CHIpE AaSAE omeHerpn. 1 cupe erogii, KWMWAiN, onlepe, TIT 

gtpu ue ar, uSa a% ckpuc „png aurkera Az8Aauin, pn: 

erodat, uciwa, evpuniav, ui BECTITSA Mp. ui mSaun 

       



      

dâuit, Kapiu TOATE aazrSupuae 499 E. dpaurk «Ai erikSpn, 
BPAUHAS aceuGan noerudu, mun u5 Aorergazn. 

Aarunin 45 Spam aa au kema, „prrrp$ oare rpeunaop, 
[pet că BAA, AZSAaTeae tun pSmoaceae dakaTBHpu a4€ 
AS CBHAFE, LH EHpriAÂE, UN AATOBA AX ue Hou niz 
acTa3n. 

Hrraatarun, dpanuesin, uananmvan, “un AAUIH UEAHCA 
TPâyE AHMBA AX AHMBA Aare KA Hit nXpar, npez 
KSa un au'berz doacrpa pSmarkerz, na8 cRnunSur a 
dauc cruxSpn 5 nSmepe ta rnuoape Ba "pei uit 44THui, 
„un. €5 n8 canSeck adu NPHUNHĂ ATA, A KATY tie aepk 
AX MSATE cAoBs rAacHiHue etc. 

MOAEA AE N06esIe 
„e an cam nun AZ MAp, 

Es nam aan pur ca ic. 

„Bzun can nerpugepe pupi, 

In ae, ui oatenugiu. 

„Omv aa oatwv ca ca apare, 

Has mSne ka Su dpparre. 

„Lor 8 ph ax wenanpe. 

Gaue ua aa 'rouu npHEHpe 
„DS 'rpBape Ra wars, 

Illn narSpa ue Spara: 

„Anew unu. Ba apik co A&A, 

lăp n munc mp'kez anna“. 

Din Gramatica tipărită la 1835 în Bucureşci. 

AH TPOASUGPE. 
[pamaruk'a ccre Sus MeweuiSr$ nigiti Kape „prez zM3 

a Bepei ui a. ckpi 0 AHMEx îbapa rpeuaaz. 

 



        

AimEA “Sims aueaS mimAaok8 ngin Kape dpaueas K82 

"nock&re un a4rop'ă iatiae cas kSnonpinugene HoacTpe; acT$z 

dpea$ cum Fopaipra ui Grgiepk. 
Ra cz Bopnum8 ne caSim$ KS mine cSnere ca$ ra 

eSpi ue ae nponStuia 8 pungesnare, mi ne kâpe ac HSmim8 

Biuegi, KĂHA apaTS o diitna ca8 Sn$ ASkp8, Sa ca5, 

KAPTE. 

Ra cz ckpiaS ne caSmim$S K8 Aimepiae cad Gaotene 

Kape cătiT$ nitie ceqne ue apar$ cSereae Suci AnABi, Kai 

8, 4, ta. | 

Hei agem8 Aoz=3eul uri Wan'Te AE CAE, Uli A€ pate 

mzpiuiaS pn Paacniur wi BoncSarre. 

L Aacniueae cauT uanre: a, 6,0, 5,2, i ae 

siuem8 acT8 dea$, kzul cinrăge wi apa awSTropSa8 aarei 

caoge dsakS Su8 cSneră, Su raacs. 

RoncSnameae cănT$ poz=3cu: 6, E, 7, 4%, 3,FK, 4, 

Mp Tdi, y% u, 4, WU, 4, i A€ Biuem$ acT$= 

deaS uzul cae n8 nor pa 88 raacă AE KĂTS pitt a%8= 

popSa8 uenopă raachiue, ROM BE, Ba. 

RoneSna'reae npen$nuiarre KS ueae raacuiue, dak Gi- 

AABEGE câS nzpuHae AH Kape ce romiiSniS aiucpiac, KSA KaprTe. 

Ciaana nSmiai mi o raacnita npgonSuuiara papa a8- 

TopSAS aarei caoge, KSM a-S-3i-pe. - 

Mai mSame raacuiue nponSuuiare uSaai 8 o coarepe 
. . . ț 

AE TaâcS, dsaS o ciaagă ue o uSminS Aidronr$, Aaa Bop 

dpi A0z, KSM ea, în, ai, a$; cas rpidronrs, Aaka Bop$ gi 

mp SM tdi, 08. 
aacniueae S wi i, Sue opi giinA$ ASnx o Koncănamz, 

canr$ aa8re AH nponSuuie, agita aptă cCaSAs, KSm cms, 

rouă; rap aareopi EliHA, ASnz 0 raactika, că ekSpTe, a: 

Aia ce nponSniyie3$ mal pEHEAE AE RăT$ aaa Mark, KSat 45, al. 

Taacniuiae $ wi i, KăHAS cătr$ mSTe uli ckSpTE, A€ 

„AcemHzNS n8 cemn8a ckăpirapii (v), ES 05, oi, BSul. 

I
P
 
I
I
I
 

     
    

 



      

E aa „puuenSrsa$ Să aiuepi păi aneai ce ngonSuuiaza e 
Ka AidronrSaS ie KSa „Mt Bidepiae: ecTe, €5, ue ae ngonSu= 
MiaiS icre, îc8; rap «A WE4E crpeine ce uireie KSpaT$, nSa | 
Gaera, GpnSas. - N Se E, 

ai 

Din Gramatica lui Iordache Golescu, tipărită la . 
Bucureşci în 1848. ” 

Mai can aae 'rpei „AHkindipi aqc RopBri, KS ape ne 
CASA TOT cilpe „piinoaopipea iti, aqika meradopa, asiropie, 
IIĂ EMAG, Kape RĂTE Tpeiae npikeck Aa Pirogikz, Ap 
MEHTpS KA AAECE pi 4 „MITAMIINZA 44 BopEz, AA Acera 
neu'mpS cape ue KSreijiinuz a 40p, UA „PHUEAcEpE A€ âpa't4M 
nz ckSpTr aiui. | E | 

| Meradjoga, aia ASNZA  AceMzHape, ca 8iue, KXHA, 
EpĂNA ca aparam Şi oRpaa, caY 447 UERA AceAtanizat „Au 
Weneepea aueasi uSae (K8 kape ibaueat aua apzrape) 5 aaa 
“MIIEAEEpE, SM RăHA, Bica „primeaenuiSnea ecre KOMOApA 
dan'reasg BSue, aa aucacra BopEA, „phitacuepea USmeasi 

  

„Ke= 
moapa“ (ue ca az HSmai aa atepe) o acemzuz KS ASEZ: 
Aipea danmeacp BSue, ka RănA, aa aiut „AoRăHAipea dan= 
meaop BSie, terme „prigeaenuiSue“, ua KĂUA, 3iuem „Ăomnsa 
icre KSazita Apenmaujii“ SAE „AHIeaeepea uSmeasi „KSat= ae 
mana“ (ue ca qz aa KSanana KS ape rSauzuim aSkpSpiae) i 
o ăcematizm KS dsanreae AomHSaSi, ka RĂUA âM iu „pe 
KSm KBunzna KSmnzHeaie A& 0 norgitz ASkpSpiac, aia mă 
Aomusa kSananerţie Aperrzuiae dieumrapSia A nâp'ee, aa 
onorpigz“. “ 

  

| Aairogie (Wa RS aa siue na pSaanie „NiaAz“) ca 
 aiue, KXIA, BpĂHA ca apara Si oRpaz, cad aa VERA, AATA | 
“NIEAEjEpE ape ata Sate (48 kape te caSatai enpe APA TApEA 
autaSi A8kp8) ură a4Ta .Mrineaeea noi RS auea Se, Sa 
Bălia, Biueat sarpe AMapia deuoapa „ES*SpaTe Baie, Kape



    

   
De 

cnezi: kSnonpitiua“, KS HSmeae Baie (ue „Aicemnea3z Baia, pu 

kape He enzazm 'Tp8ni8A) „pritieaeuem na Magia beuoapa, Ka 

KAHA am 3iue „BSkSpare Mopia deuoapa, Kape npekSA Bâia 

cnaaz 'ToSnSa oa!Sasi Az cnSprauiSrie, ură HekSpaienie, dul 

mă "78 cnezi KSionpinia oameniaop az nerSeiitiuteae ci“. mă 
KSa a zic. oape kata omipSa „tap frina anSrănia, A2 2054 

kansasi na Axiacăc“, pnugaerana, 8 nSmeae „Arina“ (ue 

icre uSmeae peSuiT AZ ASMHEBZCAIKA) puijeaenuiSHea, UăĂ 

K& BopBa ansrăna Sa A napSa KanSasi „nonpita Sa Alu 

“mMăbita AS“, ka kata, ap di Bic „iap priueaenuSnea asi 

Ayiacă;e, nonpina Sa pin manita ca“, ca$ atai Azcaduăr 4 

aiue „tap -pieaerir3a Ayiaed;e, nongiuASu mznita ca“? sin 

„NL 40K AZ „<MeaenuiSue“, IX AZ „AHUEAENT i, CacASAT 
: “ - > 9. 

KS nSateae „Tina“, UI „N A0k AZ EOpEA „NonpinASA Ain 

manira aSi“, ca$ „nenpinaSiuu ataita ca“, ca cASXAT RS 

BopEa- „anSkănASa Aa nzpSa kanSasi“ 

Din Curierul românesc a lu Eliad. 

Amnănrpue ii acaa. 

Aimirgie ikinataa ca nzerSr „pn banar6a Timiuoapei, 

pu cara heukepecSazmik. CăapminaS'mi «pezuamSpiac, a 

ca noara doaoci Hamia ca. Ke conedpinui erzpii npedecopaae, 

DU? CE ANIE3Z. „AHRZINATOp NSEAiK, mai „pui pui Repexco$, 

ne Spmz „pn Beainui ui. ae aui „pi ackSa natiepii caac. NS 

MSAT ASn4 aueacra cimuinAS'uli KieMagea ca,> ce XOTApă 4 

ce „prikina cASwri ASi ASaneseS ka ca căSacka uli ca a de 

Aoceacka ne oameni, ui 4$z AapSA Ilpeeujiti. 

Aa ansa 1812 npea miaceriata prrpS Reunina oare: : 
-_Hipe panocarsasi PPANII |. Îmnagarsa Ascrpiri, narpSuc 

AE rzpitireriae cae ciaTimenTe Ii „AHAEMHAT A HenSats-. 

pămeae €poiue ui KpEAÎNWOACE AOBESI ue ocmauii Pămani   
 



    

ApATApA TOTA'aSHa ui ai BApToc „pu Kamnania panus= 
BAckz, nop$nui, KA Merg o dai 'PEMENIKA ui OBEIJIEACKAĂ 
Kpeljiepe a pBatăitiaop, ca ce „prăinuese Su incrirSm neaga 
ropik „pn SgaAba-gexiă, Sac „p'rpSn KSpc Ac mp ani ca 
ce nperaTeacka EZPRâUi Kapi ca ce opăHASiacra AE -AHBA= 
uaregi nSgaiui „pn oBwimiac pSmznaţi. IncrirărSa aueera 
ce puseerpz KS narp$ EpeAniui npodecopi uri kS Su KATEXET 

npeo'r, uta ai Suephik ti ai EpEAHIK Ac uite. 
Aurii narp5 npodecopi cpspa: AorTopSa pe ipiaocozie 

Masa lopregiui HenoT A€ pare aa BecrirSASi aSrop aa oB- 
cepăaniiscp qimii pSmxuaţi 'rinzpire pn a. 1799: 

honeranrini dora Aiaonogivi asropsa Suei Lpamariui 
Psaaneaqi ; 

Loan Miysu; 
Iruavie Pgiu, nea AE Hâuje; 

lap avea nptoT KATeyeT wii: KSuephik ui Bpeanik Ac 
uinere H3 n8T8 di aar$a AEKAT cABiTSA 4STop a4 ave 

kapui Aiatirpie Iiinaeaa. 

7 

Zapis de vindare. 

Glodeni (distr. Prahova), 1596. 

a] K 5 | Ss - n" Sa ÎL. 7 ame € parere KS dparemne man ui  KS nene: 

1“ M 
UMH AMHE an paÂvan 

Mm A. p oc 
2. H AOEpE MATA  BannicS Aa dizHa A'BatiauSAS  ueno= 

â CH 
TB BepecKSAS 

A ce M | „ 3. AH A Paop'bun KS ca unea EAHAST$ Wunna- Ah pi 

cp pp € n 4, PAOAEHH naPerk noa pA Tea EH pă 2 au4 TA Wun 

MT Hi 5 A 488 rABUABA MA AHHaTe (sc) Byk 

O
 $ -p_H $ 7 ME Kaă AATS nzpuhuunn do Ba Ata nazruT$ cuanuk



    

  

a 

6. a ckS exSaa'r8 qan$ w! kSatu8 un a5 pnpecSpa” 

"7. aokSpeae noa "pe ui! us dpaSrs ne no” anl pe mo” 

p 8. Anun nou a mePes „Manurk A sas! a aanăan ap 

4 HU Mc nn A 
RO" Ad AMEA ui 4 Damă NE Aâ 1 MHKE 

9 o 9. a aPeznaui$“ anszn Ag Kăpe n expui ma” cs An! 

apeznau8” ing ca 

  

10. azca” un ta? A mepcS aa xSactara un u'k$ puma” ne 

  

_ H HI | M u H Mu, | Il. no  A€ Ba cau nazru AH Ho na: aRSTră KS ue 

NAZTH 

m T c € cun, 12 un a ganAS Wwunna auama ape ta Te cpu ma ese 

Po MN 13. pepenTă $. un. un aa pu cSui AATEPHA A Bike 

p P H „A AK 
TO NTpaueii Bă rd apRztaui$ c4 ne Bo nu 

pu ! er II - U 14. n8 ckpucoaP NO pa ca cranza'kerz Mou A HA  AE 

  

M 5 H 
Ax K dcuogn 

Hu $ mc c 15. nk$ nenoun 49 ui kana cea daS auerra Bănu 

c OS anu 
. dora mu, 

| 
j 16. WaMeHH EStu Au pnpenSpSan aokSaSn kapuni -AUIH Rob 

nSue. | 

am m | 17: ma 0  nekzanrSpuae ui net p8 aAcBapamz kpe- 
A AHHUZ aa 

, cn Wc _ 18. ns m Ho HCKZAHPĂpHAE Mă O KA CA ce Kp 34 

eT | 
A PA 

y „9 $ 19. (puneri de deget:) + e Agarore w raoacun £ mark 
i r 98 H 

EpATH € £ padva cHZ HW    
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Zapis de schimb. 

Pătraşco Păturniche (7), Sucâva, 1597 Ianuarită 8. 

1. + nz'rpa'Ko nzwSPuuke,- pa” maPrrspue KS a 

m
p
 

e
m
 

-l
 

8. 

n - - c 9. 4 Ekun, pan ma ue Xzpriîn a HOACTBA ckpH A 

7 
j. m 'p Hi VACTA MHKA ap" ISalt. KS  amS an$ Ww tura kz, 

7 MAK MANZCTHBE, A Bic puuz, Aku uk mo au ae: 

H 
BSu4 BOtd HOâcTpa. „Arp BAZGAHKA arate 

CA H „Sr u EN-KOS Ac poma Akun Mita Ad VW uura ka 

- i A. K ansme pacea. um $  konu wnodpen, Ak a 
“H H 

MS Han Te Hime pH pSaa mik, ka ca an 

c 
EZ d NADA Atd PA NADA HHUC AHHEWApA 

cSuaaz, rein. 

Subscriere nedescifrabilă. (L. 8.) 
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r 

(L. 3) an 3 

  

8. - MBA pu m 20. £ AoRpe Cu aan Wa e. no ah Epa Sin wma 
p- 

  

 



    

PARTEA II. 

ALFABETUL LATIN IN SCRIEREA LIMBEI ROMÂNE 

Este o cheşţiune forte importantă şi mult dis- 

cutată şi până acuma încă nedeslegată, dacă Românii 

şi-au scris limba cu litere latine înnainte de suta a 16-a? 

D-nul V. A. Ureche susţine, că limba română nu 

s'a scris mai multe vâcuri şi că mai târdii poporul 

român, voind a-și serie limba, nu şi-a luat scrisdrea 
sub influința grafiei latine, ci sub a celei slavone. 

D-sa dă următârele probe spre a dovedi, că prima, 

-n6stră grafie (dacă am început a scrie în vâcul al 

VIII-lea sai mai în urmă) n'a putut să fie cea latină: 

a) Lipsa până deunăgi de grafie a dialectului 
macedonian şi istrian. 

b) Neesistinţa nici unui document o oii inseripțiuni, 

a nici unei urme de scrisore română cu litere latine. 

c) Epistolele imperatorelui I6niţiu al Româno- | 

Bulgarilor şi ale arhiepiscopului Vasile din Zagora, 

prin cari spuneai papei Inocenţiu al IV-lea, că ne-. 

avend cine să le cetâscă epistolele latine, ce acesta. 
le tremitea, ei îl r6gă să primâscă, in şcoli la Roma | 
doi feciori: români să înveţe litera, latină. 

a
t
 

tra
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| 
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d) Lipsa, de inceputuri literare din acea epocă, 
în care se pretinde, că se scrisese secoli întregi până 
la sinodul din Florenţa. Nu e posibil, ca din atâta 
timp să nu ni se potă arăta nici un document, cinci 
rînduri macar ! | 

e) Procederea încă din timpul domniei Goţilor 
in Dacia, a episcopului Uifila, care, ocupat de a da 
Goţilor din Dacia o grafie în care să le traducă căr- 
țile bisericesci (care va să dică Românii le aveai în 
us), le dă un alfabet compus din runice şi din litere 
grece, iar nu din latine, ceea ce de sigur făcea, Ulfila, 
dacă în limba română, limba creştinilor din Dacia, 
erai deja introduse aceste caractere străbune De, 

D-nul Ar. Densuşanu este contra părerii d-lui Ure- . 
che şi a susținătorilor grafiei greceşci: D-sa gice: „Co- 
loniele rămase în Dacia ai folosit alfabetul latin. De 
altmintrelea acesta se înţelege de sine, iar inscrip- 
țiunile ne-o probeză. Scrierea grecâscă în Dacia nu 
obvine în nici un monument public. Că alfabetul 
grec să se fi aplicat în Dacia la scrierea limbii, nu 
este prin nemic probat. O singură dată vedem pe 
un grec subscriindu-se latineşce cu litere greceşci, pe 
un Alexandru Antipatri în tabla cerată dela 160 q. 
Ch. Că Românii rămaşi în Dacia, după retragerea le- 
giunilor şi cu deosebire după ce vor fi uitat limba, 
latină literară, vor fi scris greceşce cum. vor unii, 
nu-i de cregut, căci nu esistă nici o probă, despre 
acesta ; din contră păstrarea, terminologiei latine a . 
scrierii la Români (Scriu, lat. scribo, cu t6te deriva- 
tele : script, scriptură, scrisdre, scriitor; pană, negrelă, 

1) V. A. Ureche „Schițe de istoria iteraturel române“, Bucu- 
resci 1885, p. 34 şi 3, 

             



    

   

carte) probâză contrariul. Şi de '6re-ce terminologia, 
nu s'ar fi putut păstra decât prin practicarea, scrie- 

„rii înseşi, ast-fel trebue să admitem, că precum ter- 

“-minologia latină a scrierii wa perit nici odată, tot 

„aşa n'a, putut să pâră nici scrierea latină la Români. 

Cultul religios şi Gre care organisaţiune politică cât 

de simplă, persistinţa de familii avute şi însemnate, 

cari ca patroni aii făcut să se păstreze numele de 

domn al capului statului până în dilele nâstre: tâte 

acestea nu s'au putut susţine şi practica fără, scriere. 

„Scrierea grâcă nu se putea introduce fără intro- 

ducerea limbii greceşci. Despre acesta însă nu esistă 

nici o urmă. Limba românâscă nu posedă elemente 

vechi greceşci. Cele. neo-greceşci, introduse numai în 

timpurile n6ue prin fanarioți, w'aii nici'o importanţă 

în acâstă chesţiune. Episcopii de-pe malul drept al 
" Dunării în sec. al IV lea şi al V-lea. serieai latineşce, 

ar nu greceşce. Alfabetul cirilic s'a inventat numai 

pe la începutul sec. al X-lea. Chiar şi după inven- 

tarea acestuia, d6uă tradiţiuni s'aii păstrat despre 

limba latină şi despre alfabetul latin la noi, una în 

cronica bulgărâscă despre evenimentele .de la finea 

sec. al XII-lea, alta tot despre acesta la Cantemir. 

“Dacă ar exista numai la unul acâstă tradiţiune nam; 

cuteza, să punem temeiii pe ea, dar fiind-că ea se : 

află la, trei (Şincai la p. 398 1 se provoca şi la Ig- 

natie de Luca în ce priveşce acest fapt), şi cronica 

“bulgară se provâcă chiar la documente şi fiind-că ea ; 

„ne vine şi din părţi cu totul străine şi în fond con-. 
stată unul şi acelaşi lucru, este natural că nu se mai | 

pâte trece cu vederea, şi cu atât mai virtos nu, căci : 

unele tradiţiuni, ca din o Sama de cuvinte de la Ne. : 
culcea, încep a se adeveri prin documente. Chesţiunea | 
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este numai de a i se rectifica epoca, în care a putut 
să se intimple acâsta... Cunoşcinţa limbii latine n'a 
dispărut nici odată, total la Români până la introdu- 
cerea, limbei slavone; a trebuit să se susţină mai 
mult sai mai puţin în cultul religios, şi după intro- 

„ducerea limbei slavone s'a susținut cu deosebire în 
cancelaria domnescă, căci aflăm pe domnii români 

„vorespondând cu celelalte state adeseori în limba 
“latină 1. Afară de acesta Roma nică odată n'a încetat 

a întreţine misionari în ţările române, a căror adti- 
. vitate era împreunată, tot o dată cu cultura, limbei şi 
- alfabetului latin. Aceşti misionari .se ocupait adeseori 

cu instrucțiunea copiilor prin casele domneşci şi boe- 
reşci, şiii vedem ocupându-se chiar cu introducerea, 
alfabetului latin. o | 

Aflăm atât persâne bisericeşci, cât şi domni 
subscriindu-se latineşce, d. e. representantul român 
la conciliul de la Florenţa, a. 1438—39, se subscrie. 
latineşce. -Petru-Vodă Schiopul pe la finele secolului: 
al XVi-lea, asemenea se subscrie latinesce în cores- 
pondenţa sa cu Papa. Pe Nestor Ureche la. 1612 îl 
aflăm subscriindu-se latinesce şi scriind adresa, tot 
latinesce. La 1672, aflăm pe I6n Grigore Ghica, 'sub. 
scris latinesce. Aseminea aflăm pe manuscrise şi cărţi | 

„vechi diverse însemnări scrise de Români cu litere - 
„latine încă prin sec. al XVII-lea. Mitropolitul Atanasie 

| în o petiție cătră Papa la 1701 se subscrie româneşce 
| şi latineşce, N 

O altă forte importantă împrejurare, care vor- 
r 1) D. A. Xenopol susţine, că faptul desci corespondări a dom- 
 milor români cu celelalte state în limba latină nu se pâte aduce ca 
| argument pentru păstrarea. scrierii latine, de dre-ce şi alte state in- Ă 
| trebuinţati în corespondenţa lor limba latină; tot de aseminea, părere 

  
az 

 



    

    
Sa 

beşce pentru păstrarea, alfabetului latin la Români, 

este că poporul de la ţară a conservat până astădi, 

pe așa numitele revaşe, numeraţiunea veche-romană,!). 

Va să dică poporul a conservat ce-a avut el de tre: 
buință şi n'a schimbat semnele romane cu semne 

d. e. slavice; tot aseminea ai păstrat ici colea şi 

scriitorii deprinderea de a, scrie când şi când cu al- 

fabetul latin 2)“. . 

De aseminea părere a, fost şi repausatul filolog 

Lambrior, dicend : 
„La întrebarea cum aii scris Românii înnainte de 

a- intra în comunitate religidse cu slavii, respundem : 

probabil cu litere latine, întâi pentru că până în 

vâcul al VI-lea, limba latină a fost limba oficială şi 
în imperiul de răsărit ; Şi apoi, până la primirea al: 

fabetului cirilic se pare că ai continuat a întrebuința 

alfabetul latin pentru a scrie în relaţiele lor intime 

limba romană vorbită, de ei; fiina-că istoricul Cantemir 

“aducând o tradiţie veche românescă, (pe: care el o 

„ficsase în timp la 1432 şi aci este t6tă greşala lui) 
spune că Românii, când ai adoptat alfabetul cirilic, 

aii ars tote cărţile cu litere latine 5“. 
_ Tot de părerea acâsta este şi d. IL. Nădejde. D-sa . 

dice: „Până la năvălirea slavă elementul romanic era; ; 

forte puternic în imperiul bizantin şi ştim că limba ; 

latină, era, privită ca limbă oficială, ştim de aseminea, : 

că acest împărat vroise să facă din capitala sa un ; 

oraş latin. In acest timp fireşce că toţi cei ce ştiaii | 
carte dintre Români. vor fi ştiut limba latină cum şi | 

1) Burada, „Despre crestăturile plutaşilor pe cherestele“, Iaşi, + 

1880, pag. 19. 

„+2 Vegi A, Densuşanu „Op. cit.“ pag. 51—55. 
5) A. Lambrios, „Carte de cetire“, Iaşi 1882, pag. LĂI—XIMI:, 

  

  
  

  



    

sunt dovegi, le-am. arătat în urmă, Se înţelege, că 
vor fi fost; destui cari, - neştiind vorbi de. cât limba, 
populară, tot cunoşceail literile latine Şi-şi însemnait 
lucrurile mai de căpetenie. Atunci se va fi scris limba, 
română cu litere latine şi lucrul nu trebue să fi fost 
greii, de vreme ce prefacerile suferite înnainte de-nă; 
vălirea Slavilor se puteaii uşor însemna, cu litere latine |. 

„fără a mai ave nevoe de semne n6ue ori de accente, 
sediluri şi altele. Românii aii fost creştinaţi cu mult 
maj nainte de năvălirea slavă şi în biserici se cetea, de 

„bună sămă, latineşce, pe. acolo pe unde predomina 
poporul romanisat. Pe lângă liturgia, latină, se ţineau 
neapărat şi predici în limba romană, cum se obici-! 
nuia în tote părţile imperiului roman, cum am vădut 
în urmă, Când am vorbit despre părţile romanisate - 
în răsăritul Europei. o ÎN 

După ce prin năvălirea. slavă, s'a. rupt de la im- _ 
perii partea locuită de popor romanisat, se înţelege 
că a fost şi pentru ce să se introducă limba grâcă, 
în locul celei latine. Dar nu 6 de credut, că porun- 
cile curţii de la Bizanţ, ori năvălirea, slavă va fi putut 
desbăra pe Români de întrebiiinţarea alfabetului. 1a- 
tin. Greutățile trebuiaă să crâscă din: pricina, prefa- 
cerilor fonetice întimplate. O 
„E de cregut, că alfabetul latin şi în biserică chiar - 

limba latină s'au păstrat şi pe vremea, întâiului im- - 
perii. româno-bulgar, câtă vreme a stat în legături 
religi6se cu Roma, 1)“, aa e 

- In cele ce urmâză enumerăm cele dintaiti urme 
de scriere româncă cu litere latine. - 

DI Nădejde, „Istoria limbei şi literaturer roinânet, laşi 1886 
pag. 376—377. - SN ai ate 
47,627, Ia . a o 5 
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" Cea dintâiii urmă de scriere românâscă. cu litere 

latine o întimpinăm în subscrierea lui Luca Stroici 

din 1580. A d6ua urmă este formula românescă a. 

Tatălui nostru, aflată în colecţiunea de specimene 

linguistice din 1592 a profesorului Hieronymus Megiser 

din Stutgard. A treia urmă este Tatăl nostru, scris 

de Luca Stroici la 1593 şi publicatin 1597. A patra 

urmă este Cafechismul de Haidelberg, tradus de Ștefan 

Păgărăşanu la 1647, care fu tipărit la Alba Iulia în 

1648. A cincea, urmă este scrierea despre limba ro- 

mamă a lui Soimirovici, arhiep:scopul catolic de A- 

„_chrida, care notâză cuvintele româneşci cu litere 

latine. A şesea urmă, este subscrierea domniţei Ilinca 

din 1660 şi 1666; A şeptea urmă este Oda lui Ha- 

liciu din Caransebeş, scrisă cu litere latine la 1674. 

De aci urmele încep a se înmulţi. Aşa, la 1677 

se tipăreşce, la Roma, Catechismul românesc cu litere 

latine a lui Vifo Piluzio. La 1680, Andreas Miiller 

publică, la Berlin, o colecţie de Tatăl nostru în tote 

limbile, în care găsim Tatăl nostru în limba română 

scris cu litere latine. Din anul 1697 găsim un ma- 
“nuscript cu litere latine, care conţine nesce psalmi 

». “traduşă sail copiaţi de Viski. Tot din secolul al XVII-lea, .: 
- găsim un manuscript în biblioteca universităţii din 5 

Pesta, care conţine un dicţionar al limbei române 

scris cu litere latine. La 1709 se tipăreşce la Sibii 

un Catechism românesc cu litere latine, care nu este . 

de cât ediţiunea a dâua a celui dintâii din 169%, 
tipărit la Târnavia în Ungaria; ambele ne sunt ne- 

cunoscute. Tot din acest timp găsim dou Catechisme “| 

româneşci cu litere latine, scrise de cătră un iesuit; 

acestea, se păstrâză în biblioteca, universităţii din 

p = 

  

Pesta. In 1715 John Chamberlayne a publicat la Am- | 
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sterdam o colecţie, care cuprinde 142 de aţă] nostru. 
În acestă colecţie se găsesc dou formule de Tatăl 
nostru, scrise cu litere latine. 

In 1779 Micul publică o Carte de rugăciuni la, 
Viena. 

In 1780 Micul şi Sincaă publicară cea, dintată 
Gramatică română cu litere latine, în care pentru 
prima dată se vede întrebuințată o ortografie 'siste- 
matică, inaugurând o nduă epocă. Intre anii 1778— . 
1787 misionarul Hervas publică o enciclopedie în 21 
de volume. Intre oraţiunile dominicale (Tatăl nostru) 
a diverselor popre, găsim sub No. 262, 263 şi 264 
formule de Zatăl nostru scrise cu litere latine. . In 
1801 Micul tipăreşce o Carte de rugăciuni cu litere 

latine la Sibiu. Atat acesta, cât şi cea tipărită la Viena 
aveai scopul de a popularisa, scrierea şi cetirea cu 
litere latine. Intre anii 1806—1817 sa publicat M;- 
tridates sa allgemeine Sprachenkunde a, lui Adellung, 
unde găsim patru formule din Tatăl nostru scrise cu 
litere latine. La 1837 Neofit Scriban a publicat un Ca- 
techism scris cu litere latine. 

La Blaj.în 1836 se tipăreşce cu litere latine 
Orologiul cel mare (Ciaslovul); la Orade, în 1846, se 

_tipăreşce Carte de rugăciuni de preotul Moise Sora- 

Noac, şi altele. | | 

Inteligența română, care pe atunci “consta, în 
cea mai mare parte numai din preoţi, adoptă scrierea 
cu litere latine în corespondenţa sa. De aseminea a- 

' doptară scrierea cu litere latine, în circularelele lor “ 
„cătră cler şi în alte acte oficise, episcopiele de la, 

" Blaj, Făgăraş şi Oradea-mare. 

| 
i 

De aci încolo încep a se publica mai multe cărți | 

" româneşcă cu litere latine. In periodul al V-lea din a. 

i |



  

1844-1846, „Curierul di ambe'sere“ a lui Eliade fu 
tipărit întreg cu litere latine. o 

- In 1847 7. Cipariă scote jurnalul întitulat „Or- 
„ gamul huninării“ tipărit cu litere latine. De aci în 

„colo în Transilvania se generalisază fârte mult scrierea 
cu litere latine. In Muntenia mergea lucrul mai grei; 

cu tote acestea nemuritorul Eliade prepară pe nesim- 
țite calea literilor latine, amestecându-le cu cele ciri- 
lice, ca mai uşor să ademenâscă pe cetitor, aşa eă 
în 1844 îşi publică întreg Curierul cu litere latine. 

După cum luptă Eliade în Muntenia, tot ast-fel 
luptă în Moldova Veniamin, apoi Asachi şi Saulescu 
contra, hainei. sloveneşci. NE 

lată ce dice d-nul Vizanti despre Veniamin Co- 
stachi în escelenta-i monografie intitulată : „ Veniamin 
Costachi, metropolitul Moldovei şi Sucevei, epoca, vidţa, 
şi operile sale 1763—1846. Iaşi, 1881, pag. 70“: 

2 „ln privinţa alfabetului putem dice, că şi el are 
un mare drept la meritul de a fi favorisat introdu: 

„cerea, caracterelor latine 4). | 
Mai mult de cât atâta, Veniamin, în ceea ce 

priveşce vorbirea şi scrierea limbei, îmbrăţoşă şi a- 
coperi cu puternica sa autoriţate şe6la inaugurată 
maj de mult de Luca Stroici: ca Limba să fie puri; , 
ficată, dar nu schimbată ?).. EL singur dice : „Dacă nu 
se va pune stavilă întrebuinţării cuvintelor străine ne- : 

  

    

„> Prof. şi inspect. Academiei, publicată în opul întitulat: „Catihis. sai învățături de căpitenie ale Biserici Reserilene“ de Sing. N. Scriban, ti- şi 
părit pentru întâia dată cu litera strămoşesci din îndemnul, cu bine cavintarea şi cu tâtă theltuisla 1. P. 8, Arh. şi M. Mold, şi Sucevei: îi - Veniamin Costachi. laşi 1838, Tip. Metropoliei. - a dB P.-Hâjdăi „Luca Stroici, părintele filologiei latino-române“ 4 “Buclireşci 1864. . E RER a 
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| | 1) Vedi corespondenţa urmată între metr. Veniamin şi Câmpeanu, | 
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române, precum, sunt căle strbeşci săi slavoneşci, un- - 
gureşci, turceşci şi altele aseminea, şi dacă în locul a- 
cestora nu se vor lua înapoi cuvintele cele adeverale 
româneşci părăsite şi uitate, cari se păstreză parte prin 
cărţile şi documentele vechi, parte în gură Poporului, 
şi dacă nu vom întrebuința pe aceste în locul celor 
străine, precum ai făcut tote naţiele, ce asi voit a, se 

„cultiva ; apoi se va impresura graiul naţional din am; - 
în an, până ce va lipsi cu totul, şi prin acesta va 
peri naţia românescă, precum ati Perit. tăte naţiile, ce 

„Şi-a părăsil limba lor. Drept aceea tuturor, caii se 
impotrivesc — cuvintelor adevărate româneşti, ce acum, 
ai început învățații maţiei iarăşi a le întrebuința, ştiut 

„Să fie, că se fac duşmanii naţiilor româneşci !),,. 

4 - - 

Asachi are mult merit, ca şi fericitul Veniamin, 
în privinţa _ instrucţiunii şi aventului literaturei şi 
culturei române in Moldova. 

La. 1859 se tipăriră cu litere latine procesele 
verbal ale comisiunii centrale din Pocșană 2). 0; A. 
Rosetti, Ion Ghica, Cogălmiceanu, atât ca, jurnalişti, cât 
Și ca miniştri ai dat ultima lovitură de morte veş- 
miîntului slavic, ast-fel în cât. la 1860, sub domnia 
lui Alexandru Cuza, alfabetul ciriliă fu seos din stat 
prin un decret5). | 

') „Veniamin C.* în precuvîntarea sa la It, Sacr. V. Testament. 
*) Vegi „F6ia pentru minte, inimă, şi literatură“, Braşov 1862 i No; 11 şi 12 pag. 85. Pot în acest an se convâcă o comisiune micstă 

din Munteni și Moldoveni pentru stabilirea une! „ortografii cu litere 
- latine (pag. 88). - Ă “ 
| 2-3 Dinul Ureche în „Schițe de istoria literaturei române“, Bu- 
i cureşci 1885, pag. 37 ne spune, că d:sa a aplicat mai întâti alfabetul 

atin la 1860 în ministerul de culte din Moldova, şi că cu câte-va 
uni în urmă d-nul [. Ghica, ministru preşedinte în Bucuregei, dădu ' 
ordin în favorea întrebuinţării alfabetului latin în totă țara, O - 
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Epocele scrierii cu litere latine. 

Scrierea cu litere latine, începend dela 1592 până 

“în diia de astădi, o putem împărţi în cinci epoce 
şi anume: “ | 

Epoca 1 dela 1592—1780, adecă de la Megiser | 
şi Luca Stroici până la Micul şi Şincai. 

Epoca II dela 1780-—1825, adecă dela Miculşi 
Sincai, până la apariţiunea. „Dicţionarului de Buda“, 

care cuprinde şistemele ortografice a, lui Micul şi 

Şincaăăă. 
Epoca III de la 1825—1841, adecă dela - Petru . 

Maior până la, Timotei Cipariă, care în 1841 publică | 

„Estractul de ortografie cu litere latineşci pe temeiul 
limbei şi ortografiei bisericeşcă şi deosebirea dialectelor, | 

precum s'a urmat dela 1835 în tipografia din Blaj“. | 
„Epoca, IV dela 1841—1867, adecă dela Cipariăi | 

până la, înfiinţarea Academiei române din Bucureşci. 

astădi. 

melor străine ortografice în scrierea limbei române. 

Soriitorii din Moldova sunt înfluinţați de ortografia 

Epoca V de la 1867 până în dilele nâstre.. 

Vom tracta fie-care epocă a parte, ca să ne pu- 
tem face idee de fasele, prin cari a trecut; scrierea - 

cu litere latine, din cele mai vechi timpuri până | 

i 

PARTEA GENERALĂ. 

“Epoca |. (1592-—1780). | 

Caracterul. acestei epoce este predominarea âiste-: 

E 
: 
4 
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polonă, Yar cei din: Transilvania de cea, ungurâscă şi 
nemţască, cari sisteme numai potrivite nu erai cu 

„natura limbei romane. 
Mulţi dintre scriitorii acestei epoce întrebuințază. 

câte două sisteme de odată, aşa d. e. Luca Stroici, 
marele -logofăt al Moldovei, care în scrierea „ Tatălui 
nostru“ întrebuinţază sistema, polonă şi italiană, ba, 
chiar şi cea francesă. Luca Stroici s'a lovit de ace- 
leaşi greutăţi, de cari s'aii lovit şi următorii săi, şi 
contra cărora aii luptat până deunăşi ortografiştii 
noştri, ba încă de unele ne mai potignim şi astădi. 
Causa, acestor dificultăţi era nesuficienţa alfabetului 
latin de a put esprima, tâte sunetele limbei roma- 
neşci, căci limba română în decursul secolilor prin 
contact cu diferite popore, mai ales cu Slavii, şi în 
urma, legilor evoluționiste a ori cărei limbi se schim- 
base mult, în cât nu mat era acea limbă populară, 
pe care o vorbiai odată coloniştii lui Traian din 
Dacia. Ba îşi crease sunete particulari prin propiul 
fonetism al limbei, pentru cari nu găsiai litere co- 
respundătore în alfabetul latin, când începură a serie 
limba română cu litere latine după alungarea slavo- 
nismului, sai chiar în timpul slavonismului. Mai pu- 
ţină muncă avură cei ce potriviră alfabetul slavon 
la scrierea, limbei române, de cât cei cari se nevoiaii 
a scrie limba română cu litere latine. Causa era, că 
alfabetul slavon e mai bogat în litere, pe când cel 
latin este mai sărac față cu sunetele limbei roma- 
neşci. Greutatea, ce.o simţi Stroici, era în privinţa 
scrierii celor două vocale obscure şi a celor trei con- 
sunante derivate. Este de însemnat că dinsul, cel 
dintâi, a stabilit scrierea sunețelor u Şi 4 după si- 
stema italiană prin. ce Şi ge. Cu tâtă greutatea înce- 

 



  

__ +bului, Stroici este acela, care serie'mai bine în acestă 
“epocă; următorii lui scrii mult mai răi. May bine 

după Stroici serie Soimirovici pe la. 1650, ortografia 
- sa -este latino-italiană. In al treilea loc am put6 pune 

„pe: Piluaio, a cărui ortografie este latino-italiană ; cu 

Su “tâte că în unele puncte este influenţat de cea polonă 

  

- şi de cea ungurscă. In al patrulea.loc ar urma Mihai 

Haliciu, a cărui ortografie e ungurâscă cu unele in- 

fluinţe germane. In cât priveşce ortografia, lui ishi, 

-a „Dicţionarului Valachico-Latinum“ şi-a altor scrieri, 
ce le găsim în epoca acâsta, este cea ungurâscă,. 

Epoca II. (1780—1825). 

i - Caracterul acestei epoce este stabilirea unei. or- 
tografii aprope latine pentru scrierea himbei române, şi 
acâsta din causa, părerii greşite, ce işi făcuse unii din 
ortografiştii şi gramaticii acestei. epoce despre limba 
română, siliți de împrejurările politice din acel timp. 

| Să nu uităm o împrejurare, că Românii din 
Transilvania erai fârte apăsaţi de veneticii Unguri, 
Saşi şi Nemţi, mai ales după. împăcarea Magiarilor, 
Secuilor şi Saşilor, cunoscută sub numirea, de uniunea 
celor trei națună (1438). Răscdla lui Doja (1514) Nu , 
este alt: ceva, de cât o încercare de a arunca jugul 
cel greii purtat de secoli. Nereuşind acestă încercare 
de eliberare, Românii at - fost şi mai răi tractaţi.. 
Din acâstă causă pe la 1700 se unesc o parte din 
Românii de peste Carpaţi cu biserica Romei, credend 
că sortea. li se va îmbunătăţi, mai cu samă în ur ma 
promisiunilor, ce li se făcuse. Neinbunătăţindu- li-se 
s6rtea nici după. acâsta, mai încercară încă o dată prin 

„rese6la lui „Horia (1784) de a-și arunca îsrele robiei,      



  

dar şi acestă revoltă este sufocată. In fine, cu ve. 
nirea la tron a Mariei Teresia și a lui Iosif al II-lea, 
a căror nume şi astădi mai răsună Şi se perpetueză, 

„din tată în fii, bieţii Români r&suflară mai Uşor, 
sorta li se îndulei. Impărătesa Maria Teresia orâonă ie a se înfiinţa şcoli normale (primare), şi ast-fel înce- îi pură şi bieţii Români a învăţa carte. In acest secol 

„Se nasc şi nemuritorii Micul, Şincaiii, Maior etc., cari 
„mai întâiti aă studiat în patrie şi apoi şi-ai conti- | 
 nuat mai departe studiele în Roma, unde prin ce- - 
firea cărţilor istorice li se redeşteptă consciinţa na. 
 țională despre originea latină. Venind în Transilvania, 
aceşti apostoli ai redeşteptării românismului arătară 

„connaţionalilor lor originea latină prin cultivarea, isto- . 
„rieă naţionale şi a limbei. 

Asupritorilor - nu le părea bine de redeşteptarea 
„Românilor, şi de aceea nu se sfilaui ai înfrunta la, 
ori-ce ocasiune, făcenău-i Slavi sat o amestecătură 
de diferite popore. Invă&ţaţii ardeleni din acel timp . 
arătau prin istorie dreptul istorie al Românilor asu- i 
pra Transilvaniei, iar prin limbă. voiaii să arete în-. E. 
rudirea limbei nostre cu cea, latină, şi de aci să do- 
vedâ6scă, că noi suntem adevărații descendenţi ai co- i 
Ioniştilor romani, şi prin urmare şi de drept stăpânitori 

„ai pămîntului ce ocupăm. Precum vedem, limba aci 
"venia, în ajutorul istoriei; căci cu cât mai tare sar 

fi putut proba înrudirea limbei române cu cea la 
tină, cu atât mai mult triumfa adevărul dovedit prin 
„probele istorice. De aci vedem, că mai toţi istoricii 
ransilvăneni din acestă epocă sunt tot odată şi 

'gramatici, ocupându-se aşa, gicend nu atât de mult 
cu gramatica, ci mai ales cu ortografia. Principiul 
adoptat de aceşti ortografişti în. diversele lor sisteme          



    

a fost cel etimologic, adecă de a scrie sunetele, nu 

după cum se pronunţă, ci după cum se află în ori- 

„ginalul latin, latinisând limba cel puţin pentru ve- 

dere, dacă nu era posibil în realitate, ca aşa străi- 
nul privindu:o să o vadă fârte aseminea, cu latina. 

Din acestă causă Micul şi Şincaiii dic în prefeţele 

gramaticelor lor, că limba română este coruptă din 

cea, latină, deducend de aci principiul, că limba ro- . 

mână trebue să se reducă, . cel puţin în ortografie, 

bmba latină. 

Iată chiar cuvintele lui Micul din gramatica de la 

1780, care dice în prefaţă următorele: „Hujusce- 

mod servitute plurimum coruptam fuisse Latinam Ma- : 

jorum mostrorum LAnguam, ecquis înficias ire audeat 2“ 
lar în gramatica din 1805 Şincaiii dice: 

„Im priori nostra Daco- Romana Gramatica conati 

sumus corruptionem Linguae Daco-Romanae ex Latina | 

quoguo_ modo comprobare, simulque Eos, qui Latitam 

ex asse noverunt, Valachicam longe faciliori methodo, 

_ DFemorique via edocere, cujus nostri conalus. scopum : 

“utrum asseculi. simus Judicent alui ; per Regulas quippe 

latinis hteris scribendi valachice, quas în eadem Gra- : 

matica statueramus, parum abfuit, guin Linquam Daco., 

Romanam, quoad scribendum,, et -legendum -similem 

Gallicae reddiderimus.“ 

De aci vine, că după sistema lui Micul alt-fel. 

se scrie şi alt-fel se ceteşce. Șincai în ediţiunea a 
doua, contra principiului admis în teorie, în practică | 

se abate mult, simplificând fârte mult sistema lui. 

„Micul âin 1780. Abia apăruse gramatica lui Micul; 

şi contrarii naţiunii nostre şi începură a, o critica. 
pe t6te tonurile, mirându-se de îndrăsnâla ce-ai 
avut-o autorii de-a o scrie cu litere latine. Astfel] 
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Fr. 1. Sulzer, fără să ştie limba, română, . se încumătă, 
a critica gramatica, lui Micul în scrierea, sa întitulată : 
„Geschichte des 'Transalpinischen Daciens II. B. Driţ. * 
ter Abschmnitt. Gramatikalische Abhandlung v. d. wala- 
chischen Sprache pag. 151—269, Wien 1781. 

Aşa la pag. 175 gice: „Seine walachische Gra- 
matik, die ich in einigen Stiicken tadelm muss.“ Iar 
după acesta: „Nur diese habe ich hier mat Erlaubniss 
des Wohlehrw. P. Klein beweisen wollen, ddss es nicht 
angehe, die walachische Sprache mit luleinischen Buch- 
staben zu schreiben, und zu lehren“, (pag. 156). Ca 
să-şi facă cine-va idee de cunoscinţa ce o are acest 
critic despre limba şi gramatica română, nare de 
cât să. cetscă câte-va poesii scrise de dinsul în 
scrierea: amintită, precum d. e.“—Ochy fe niegri schy 
lardsch — Me deshung jare la Chihaz. -- Tschele Măre — : 
polite. — Tschele zig în Sin pitite. Aqecă: Ochii tăi ne- 
gri şi largi.— Me junghiară la ficaţi. — Cele mere po- 
leite. — Ce le ţii în sin pitite.— Si multe încă mai răi 
scrise de cât, acestea. 

lată ce dice Şincatii despre literile cirilice în 
epistola sa, adresată cătră Lipszky: „Si hi characte- 
ves (Cyrilhani) -diutius et mordicitus ' retinendi sunt, 
Me Hercle, şi Apollo concurrat, Grammaticam vala- 
chicam memo scribet; deberet gquippe tot regulas figere, 
quoi voces reperiuntur. Quod, si latinas Teduzerimus . 
hiteras, quam facile evitatu est 

Tot acestei epoce aparţin ortografiştii Crişanu 
şi Budai Deleanu, cari merg cu etimologismul prea 

„ departe, Sistemele lor sunt latino-italiane. Iar despre 
Morariu (Molnar), care este fonetist, avem de obser- 
vat, că, dînsul întrebuinţază sistema germană. 

| ț 

   



  

Epoca In, (82510). 

“Caracterul acestei epoce este stabilirea unei 'or- 
tografii mai conforme cu firea. limbei romămne,. din. causă, 
că Petru Maior, care predomină în acâstă, epocă, 

„pentru întâia 6ră ne gice, că limba română se trage 
din latina populară, tar nici de cum din latina, cla- 
sică, şi de aceea caută a-şi forma, sistema, mai conform 
cu natura, limbei române; cu. tâte acestea găsim Şi 
la dinsul forme ortografice- latine şi italiane. 

În privinţa etimologiei cuvintelor este; ca şi 
predecesorii săi, etimologist riguros. EI întroduce în 
ortografia română mai întâiii sedilele pentru însem- 
narea consunantelor derivate, de aseminea regulâză 
“pentru prima Gră însemnarea diftongilor ea Şi 0a 
„Prin € şi 6.- Nu deosibeşce. în scris pe a de %, În- 
_semnându- le pe ambele cu apostroful pus deasupra 
vocalei originale, gicend, «că a nici nu se aude în 
limbă. Sistema sa a adoptat-o şi episcopul Ion Alezi 
în gramatica sa; deosebirea este, că Atezi scrie peste 
tot pe u mut. In Muntenia sistema lui Maior a fost 

„popularisată de neobositul Bliade. Iată ce dice Pliale 
în Curierul de ambe sexe, per. V de la 1844 — 1847, 
prefaţă VI: „Până 'aci, luându-ne întru tote după sem- 
nele primile de vepaugatul întru fericire Petru Maior 
şi alții, am respectat ad litteram tote, ca să respecte 

şi urmaşii cele respectabile ale contimporanilor şi aşa 
să ne stabilim o- dală modul scrierii.“ 

Andreas Clemens şi-a scris după sistema. acesta, 
» Dicţionarul-:german-româna Şi romângerman.“ Chiar 
sistema de astăgi a Academiei nu este de cât orto-- 
grafia lui Petru Malor « cu 1 puţine escepțiuni. 
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Epoca IV, (1841-1867). 

“Caracterul a estei. epoce este de o" parte stabi- 
lirea unei sisteme orlografice basată pe limba, orlo- 
grafia bisericescă şi pe dialectele române, iar de altă, 
parte aparițiunea principiului, fonetic estrem în scrie- 
rea. limbei române, lupta - între etimologiştii estremă şi 
fonetiştii estremi, şi apărițiunea unei sisteme mieste, 
cu scop de a împăca pe fonelişti şi etimologisti. 

„Cu acâstă epocă ortografia română intră, in altă, 
fasă, Toţi ortografiştii noştri de până acuma în for- 
marea, sistemelor lor ortografice n'a avut în vedere 
monumentele nâstre istorice, nici dialectele roma. 

„Neşci. Cipariii este, cel dintâi, care la 1841 prin 
publicarea, „Estractuluă ortografic“ a, indicat” unica, 
cale posibilă, ce putea duce la adevăr, căutând „a 

-reinvia formele şi cuvintele vechi şi mai originale. A- 
cesta este principiul, pe care eruditul şi nemuritorul 
filolog şi-l pusese. de normă în studiarea limbei ro- 
mâne. Insă cu tâte acestea în practică se abate 
în cât-va dela principiul teoretic enunțat, punând 
în legătură limba română direct cu limba latină 
şi raporiându-o la' idiomul- vulgar roman numai în 

„brecat, pe ici şi colo, aşa dicend numai în.un mod. 
" ausiliar. Din acestă causă şi ortografia sa, este laţină, 

ast-fel că cuvintele scrise după ortografia lui Cipartă 
„se asamănă, forte mult, cu cele Jatine, după cum se 
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va, ved6 în partea specială. Sistema sa a fost iîm.-. 
brăţoşată de toţi. literaţii- din Transilvania, unde -s'a 
introdus in tâte şovlele româneşci, aşa, că acestă 

! sistemă dominase în viţa publică şi privată, Cu. 
a „sistema, lui Cipariii în Transilvania se ajunsese ia 
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unificare 1). Cu tote încercările zădarnice ale Acade- 
miei române de a. popularisa acâstă sistemă Şi în 
România, nu s'a putut ajunge la nici un resultat, 
astfel încât însu-şi Academia fu nevoită. în 1880 a 
părăsi sistema Cipariană şi a se apropia de principiul 

„fonetic, | N 
In Muntenia, în acest timp Eliade popularisa din 

î6te puterile sistema lui Maior, aşă că, precum în 
Transilvania, se unificase ortografia prin sistema Ci- 

„_Dariană, tot -astfel în România aprope se unificase 
prin sistema lui Eliade. : 

Pe lângă sistema lui Eliade, mai apare Şi sistema 
luă A. Tr. Laurian, care, fiind formulată pentru o 
limbă ideală, nu află nici o propagare. Iată princi- 
piul, după care voia Laurian să scriem limba ro- 
mână: „Cuvintele în genere trebue să se scrie precum 
se scrii în limba latină, observând regulele deduse 
din geniul limbei şi unele modificări luate din analo- 
gie şi etimologie; însă şi aceste privesc numai termi- 
națiunea vorbelor, căci corpul lor nu este ertat să-l 
atlăcăm, ci chiar cu detrimentul pronunțării trebue lă- 
sat nevătămajt.“ 

Văgend autorul, că sistema sa nu se respîndeşce ” 
-a căutat a o simplifica, întroducând cam pe la, 1860 
sedilele şi accentele ca semne fonetice, iar pe la : 
1871 în proiectul de dicţionar al limbei române - 
omite semnele fonetice, îngreunându-şi ast-fel din :: 
noii sistema. Pe când sistema Cipariană era tare Şi. 

) In privinţa respîndirii şi uniformităţii ortografie! din Tran-2 
silvania, vegi „Consideraţiunt asupra timpului şi spaţului“ de [. Puş-: 
cariu, Budapesta 1878, pag. XHI. Acâstă carte este precedată de 0; 
prefaţă de 60 ile, în care autorul apără cu multă căldură principiul 
etimologie, combătând pe fonetişti. - i 

Fă 9    
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mare în Transibania s şi a lui - Bliade în România, 
reînvie principiul foetie prin Pumnul în Bucovina. 
Am discăreînvie, de dre-ce Molnar (Morariu) introdusese. 
“pentru prima Gră la noi principul fonetic, deşi după o 
isistemă străină, adecă germană. Pumnul în contra, 
'etimologiştilor, cari căutaii a, scrie sunetele esistente 
cu primitivele lor, stabileşce următorul printipiu în 
scrierea limbei române, adecă: „Pie-care cuvint se 
va scrie ast- fel, cum se pronunță după usul general 
ad limbei; căci scrierea nu este alt-ceva, de cât 0 icdnă 
fidelă şi vidibilă a sunetelor.“ 

Etimologiştii atunci, văgând râul, ce ar pute 
urma din acest principiu ast-fel formulat, combăteaii 
pe fonetiști dicând, că, dacă sar aplica acest prin- 
cipiu de a scrie după cum se vorbeşce, atunci nici o- 
dată nam pult av€ o limbă literară, ci numai di- 
ferite provincialisme atăt în vorbire, cât şi în scriere; 
căci ştiut este, că în diferite locuri aceleaşi cuvinte se 
pronunță în diferite moduri, ast-fel încât m'am pute 
ajunge nici o dată la o unitate - “ortografică.“ Iar de 
altă parte, fonetiştii giceaii etimologiştilor: , Voi nu 
ineți cont de pronunțare, de sunetele actuali, de fone- 
ismul limbei române; căci în scriere nici de cum nu 
ve luaţi după pronunţarea, cuvintelor, ci numai după 
derivaţia latină, latinisând limba, depărtându-vă de 
popor, creând limbi fictive şi ortografii, cari tote nu 
pot fi de cât pedece pentru progresul şi cultura unui 
DOpor începetor ; căci ortografia nu este un scop, după - 
um credeţi voi,. ci este un mijloc de a lăţi cultura, 
at se pote mai. în grabă; ortografia vostră nefiind 
basală pe pronunțare este accesibilă numai literaţilor, 
ari aă timp de-a se ocupa numai cu ortografii, iar 
pica de cum poporului, care nu are timp de a face 
: 
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filologie ; prin urmare nu lipsiţi -poporul de limbă şi 

cultură, căci prin acesta atăcaţi cultura şi chiar vița 

-nâmuluă românesc I* 1) | 

| In mijlocul acestor lupte dintre fonetişti şi eti- 

“mologişti păşeşce societatea literară „Junimea“, di- 
cend: „Și voi etimologiştilor mergeţi cu etimologismul 

forie, forte; de aseminea, şi voă fonetiştilor prea, prea 1“ 2) 

Junimea, căută a impăca aceste dâu& sisteme, restrin- 

gend principiul fonetic, formulat de Pumnul, de ase- 

minea, -şi cel etimologic, formând ast-fel un compromis 

între etimologism şi fonetism. În genere vocalele ă şi 

î le scriu după derivaţiunea română, însemnându-le 
u (*), nedeosebindu-le deci în scris, dar câte odată 

se duc cu derivaţiunea şi până în latină; consunan- 

tele însă sunt scrise mai mult după principul fone- 

tic restriîns 5). Lăsăm la o parte pe adepții analogiei 

în ce priveşce forma ce trebue să-se dea neologis- 

melor, cari se vor întroduce în limba română. Ana- 

logişiii voesc, ca cuvintele, ce le luăm astădi şi tote 

câte le vom lua în viitor din limba latină, să le 

formă. după asemănarea celor luate mai dinnainte 

din limba latină, ast-fel după asemănarea vorbelor 
„Pugăciane, plecăciune, înțelepciune, . etc. * să formăm 

1) In privinţa acâsta vedi articiii scrişi în causa unificării or- 
tografiei, publicaţi în „Fola societăţii literare“ din Bucovina din anii 

"1865, 1867 şi 1868. Vegi aseminea şi „România literară“ din 1855, 
“Norii 7, 8 şi 10, unde se combat sistemele etimologice ardelene. 

Principiul etimologic a fost combătut şi de C. Viişoreanu (vegi 

F6ia pentru minte, ete. 1845 N-rii 40, 41) şi de G. Bârsan (vedi Poia 

pentru minte, etc. 1863 N-ii 4, 5, 6,7). - 
2) Vedi critica principiului etimologic de T. Maiorescu în „Con. 

vorbiri literare“ 1867. N-rij 11, 12 şi în „Critice“ pag. 223-260; de 
aseminea şi critica principiului fonetic în; „Convorbiri literare: 1873 
Nu. 9, şi în „Critice“ Bucureşei 1874, pag. 144—929. 

| . Yegi Tit Maiorescu „Despre scrierea limbei române“, Iaşi 
- 1866; de .aseminsa şi „Criticek Bucureşci 1 1874, pag. 75—144, 

  
 



  

din lat. poro în TOM.; purciune, din donatio, dună- 
chune“, ete. Acâsta este înfocata luptă dintre „Tiiştă 
Şi Ciunişti,“ începută pe la 1854 Şi care dură până, 
pe la 1866, când vin Junimiştii, cari dai ajutor 
Țiiştilor şi ast-fel Oiuniştii sunt învinşi 4) 

Epoca V de la 1867 până astăgi. 

Caracterul acestei cpoce este apropiarea etimo- 
logismuluă de fonelism, sasi cum am gice mai bine îm- 
Păcurea climologismuluă cu fonetismul. Academia de la 
inființare: ei, din 1867, şi-a propus de a unifica 
ortografia. Sistema, ce şi-a format-o la începutul 
funcţionării sale, era mai în tâte aseminea celei 0i- 
pariene. De acâsta s'a folosit în publicarea opernilor 
sale până in 1878 —80, când şi-a părăsit sistema, 
vădend că n'a putut să o papulariseze, şi şi-a, creat 
altă sistemă mai /uneti d. Putem dice, că principiul 
sistemel prime a Academiei a fost etimologismul tem- 
perai prin necesiliiţi etimologice, tar principiul sistemei 
actuale este. fonetismul temperat prin necesităţi etimo- 
logice. Un lucru insă nu ni l-a desluşit, Academia în 
noua, sa sistemă ortografică, adecă, scrierea, vocalelor 
4 şi %, despre cari în prescriptele verbali ale şedinţelor - 
ni se spune, că se vor scrie cu originalele lor, apli- 
când de asupra lor pentru 4 semnul scurtării, iar 
pentru 4 circumflecsul. Acuma întrebăm de cari 
vocale originale este vorba, de originalele din limba, 
română saii latină? Din causă că lucrul acesta a, 
rămas neclarificat, unii scrii cu vocalele: originale 
laţine, iar alţii cu originalele române, căutând vocala 

1) Vegi „România literară“ de Y. Alexanari din 1855, Nr. 4, unde se află p notiţă forte spirituală în privinţa lui ciune, 
arde | “6 

  
  

     



  

      

-astăgi de eruditul şi regretatul profesor Lambrior de 

  

a a | 
originală, și în neologisme; la câs .de nu 0 găsesc, 
atunci pe a îl scriă-cu &, iar pe qcu şi pe 4 cu 
d. Aseminea ar trebui să se res6lve şi chesţiunea 
lui di mut, ca să ştim, dacă trebue scris sai nu; 
deşi d-nul Maiorescu în anul 1889, ea ministru de culte, 
a lăsat libertatea de a scrie saii nu pe u mut. 

În ce priveşce principiul: fonetic, stabilit de 
Pumnul şi restrins în cât-va de Junimişti, trebue să . 
amintim aci singura încercare seridsă făcută Dână 

a crea o sistemă fonetică ştiențifică, basată pe tradi- 
țiunea literară şi pe formele dialectelor wil, cele mai 
apropiate de dinsa. Spre scopul acesta începuse. re- 

“pausatul profesor a publica în „Convorbiri literare“ 
studiul -săii numit „Indreptariii“ 1), dar pe care n'a |! 
putut să-l finâscă, fiindcă mortea nemilssă, din ne- | 
fericire, l-a, răpit din mijlocul nostru. De aseminea | 
amintim importanta scriere a d-lui Tictin: „Manual 
de ortografia română.“  D-sa ne propune o n6uă 
sistemă, fonetică basată pe raţiuni istorice, logice Şi 
gramaticale. 
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PARTEA SPECIALĂ 

Epoca |. (1592—1780). | 

Hieronymus Megiser. A 
1892. 

Cea, dintâi încercare de a serie limba română 
cu litere latine 'este. „Zațăl nostru“ scris de Megiser. * 

  
  

1) Vegi „Convorbiri literare“ 1881, pag. 125 şi 330. 
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Acesta a publicat la 1592 în Franefurt o colecțiune 
de specimene linguistice sub titlul: „Specimen XL di- 

“ versarum, aique inter se dijJerentium, linguarum, et. 
dialeciorum, a diversis auctoribus  collectarum, Quibus 
oratio dominica est expresa“ (a Q6ua ediţie, Franc- 
furt 1593). a 

Formula românâscă a. Tatălui nostru se află la. 
Megiser sub Nr. XLI cu titlul „in der chinischen- 
Spach“ (confundându-o cu limba chinesă de sub Nr. 
XLVI). Acest; Tatăl nostru se deosebeşce atât în fond, cât şi în formă de cel scris de Luca Stroici. Repro- 
ducem aci acest Tată] nostru: 

„Tatal nostru, cine esti in ceriu, 
Sfinciaskase numele teu, 
Se vie imparacia ta, | 
Su (Şi) se fie voja ta, cum in ceriu asa pre pomuatu, | Puine'noa de tote zilele, de-ne noa astazi, 
Su ne jerta, gresalele nostre, cum su noi jertam a gre- sitilor nostri, e 
Su nu ne duce pre noi in kale de ispitra (sic!) 

"Su ne mantujaste pre noi de reu, Amen î)t, 

„Vocala 4 este însemnată cu w pr. puine, su; 
iar A este representat prin , pr. în, imparacia. Vo- 
cala 4 cu a, e şi 0, pr. tatal, teu, pomunt. Cum Ve- 
„dem, de la început se observă, nesiguranţă în scrierea, 
sunetelor d şi î. Diftongul oa este scris cu 0, pr. 
nostre. Consunanta u este însemnată cu forma italiană, ce şi ci, pr. ceriu, cine. Consunanta k este scrisă cu germanul F&, pr. kale. Conşunanta u, este însemnată cu c, pr. sfinciaskase. Consunanta w este scrisă cu 5, 

  

1) Lazar Şăineanu, „Istoria filologiei române“, Bucureşej 1892, pag. 8. i ae:
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pr. asa. Este de însemnat că în cuvintele zilele şi 
astazi consunanta 2 nu este scrisă cu d, cum o serie 
Stroici. Se pste dice, că Megiser este mai puţin eti- 
mologic de cat Stroici. 

Luca Stroici. 

1593. 

A d6ua, încercare de a scrie limba română cu 
litere latine este „Tuță! nostru“ scris de Luca Stroiri, 
marele logofăt al Moldovei, pe la 15931) Şi desco- 
perit de d-nul Hâjdău 2). | 

In privinţa scrierii sonurilor 2, a. u, ww, a 
întîimpinat aceleaşi greutăţi ca şi următorii săi. El 
urmâză d6uă sisteme: sistema italiană.francesă, ca 
una ce după origine este mai -aprâpe de firea limbei 
n6stre, şi sistema polonă, care incă l-a influinţat, din 
causa, vecinătăţii şi contactului cu Polonia. 

Sunetul a îl represintă prin e ŞI 4, pr. peniu, 
mentuiase, pemintu. "k prin a, e, pr. parintele (parens), 
detoruile (debita), lesem, ke (que). Sunetul u îl repre- 
sinta, uneori prin forma italiană ce Şi ci, alteori prin 
forma polonă cz, pr. ce, ceriu, ainstea, vecilor, detor- 
micilor, aducze, vecaij. BR este scris parte cu italie- 
nescul c; parte cu polonesul F, pr. cum, komu, swin- 
caske, he. Pentru sunetul u, el a ales de sigur Spa 
niolo-francesul c, dar tipografia neavend acâstă literă 
a înlocuit-o prin: un c fără sedilă, pr. swincaske (swin- 
qaske) înperecia (imperecia). Sunetul wm îl transcrie 
prin sst şi st, pr. nosstri, esti, mentuiaste. II este 

  

1) In 1597 s'a tipărit de Sarnicki la Cracovia în „Corpul legilor 
polone“. 

2) Hâjdsă „Luca Stroici“, “părintele filologiei latino-române. Bu: 
cureşci. 1864. 

i 

Ei    
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scris peste tot cu ss, duplicaţiune “întrebuințată la, 
Poloni pe la începutul. secolului al XVI-lea, dar pe timpul lui Sarnicki neintrebuințată, pr. 'assa şi si 1). E 
este transcris prin polonesul w şi italianul 9, Dr. SWin- 
guskese, vie, voia. Reproducem aci acest Taţă] nostru : 

„Parintele nostru ce iesti 2) în ceriu, swinqiskese nu- mele teu : se vie inperegia ta, se fie voia ta, komu ie in ceru assa ssi pre pemintu. Penia noastre segioase : de noai astedei. Ssi iarte noae detoriile noastre, cum ssi noi lesem _ detorniczilor nostri. Si nu aducze pre noi in ispite, ce ne mentuiaste de fitlanul. Ke ie a ta inperegia ssi putara ssi cinstia in veezij vecilor, Amen“. 

De aci vedem, că Luca Stroici este etimologist, 
fiindcă caută, originalul în limba latină şi francesă, 
pr. parintele (parens), detoriile (debita), /esem (laisser), 
ke (que, sai che), penia (pain), mmentutaste (manu tueor). 
sai (maintient), astedei (ista-die); tot odată prin în- | 
troducerea acestor cuvinte încercă a curăţi limba, ro- mână de slavonisme, ba ce e mai mult caută şi la 
formele limbei, căci serie fitlamul, care i se părea că 
este mai literar de cat hitlanul, care i' suna prea, 
popular. , | 
„Mai aflăm o iscălitură a lui cu litere latine „Stroiez 

logofet“ în două hrisâve dela Iancu Sasul din 1580, 
Publicate în Arhiva istorică de d-nul Hâjdău, 1. 122, II. 198. Din tâte acestea se vede, că Stroici, părin- tele filologiei. latino-române, era rutinat în scrierea, cu caractere latine, care rutină nu putea să o căştige 

' de cât prin practicarea, acestei scrieri ; şi e probabil, 

  

:) Vegi „Opul citat“, pag. 28 şi 29, , ”) In „Cuvinte din bătrâni“, t, II pag. 219, anul Hâjdăă scrie | esti. - i :



  

  

- că şi aţi înnainte de dinsul (ca Megiser) ail scris cu 
caractere latine, dar scrierile lor nu ri s'au păstrat, 
saii pote că zac necunoscute, ca multe alte scrieri 
vechi. 

Miron Costin de aseminea a făcut în Polonia 
“încercări de a şerie limba română cu litere latine). 

Ştefan Făgărăşanu. 
1647. 

Acesta este un preot din Lugoş, el a tradus la, 
1647 aşa numitul „Catechism de Heidelberg“, care fu 
tipărit în Alba Iulia la, 1648 şi descoperit de d-nul 
N. Densuşanu?). 

Ortografia este cea, ungurescă. ! este insemnat 
prin. a, e, e. pr. nevoja, pekura; prin e, î, pr. pe- 
mentuluj, si; | prin s, e, pr. Beszereka, trupurilor, prin 

_J la finea substantivelor articulate, pr. tataluj, pe- 

mentuluj, dar şi în corpul cuvintelor, pr. treja şi trea; 
„A prin ds, pr. dsudeka; B prin k, pr. kare; U prin 

(5, pr. îser; u, prin c înnainte de î, în celelalte ca- 
suri cu cz, pr. credinciej, viacza, însă, morci şi morcz; 
S şi 3 prin dz şi 2, pr. selobodeit şi selobozitura, dzi; 
G prin s, sz, pr. svente, sau; II prin s, pr. si. 

“Reproducem aci o probă ortografică : 

„Catechismus Atsaja ej Atsaja Summa szau Meduha, 
a, viuitej si a kredinciej christianaskae kuprinsze en Entre- 
berj si: Reszpunszurj szkurta ; si ku adeveratury den skrip- 

-tura sventae enterite. 

  

1) V..A. Ureche „Schițe de istoria literaturei ron:âne“ Bucu- 
reşci 1885, pag. 35. 

. 2) Analele Acadeniiel, secţ. 1. î, IL. ser. 2 (188]) pag. 116, şi 
EI Hajdu, „Cuvinte din bătrâni“ t. II, pag. 795.    



  

  

Parte de prima. De “prea Nevoja szâu Doszada ă omu- 
lui (pag. 10). : 

A dove parte, Despre szlobozitura omului (pag. 11). 
A Trea Parte. Dedetura de kar ketre Dumnedzeu 4 

omuluj slobodzit den nevoja (pag. 31). 
Cred entrun Dumnedzeu, en Tatel 4 tot Puternik, ro- 

ditorul tseruluj şi ă pementului, si en lesus Christus, en- 
trunul Fiul neszkut al seu, Domnul nosztru, care sze prinsze 
de Duhul szent, neszku den Maria Vergure, pci szupt Pon- 
tius Pilatus, resztignisze, si mori engrupesze, pogori pro 
pekur, a, treja dzi dela morez esze skule, szuji szusz en 
tser, sede de a derapta Tateluj â tot Puternik, Dumnedzeu:- 
luj, de akolova si vinyetor â dsudeka viji si morci. Cred si 
en Duhul szvent; cred Beszereka, kjuzd Christianaszke; unet- 
sune szvencilor, iertatsune pekatelor szkuletura trupurilor 
Si viacza devetsie Amen“, 

Deşi ortografia, acesta, este mai mult fonetică, 
cu î6te aceste se văd şi urme de etimologism, ca 
în adeveratury (verum) pekatelor (peccatum), dei (dies), 
Poemerituluj (pavimentum), s. a. 

Franeise Şoimirovici. 
| 16850. o 

Şoimirovici bulgar, archiepiscop catolic ae A- 
chrida, a scris despre limba română, însemnând cu- 
vintele româneşci cu litere latine. Acestă scriere ni-a 
rămas necunoscută, afară de câte-va cuvinte din dinsa, 
păstrate la istoricul Luciu 1). ” 

Ortografia acestor cuvinte - este latino-italiană, 
etimologică. Sunetul 1 îl scrie cu ad; ă cu ee, 

dami 1666. V. c. 5. Vegi şi Arhiva ist. a d-lui Tâjădi, t;1, p. 2, pag. 55. | i _- 
7 

w 

1) În scrierea sa „De regno Dalmatiae et Croatiag“, Armastelo- Ă 

  
7 
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Cu &; 4 cu ge, gi; ui cu ss. Iată aceste cuvinte: 
„apa (aqua), calul (caballus), caemp (campus), caglia 
(callis, via), cielu (coelum), freul (frenum), mare 
(maior), ploua (pluvia), rossu (rubeus), stella (stella), 
argint (argentum), camassa (camisa), campana (cam- 
pana) caghator (viator), erba (herba) gaina (gallina), 
ninge (ningit), pament (pavimentum, terra), rivol  (ri- 
vulus, flumen), sare (s0])*. 

Domnița, Ilinea. 

1660 și 1866. ă 

Acâstă nepstă a lui Mihai Vitezul se “subscrie 
la 1660: „Ieu inka fata lu Pâtrasko vodă D, Yar la, 
1666: „leu Ilinca fata hu Patraşeo - Vodă mârturi- 
săsk, si ku stire nostra teste acasta tokmald?). In aceste 
iscălituri este important transcrierea lui prin 6, de 
unde se pâte vede, că însemnarea vocalei obscure 
cu a şi circumflecsul este fârte veche. 

Aseminea, transcrierea, lui m prin ş cu sedilă de de- 
supt, dacă cumva nu va fio erore, are o mare im- 
portanță. Ne miră insemnarea lui oa cu d şi acutul 
de asupra, dacă nu cumva, forma nostra (din iscăli- 
tura citată) este în loc de moastra. Sunetul k este 
transcris prin F şi c. In cuvintul acasta credem, că 
s'a lăsat un s, în loc de aciasta. 

  

| 1) Dimitrie Sturza în Col: lui Traian 1877 pag. 82, vedi şi Mag: 
num Etymologicum de d-nul Iâjăsii pag. 8. 

:) D-nul A. Densuşanu o reproduce după „Organul Luminăriă* . 1848, Nr. XXX. Vegi „Istoria limbei şi literaturei române“ de d-sa, 
> pag, 53, 
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Mihaiu Haliciu.. - 

1674. 

El a scris o odă, dedicată d-rului Prancise Pa- 
rispapai 1). | 

Ortografia, este magiară. Insă scrierea lui u, 
este influențată de germanul tz. | 

Pe a îl scrie cu e, pr. szerund, rugem ; pe a cu 
G, e, ae, u, pr. pane, hent, maene, curund. Pe i cu 
î, Y, Pr. voi, buny; K cu k, c, ch, pr. kent, cu, chetz ; 
1 cu ungureşcile cs, îs, pr. csefate, patse; Wcu gs, pr. 
legse; r cu g, pr. rugem; w cu germanele îz, c, şi 
ungurescul cz, pr. tota, cine-te, ecz; «e cu ungurescul 
SZ, Pr. szeneiate; w cu s, pr. si; m cu si, pr. stince. 

Reproducem aci oda, : 

„Kent szenetate, szerund la Voi, Romanus Apollo 
La totz ketz szvente ?'n Em perecie sedetz. 
De unde kunostince asteptem, si stince ;. feriese 
De Amstelodam, pren chetz szten omenie typa 
Legse derapte au dat, frumosze csetate Geneva, 
Ecz vine Franciscus, cine-te Leyda, Paris! 
Prindetz maene sorozy, cu cseszt nou oazpe: nainte 
Fratzi, Fretaezi, Nymphele, pasze kurună. 

Influinţa etimologică se observa în cuvintele 
sorory (soror) şi sedete (sedeo). 

Vito Piluzio. 

18677. 

Piluzio este autorul catechismuluj românesc ti- 
părit cu litere latine la Roma în an. 1677 2. Orto- 

  

1) Hâjati, Qol. Tr, pag. 413, sqq. 
2) Publicat întreg în „Buclumul română, a. 1, 1875 laşi, N-rii 6, 7,8, 9, 10, 11 şi 12. O parte de la început se află şi în „Amalecte i Hterare“ de Cipariiă pag. 254. 
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grafia este cea latino-italiană cu unele influinţe po- 
lone şi ungureşci. Sunetul a îl scrie cu e, g, pr. a 

rata, doe; ă cu i, pr. simpt; Acu e, pr. en; Wcu 

ce, ci, pr. nice, kruci ; u cu ge, dec, pr. ensilege, ledzce; 

K Cu k, pr. hipuri; 3 cu da, pr. dumnedzeu, ccu sz, 

S, pr. prinsze, nostru; m cu s, s2, pr. asze enkisi; u, 

cu c, s, pr. encelepgiune, ensilege. Iată. o probă din 

ortografia acestui catechism : E 

„Katekismo Kristineshko“. 

„D. lest tu krijsteno?—V. Simpt pre mila lvi Dum- 

nedzeu.— D. Cie arata kristijnului ?— V. Acela kare cine cre- 
denca, szij ledzce krijstineska.— D. Kum se ensilege kredenca, 

a lui krijstos?— V. En doe Taine, kari simpt enkisi en semn 

kruci, asze iest, en euneciune, szij Troica lui Dumnedzeu, 

sziji entrupare, szij morte ă Ispasitorul nostru.—D. Cie iest 

euneciune, szij 'Troica lui Dumnedzeu ?— V. Arata ke en 

Dumnedzeu iest numai d Dumnedzeria, kare iest en tri ki- 

puri Dumnedzereski, szij se kiman: Tatul, Fiiul szij Dukul 

Suijnt.—D. Pentwacie simpt tri kipuri Dumnedzereski? — 

V. Kecie Tatul nu Y'are encepitura, nice ine della nime. 

Fiul ine de la Tatul. . Sz) Dukul Suijnt de | la, Tatul szij de 

la Fiul“. | 

i 
Dictionarium Valachico-Latinum 

(din secolul al XVII-lea) 

Acesta este cel. mai vechii dicţionar al limbei 

române, scris, în cea mai mare parte, de un bănăţan 

în secolul al XVIl-lea 4). Ortografia este mai puţin 
ungurâscă de cât a lui Făgărăşanu şi Haliciu. Aşa pe ! 

4 

a îl scrie cu £€, e, pr. acicetură a leu; p cu e, pr. 

enpăral ; ă cu € e, pr. betren entemplare K CU &, pr. 

  

1 Vegi B. P. Hâjasă, „Anonymus Iugoshiensis” Col. Tr. 1884, pag. 
406, sqq. | 
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ashkiă, dcresk; w cu cs, C2, pr. acsela, dulcze; y cu: 
ds, 95, pr. argsint, agsă; rcug Şi gy înnainte de 
î, €, pr. gushat, ungye; W cu c, tz, cz, cs, pr. acă 
acilz, aciczat, kăcsel ; a cu dz, pr. alătureda;, m cu sh 
aseminea şi w, pz. bushor, albusch; m cu th înnainte 
de y, pr. Bukaresthy; 'k cu a, pr. Bulgeraskă;, w cu 
0, pr. ore. 

lată câte-va cuvinte: 

pâburădz, abushile, acicătură, acip, acră, akrescumă, 
acsa, acsaia, acsăl, acsăr, acsesta, acseasta, acsia, a csincsa, 
acsuădzume, - adăpătură, adesăory, adiedz, adsung, adsuns, 
adusătură, adoa oră, afară, aflătură, afurisăsk, afurisitură, 
afumător, agsum, agsut, Agresh, aj, ajjădz, a; golsună, ajush, 
aicsa, ajmintre, Akmusch, akony, albacă, Altsul vinylor. | 
Al&rgatul, aldojle, alinădz, al esincsile, al patru, al shasele, 
al shaptele, al optul, al nvuăle, al dzecsile, alunish, alunică, | 

 aloczel, amerecsune, am&nat, amen&csos, amenunez, ametit, 
aminte jeu, Amintem vine, A moy pun, amurt, amurtzesk,; 
Amu, anezerz, apă, apătos, apăr, apăs, aplek, appropiedz, 
apropiat, ardzător, Ardal, ar&pă, czara, ar&pască, arkash, Ar- 
gish, Argisală, arics, asha, ashedz, ashishi, ashishdere, ashkiă, 
askucit, achtă&m, astrienădz, atreia oră, atuncs, âvucit, baes, 
banyă de aur, bărbat, băshikă, betrenece, bătr&niesos, bini- 
shor, brendză, brics, br&u, broskony, boiăr, buesin, bubony, 
mikutel, mitutel, nime, nimene, prănd şi pr&ndzesk, kurt şi 

„ Skurt, tikvă şi tiukă, straitză Şi traistă, shorecse, mer v&- 
Tatec, iernatec, gushat, k&nyăsk, codesh, măr de svănt Pie- 
tru, muskătarecz, pistriz, sălesin, vărgat, czapă, czap, desh- 
ting, empak, enpărat, empuns, ensel6szk, gsană, gs&m, 
gsingsie, gsos, gsudăkată, iarba sventei Mări6j, kăshtig!)“, 

Caracteristic este întrebuinţarea lui & cu semnul 
 Scurtării de asupra, pentru însemnarea, vocalei obscure 

  

9 Vegi cuvintele citate în Col. Tr. an 1V, 1883, pag. 406 409 
şi I. Nădejde „Istoria limbei și "iteraturei române“ Iasi 1886. nac. 383, 
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Şi guturale, Tot în acest dicţionar. găsim pe filele 

adause la, legat, şi anume pe cea dintâiă, o urare 

populară, care fu scrisă cam pe la 1742 după do- 

vegile aduse de d-nul Hâjdău. Iată urarea : 

„Pentru Mine— Pentru 'Tine— Pentru Noj— amandoj. Si 

— Kusstanti lanoj.— Pentru Mine— Pentru -Line— Pentru, noj 

amandoj. — Pentru, Kăsza— Pentru Măsza— Pentru drăga sa- 

ponydsza 1)“, 

Ortografia întrebuințată în versurile acestea, diferă 

de cea, din dicţionar, căci aci vedem întrebuințat s2 

unguresc, în loc de s latin din dicţionarul citat. Tot 
după sistema ungurâcă se află scris d cu acutul de 

asupra, când corespunde cirilicului a, iar 4 e scris 

cu a fără accent. Este de observat coincidența, ace- 

stor versuri cu altele de pela 1680, scrise cu orto-_ 

grafia polonă în „Vita Constantini Cantemiri“ (ed. 

Acad. rom. pag. 43). lată-le: 

„Constantine Fudze bine, Nica aj Casa, Nica massa, 

Nicai draga dzupiniaza “. 

Andreas Muller. 

18680. 

Acesta a, preluerat în mod critic colecţiunile esi- 

stente de Tatăl nostru în publicaţiunea tipărită la 

Berlin sub titlul: „Oratio orationum, S. s. Orationis 

dominicae versiones praeter authenticam fere 'centum, 

eague longe emendatius quam antehac, et e probantis- 

simis auctoribus potius quam prioribus collectionibus, 

jamgque singula genuinis lingua, sua characteribus“. Pe . 

3) Col. Tr. seria nouă an. LV, 1883, 
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pagina 58 găsim, sub rubrica „Walisic“ (Walice) un 
Tatăl nostru românesc scris cu litere latine, deşi 
tote celelalte se afla scrise cu caracterele lor origi- 
nale. lată acest Tată] nostru : 

Parinthele nostru cela ce esti en tizeri. 
Svintzascase numele teu. 
Vie emperetzia ta. 
Fac se voe ta cum en tzer ase si pre pementu. 
Pne noastre tza de satzioase dz noa astezi 
Si lase noaze datoriile noastre, cum si noi se lasam 

datornitzilor nostri. 
Si nu dutze pre noi la ispitire. 
Tze ne mentueste pre noi de viclianul 1). 

Vocala 1 este scrisă cu G, €, 2, pr. parinthele, 
teu, lesem. JA este însemnat cu e, pr. ex, enpere- 
lzie; jar a cu e şi î, pr. pane, si. Diftongul 6 (oa) 
este scris cu oa, pr. noastre, noa. Consunanta u este 
însemnată, cu. ce şi tz, pr. cela ce, duze; tot cu tz 
este scris şi u, pr. svintzascese.: E este înse:nnat cu 
C, pr. facase. S este scris cu z, pr. astezi, iar nu 
cu d. 

Ion Viski. 

1697. 

Viski a tradus psaltirea în versuri, scriindu-o cu 
litere latine în 1697. Acestă psaltire fu descoperită. 

de d-nul Silași 2). Iată o probă de ortografie : 
7 

1) L. Şăineanu, „Op. cit.“ pag. 12. 
?) Vegi „Studiul d-nului Silaşi“ în revista „Transilvania“ 1875, 

N-ri! 12, 18 şi 14, aseminea şi raportul d-lui N. Densuşanu despre: 
misiunea în Ungaria. (An. Acad, 1879—1880). | 

 



su | | 

SA luj szvent David: kraj si prorokul o szutye si csincs 

dzeos "de soltari, cari szkrisz cu menile lui Viski lânos en 

po Buldogfalva 1697 (Sântă- Mărie lângă Haţeg), adensul, adever, 

ainte, aseme, asemedz, astrup, betzit, beere, szuflet“. 

    

Sistema e tot cea ungurâscă. 

lohn Chamberlayne. 

1713. 
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John Chamberlayne a publicat la 1715 la Amster- 

dam un volum în 40 cuprindend 142 de Tatăl nostru, 

împărţite după continente şi ţări, reproduse cu ca- 

racterele originale şi cu transcrierea latină: „Oratio 

dominica in diversas omnium fere gentium, linguas versa 

et -propriis cuisque linguae characteribus expressa“. 

“Afară de formula „Walică“ reprodusă după Miil- 

ler, Chamberlayne publică alte d6uă Tatăl nostru To- 

| mâneşcă, ce ile-a dat „nobilissimus D-nus Birndorfi, 

Ablegatus Hungariae & Transilvaniae Eeclesiarum ad 

Augustissimam Magnae Britaniae Reginam Annam“. 

Aceste d6u& formule „walachice“ figureză între . 

cele „slavonice“ şi „moscoviticei şi sună ast-fel: 

      

1. Tatul nostru csinje jesh in eserju. ] 

Szvinczie sze numelje tou. - zi 

Î Sze vii Imparaczia ta. | 

Fii voja ta cum eserju, asha shi pe pamuntul. 

Punje nostru de tote zilelye da noi astesz. 

Iarta, greshalelye nostre cu shi noi jartam a greshi- 

tilor nostri. 

Shi nu ducz pe noi inka la ispitria 

Shi mentujestke pe noi de roo. Amin. 

2. Parintye nostru csela cse esh on cseri 

Svenczie sze numelye tou. 
Vii Imparaczia ta, 

         



Da | 

Facse sze voja, ta cum in cseri asha shi pe pamuntul. 
Punje nostru esaszechsio (!) da noo astesz. 
Shi lasza noo datorilye nostre cum shi noi laszam da- 

tornicsilor nostri, 
Shi nu ducs pe noi la iszpitira 
Shi mentujeşte pre noi de hitljanul 3). 

După cum se pâte vede, aceste două formule 
de Tatăl nostru se deosebesc una de alta în pri- 
vinţa fondului, în ortografie însă se asamănă. 

Vocala + este representată prin ș, pr. în; iar 
ă prin e, i şi 4, pr. mentujesthe, shi, punje. Vocala, 
este însemnată cu a, 0, e, pr. pamuntul, tou, see. 
Consunanta u este scrisă cu ungurescul cs şi numai | 
o singură dată cu polonul cz, pr. csela, cserju, da- 
tornicsilor, duca. E este scris cu c şi &, pr. cum, inka. 
Consunânta c este însemnată cu s şi sz (unguresc), 
pr. nostru, lasza. III este scris cu englesul sh, pr 
shi, greshalelye; iar m cu sth şi st, pr. mentujesthe 
mentujeste. | este scris cu cz, pr. imparaczia. S este 

însemnat fonetic cu 2 şi se, pr. zilele, astese. 

Istoria Pringilor Ţiarii-Romanesci 

scrisă la 1780 de „Samuel Klein 

Acestă istorie fu copiată mai târditi, pe la 1780 
de Vasilie Vidd Iată o probă ortografică, 

- 

— Si asia venind noi cu serisul histoiii de anii lui 
Christos 1629 pene laa cincilsa'ânn a'domnii lui Nicolas 
Voda a .do'â, quz'ră este in annul 1724, facem gatâtul pro- 
mitind, que, cu temp si mai in colo om conthinua?. si se au 
scris acăăsta historie mai in tei de totă de Samoil Klain in 

1)_L. Săineanu, „Op. cit.“ pag. 13



              

2 

Viânua: Annul 1770, iâr acum” in aceasta forma de pre a. 
c6 de in tei se au scris de Vasilie Vlâd. In Annul 1780, 

Viânna” 1), 

Sistema acâsta este etimologică, grafia se asa- 

_mână f6rte mult cu cea din gramatica dela 1780. 

Pe ail scrie cu 0, d, 00, o, acua, e; meu, % 

cu a, e,î; 'k cu ea, 6; wcud, ca; ucuce ci;srcu 

c, qu; woeusi;u cut; m cut şi th. 

Dăm aci titlul unui autograf a lui George Şin- 

caii : 

» Descallecatul d tierraei Moldavaei lă, ce valledt de la 
zidhire sau templul“, 

O copie culitere latine scrisă de Şincai: „Dom- 

nia lui Petru Voda celui porehlit Schiopul“. Acest ma- 
nuscript autograf conţine pe faţa din urmă cuvintele 

următâre : | 

„Si sosind cu scrisul pana, aicea, quât s'au djuns dceste i 

izvode: iara de aici inndinte, a'mnii scrisi_ pana la dceste - 

vremi, dupa spăHASaa îsvodelor tot a lui Mupon asreaTSA. 

Sfărsit si lui Dumnedieu lauda“. 

O altă notiţă, copiată tot de Şincaii, la finele 

manuseriptului este: 
x 

„In anul=secka=aSna Loan ke pren ostenedlla smeritului 
Epmonag Gaga Moaaocgansa, den ci Monastire GakSa ce au 

fost la Metropolie. Si'e$ Protopopul Nicoldi am legăt dcest 

ak'ronnceu)“, 

Mai amintim aci un titlu dep la finea, seco- ; 

m
a
 

aa
 

ai
 

ua 

1) N. Densuşanu „Raport înnaintat Academiei române“ pag. ! 
104. Bucureşci 1880. 

2) Ibid. pag. 104—105.   
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lului al XVII-lea, ori începutul secolului a] XIX-lea, | “ şi care este scris cu o sistemă, ortografică deosebită - de tâte câte le-am VEdut până acum. Iată titlul: 
„De Despârceireă Beserigi Reserituluy, de câtră qeă ho- mană & Apusuluj.—care nu fieste cum nigi din singură voja suă, ge după Invocetura ged, vete a sfincilor Pavencj. sau facut 1)“. 

  

Un catechism de pe la 1760. 
„Katekismul csel mare ku Amntreebary si Rszpun- 

szury tokmit Pentru ZEnvzcztura tuturora Krestino-Kato- . liesilor zen Ceerile Prea ZEnnalezatej si Prea luminatej Zm- 
pereteszej Krajeszi A posztolicsesty.* 

Urmsză apoi opt rinduri şterse cu condeiul: 
„Pin un Pater a Rnduluj Szvantuluj. Francesko si a, Provinciej Bulgarii Preot ku Porunka si Blagoszlovenja cse- 

lor maj mary din Nemeye pe Rumenye ntors. La tipar 
dat si tipeerit,« 

  

Jos: 
1 

Am Buda ku szlovole krajeszkulaj Universzitâs. 

Sistema ortografică este următorea,: 2,4, % cu 
e; cuv, j,ucu CS;-14, %, CU z; wcuc, cz; meu 
s; e cu sz. Mai originală este substituirea, lui ge, gi 
Şi j cu X; aşa el scrie: Zudecatae, axulor, ne salu- 
xi, etc. | i 
A catechism, tot de acelaşi autor, este urmă- ! 

torul: 

„Katekismul ku Zntrebery, si Reeszpunszury tokmit 
Pentru snvecetura Tinerilor a Krestino-Katolicsilor Ain Ceerile Prea fEnneelczatej si Prea luminate; Aimperoteaszej 
Krzjeaszi A posztolicsesty.« 2), 

  

| 

| 1) N, Densuşanu „Raportul citaţ“ pag. 97. 
| 2) Acelaşi pag. 103. | 
| praz. - | 
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-Epoca'[l. (1780—1825), 

Sistema lui Micul (Clain) *). 
1780. 

Sistema lui Micul ne este cunoscută din grama- 

tica română, lucrată, împreună cu Şincaju, intitulată : 

„Elementa linguae Daco-Romanae sive Valachicae, com- 

posita ab Sam. - Klein de Szad, S. Ord. Basihi M. 

etc., locupletata vero et în hunc ordinem redacta a G. 
_-G. Sincai. ejusdem Ordims, A A. LL. Phil. et SS. 

Theol. D., Vindobonae 1780. Micul este etimologist 

riguros, câte o dată merge cu etimologismul până 

“la estremitate, căutând de a reduce limba română 

la cea latină macar în formă, dacă nu în fond. Cu 
tote acestea în acaftistul de la Sibiu din 1801 (tipărit 

cu scop de a popularisa scrierea şi cetirea cu carac- 

tere latine), Micul este mai mult fonetist de cât eti- 

mologist. Iată şi titlul acaftistului: 

„Mcathisi său cărte cu mule rugaisuri pentru 

evlaviea fiiestequarui Crestinu. Acum intr'acest chip 

ashezalu de la Parintele Samuil Klain de la Sadd, 

Jeromonach din Monastirea SSS. Troitae, din Blaju. 

Sibii cu Typariul lui Martin Hochmeister, Typographul 

Chaes. Craiesca-Dicast. 1801. In prefața acaftistului 
îşi desvâltă, sistema ortografică întrebuințată, 

Dinsul, pentru prima Gră, descopere unele legi 

fonetice ale limbei române, pe basa cărora ne dă | 
reguli pentru scriere şi cetire. Aceste legi sunt: a ! 

- neintonat se preface în ă, pr. lumina; a, e, î, înna- i 

„inte de n, mb, mp, se prefac în , pr. pane, camp, ! 

) Vegi „Arhivul lui Cipariii“ pag. 587, şi „Principiele de : 
limbă“, pag. 307. - Na 
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fen, împerat; e şi o intonate se. prefac în “k şi o, 
când in silaba următore se află a sati e, pr. ola, lege; 
€, 9, înnainte de vocalele a, 0,u,d,î şi înnainte de con- 
sunante aii sunet tare, ar înnainte de e, î se mile 
în tocmai ca şi la Italieni, pr. fuga, corn, cruce, cine, 
legi, geme; d, s, t urmate - de i se mie, pr. dieu, 
rusine, tie. Admite literile k, & şi y numai în serie- - 
rea cuvintelor străine. | 

Până aci Micul este un etimologist moderat. 
Aceste legi generale ale foneticei române, le primiră 
ŞI ortografiştii următori. Să vedem şi punctele în 
cari împinge etimologismul până la estremitate, aceste 
sunt: Scrierea lui a cu aa, d, pr. cdpraa, nds; ceti- 
rea lui e ca i înnainte de n simplu urmână în silaba | 
armătâre e sait d, pr. cuvente, denti; însă dacă își 
păstreză, sunetul, atunci se însamnă cu-doiiă puncte, 
pr. venen. Cetirea lui o ca u înnainte de mb, mp, ? 
n, escepționând numele proprie, pr. bombac, compar, 
monte ; din contră Antonie, U la finea cuvîntului: se 
aude numai de jumătate, pr. dieu; iar între d6U8 
vocale nu se aude de loc, pr. oue, boui, laudauam, 
cantăui. In ceea ce priveşce consunantele Micul dice, 
că c înnainte de / se pronunţă ca x grecesc, innain- 
tea lui £ ca p; însă cu sedilă de desubt, se ceteşce 
ca la Francesi, pr. Christos, lacte, glagie. G înnainte 
de n se pronunţă ca m, pr. Pugn, gnell. H se ceteşce 
numai în vorbele nelatine, pe rcână în cele latine nu 
se ceteşce de loc, pr. hdina, la âin contră în hom, 
hora, hoste. L începător înnainte ori după consunante 
sai duplicat se pronunţă ca latin, pr. 'ldrg, selbă- 
iec, flore, cavali, iar la, mijloc, între aciă vocale Şi 
la sfirşitul ori cărei vorbe, fiind „Simplu se pronunță 
ca r latin, cu escepţiunea supinelor şi a articlilor, 

a 

     



        

1 So 

în care cas îl insemnăm cu spiritul aspru, pi. mota, 
angel”, din contră umilit, iata'l, dela ; şi în fine, dacă, 
după | urmâză î, precedendu-i sai urmându-i altă 
vocală sau diftong, atunci se pronunţă ca 3 latin, 
pr. muliere, filiu, el. Qu se pronunţă ca şi &, pr. 

- Quand, gquale. Şi în sfirşit ss se pronunţă ca s latin, 
„ar sc înnainte de i ca, si nemţesc, pr. folossitore, 

scientia, crescere. Dăm aci câte-va probe -ortografice 

din acestă sistemă. 

Forme de vorbit despre lucrurile celle, ce mai adese-ori 
ven in cuventare. 

      

]. 

Antaiaa vorbire. 

A întrebăre pe cinevă despre 

d să, si allor sai sanatite. 

Bona demi- 

neatiaa 

Bona diâ 

Bona seraa 

Fireâi sanatăs | Dom 

Bene âi venit | niea tă 

Qvum' traesci? esti sa 

natds? 

Sent sanatăs: multiâm 

lui Dumne Dieu si Dom 

nieei tâle de cuvente bone 

Dâr celiă lâlti, quâl'i mâi 

Pruncii si Fameliaa ? 

Toti se inclina sanatosi 
Domnieei tâle. 

Dâr Betranul, Tâta”! Dom 
nieei tâle, quum se mâi 
porta ? viu: e anche? 

Domnu- 

le, vel 

Domne! 

  

Custa, si ell ne putencids 
den di în di quă vechii. 

Dâr â-Domnieei tâle Câs- 

nici quum viuetiuesc ? 
Toti sent sanatosi spre 

sierbirea Domnieei tâle 

Plâcati â-sedere, qua ei 

îi ostenit 

Bă ostenit nus”, tatusi 

forte bucurăs âsi pleni po- 

runcaa Domnieei tâle; dâr 

câuta se me intorn âcasă 

quât mâi rapeda voi putere. 

Remani in pâce pana te 
oi mâi vedere iara 

Sierbul cell mâi plecât, 

si mâi humilit âl Domnieei 

tâle. 

Mâmaei, Sororilor, si Frâ- 

tilor Domniei tâle le spone 

inclinacioni si volie bona 

delâ mene. 

Ti oi fâce pe volie 

    

 



   co 

IL 

A doaa vorbire, 

-. A-clomâre Hospeti. 

Pâre, qua bâte cine-vâ lă 
usie, 

M'oi duce, se vea cinee. 
Cine esti â-collea ?. 
Hom bon, sd Fartăt. 
Pe cine câuti? 
Cerc pe Prea luminâtul 

Domn, âcâsa este? 
Vedi bene, e âcâsa, pen- 

truce ? 

Asi pofthi, se âm noroc 
de â vorbire cu Mariea să, 

Delă cine esti trimis? 
Delă Mariea saa Bâro- 

nul N. 

Întra si âspecta, pucin, 
pan”. ei voi spone. 

Sierbul Prea luminâtului. 
Domn N. âr vrere, seti vor- 
besca. | 

Fa, se intre, 
Mariea saa, Domnul “meu 

inclinanduse te saluta, Prea 
luminâte Domne, si se rogă, 

„se te humilesci 4 prandire . 
mâne lâ, ell. 

Spone Marieei. sâle sier- 
 bire inclinâre si salutăre 

delă, mene, si qual voi cur- 
tăni. 

Mai prandi vă cinevă la 
" Domnul tau ? 

Vor mai prandi unii den- . 
, tru celi măi boni fertâţi âlui. | 

  

Pe quâli âcumă  voli, seei 
invit, 

Mdssa se cisterne, si hospelii 
se dduna. 

Auditi sierbilor ! âsterneti 
__mâsaa, qua îndâta, vor bate 

doasprediece. 
Pentru quâte fece se e îs 

ternem ? 

Mai Petre! quâti ti au 
dis, qua or veni l4 prandi? 

Oct âfara de Socraa Ma- 
rieei tâle, quâfe â veni cu 
toti trei Nepotii, si cu 
Nouoră să. 

Asiă dâra âsterneti pen- 
tru sesse spra diece. 

Aici sent âtâte cutite, 
furcutie, linguri, si Sâlve- 
turi, 

Unde sent salaritiele. 
Plenes' de sâle ? 
Du te in cogvna si âda 

telierele, si patenile (blidele) 
celle de cusutăr, 

Pone pachărele cele de. 
cristâll intraurite pe mâsa, 

Tocmesce scâonele in rand, 
Tote sent gâtâ: da de 

scire Marieei săle. 
Prea luminate Domine ! 

buccâtele's puse pe mâsa, 

Se siede Id mdsa, se manca, 
si se beue, 

De ve “plăce Domniilor 

„
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vostre, se "ne ponem lă 

mâsa, qua, se vor recire 
_buccâtele. N 

Luâtiva, locuri si scâone 
„dupa placere si fara de dl. | 
legere, fara, ceremonii, quaci 
toti sentem fartâti. . 

Zămaa âceasta e facuta 
tocmă pe gustul meu. 

> Nu gandei, qua esti sen- 

gul, qualui ei plâ-ce, qua 
si noi âceastaa, dicem. 

Cârnea cea de vâcca, de 

" vitiell, anche mi au placut, 

tam emi mâi plâce âceasia 
"de cerb, de capriora, de ga- 

- lina, de porc etc. 

Dâti ne de beuut. 

De quăle vin porunciti 
sev'âduc? de cell rosiu, sau 
de cell âlb? - 

« Ada de cell rosiu, 
| Qvum ve plâce vinul. 

„ âcestă? E 

Porte bene. 

Plăcave Domniilor vostre 
â manancăre si a-beuere. 

Nu te osteni â ne am- 

biere, qua, mancam, si beu- 

em den grâtiea Domniei tâle. 

Bâga, vin pachârnice. 
Se beuem pentru sanatâ- 

tea fartătilor nostri. 
“ Pentru. sanatâtea Dom- 

„niilor vostre, 

Dumne Dieu. ve tie intru 
"multi ânni in pâce. sanatosi 

„Si fericiti, 
S 

mim, 

- thim tote celle bone. 

  

  

„ Forte frumăs eti multia- 
si âsisderea, eti pof- 

Forte eti multiamim de 
prandiul bon. 

Nu este pentruce semi 

multiamiti : * 

Ve rog se luuâti in nume 

de bene, şi se fiti ertatori. 

III. | 

A treiâ vorbire: 

De mutdrea tempului, si de 

horele dilelor. 

Ce temp este? 

E seren. 
E reu temp. 
Incepe â suflăre ventul. 

 Bâtte vent. 

Asta nocte au cadiut, 

bruma, niue, grandine, 

Delă media nocte tot 

ninge, 

Om âvere ploe. 

Ploa âfâra? 

Nu numâi ploa, ci anche 

si fulgera. 

Nu e temp se jâci in pât; 

scolla te, r'audi quum tona, 

si traznesce? - 
Câld e âfâra? 

Bă, âtâtă de mâre fig 

au fost âsta demineatia, 

quât tote âpele au inglaciât. 
Nu e cu potentia fiiend- 

qu'ă era serâ nor... 

(Quâte hore sent? 
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„de milluri; 

"veti gassire ici . 

Au battut, vel au fost 
unspradiece. 

Trei fertâlie pe cinei. 
Vitate 14 horâr 
Merge pe nove. 

Indâta ori fi siesse. 
Ouum trece tempul! 
Si eu âspect. 
E âmeaai. 

IV. 

A patraa vorbire, 

Intre calatori în crisima. 

Quâte milluri sent deaici 
pana in Bucuresci ? 

- Treidieci si siepte. 
Am facut, doadieci şi cinci 

tatusi  âstaai 
n'om putere sossire âcollo. 

Bona e câllea?. 
Nu prea. 
Asiâ dâra ne â caută, se 

ne âbatem in crisimaa cea 

mâi âprope, si se noctem _ 
intrinsaa. | 

Crisimâriule ! 

: âbâte âici? 

Vedeti bene Domnilor; 

frumose 
cassi, lepedeao curâte, gol- 
luri noue, manusterguri, 
perine si tute, quâte sent 
de lipsa. 

Arâta ne dâr o killie, vel 

o casutia. 

Îndâta. '- 

   

(îd cids). 

| 
| 

  
putemune - 
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Ce voliiti, se ve ferbem 
pe cena. A 

Pâceti o tira de zâma, 
âpoi coceti pucintele oua si 

sfrigeti un pui de galina, 
de râtia, de curca, de gan- 
sca etc. 

Dâr pe langa frictura ce 
vreti, sallâta sâu spârga? 

Ne mica de âceste, ci ne 
"âda pugintel curech. 

Deaca n'âti bagât siofrân 

in zâmaa âceastaa, ancâi se 

Q fiti facut cu petrinseli. 

Wâveti vro radeiche ? 

Nu; dâr âvem unt pros- 

pat, struguri, prune si per- 
seci. 

Dâr de beuut ce âveti? 

Avem vin, beuere, rosoll 
si vinârs, 

Cu' quât e masuraa, de 
beuere ? 

Aceastaa se sci, qua e 
cu cinci creeicâri. 

Audi crisimâriule! nus 
âr putere gassire un carauşi 

“se .ne duca pana la Ar- 
gisi? 

Bă, tocmă âcum au. fost 
unul âici: vreti sel clam 
inlaontro ? 

Clama/]. 

Dea Dumne Dieu bene 
Domnilor ! 

Bene âi venit: hom de 
homenie 

Ce mi porunciti? 
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Quand ei pornire quâtra 

Argisi ? - 

Mane panan dia, de voi 

capatâre homeni, se port. 

Dora si Domniile vostre 
eti vvere, se mergeti 14, 
Argisi? 

Vedi bene: quât ceri pen- 

tru un loc in caruca? 

M'eti dă diece florenti pe 

loc, si voi tienne locurile 
celle mâi bone. 

Bă, ti om dă doi gâlbeni, 
„ de te vei purtă bene, 

vrun mariesi pe beuutura.   

  

Sent indestullit. 
Nocte bona si visuri 

curâte. | 

Hodignescee in pâce, si 
nuti uită ne sculă cu o 
jimatâte de hora mâi in- 
nâinte de ce om pornire. 

Voi desceptâ. . 

Crisimâriule ! cu quât eti 

sentem datori ? 

Cu doi Tălleri. 

Nâi, si remani sanatos. 

Câlie bona Domniilor vo- 

stre 1). 

Diferinţa dintre sistema din gramatică 
şi acaftist. 

In gramatică păstreză pe 1 între d6iă vocale Şi 
la fine, în loc de r; h în cuvintele latine ; e în loc 

  

de i, când silaba următore conţine e sai s; o în loc 
de u înnainte de mb, mp şi 2; u între astă vocale; 
grupa gn, ci, în loc de mn, pt; sunetele căgute 1, n. 
Tote aceste litere sunt înlocuite in acaftist cu su- 
netele corespundătâre române. Sunetele a, u, m în, 
gramatică, sunt scrise cu di, îi, si, pe când în acaftist 
cu 2, îi şi ta, si şi sh; w cu sc înnainte de e-şi i în 
gramatică, în acaftist peste tot cu st sau shi; m în 
gramatică cu. î, aci cu t saii th. In. acaftist se qu.- 
plică consunanta, când se întîmplă abatere de la -re- 
gula, că 'a, e, i aii sunet nasal înnainte de n, mb, 

  

!) Vegi „Elemente linguae Daco-Romanae sive Valachice com- 
posita ab Samuele Klein de Szad“, Vindobone 1780, pag. 87—98,
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mp; 4 cu ce, îs; m cu, 2s: k cu ea; w cu 0. În 
acaftist ne mai spune, că ș după 7 se preface în 4, 
în care cas se insamna cu f Şi circumflecsul; asemi- 
nea, schimbare o sufere câte o dată şi a, e, când se 
află, înnainte r. 

Dăm 0 probă de ortografia acaftistului: 

„ Cantdre jedinica catra prea sfanta, de Dumnezeu Nascatoreat, - 
Stă Mâica cu jele plangend — langa Cruce mult lacra- 

mand — Quand Fiiul se restignea — Sufletul ei cel superât— 
schi cu dursre intristât—1 Jâu petruns Sâbiea—0 triste shi ! 
necazsita — Tu âcea, blâgoslovita — Maica: unuia, nascut — Quâ- 
rea plangea shi mult jelea — Shi tremura, quand Ea vedea — 
Pâtima, c6lui nascut — Ce om ar fi ne tanguind— Pre Mâica; 
lui Isus vezind-— Intre tâta chin fiind — Cineâr putea fi ne- 
jelind — Pre Mâica lui Hristos. privind— Cu Fiiul s6u pathi- 
inind— Pentru a omului pecât-— Vezul pre El in chin bagât 
— Trupul lui de chin stricât—Pe al s6u preadulce baeât — 
Vezul murind ne mangaeât —Quand El sufietul shâu dat— | 
Mâica izsvor de iubire—Fame se simtz chinuire — Se plang 
shi eu cu 'Tine—Fa, se ârze sufletul mâu — Iubind pre Hristos 
Dumnezâu — Quâ si plăca, intru niine — Mâica te milostiveste 
— Râna lui Hristos sadeste— Târe in inima? mea A Fiiului 
tau cel rannit—Cel pentru mine chinuit -—Chinul lui fal par- 
tea mea-—Fa me cu Tine a tangui—De cel restignit milam 
fi— Pana ce v6iu se tra6sc— Langa Crucea lui a firea-— Tie 
a me insotirea—lIn plans bucuros voâsc—A Fetsoărelor | 
Fetsioâra —Numi fii mâi mult amâre — Ci fa se pling cu 
Tine—Se port a lui Hristos moarte—Shi a păthimii lui 
soarte-—De rânnei gandind bine—Fa quă shi eu se pati. 
mssc— De Cruce se nu me lipssc — Shi de scump Sangele 
lui — Aprins ferbinte, shi infocât—Prin Tine se fiu aparăt— 
In zioa judeczului— Fa cu Crucea se me paz6sc— Cu Mortea 
lui se me intarâsc—Shi. cu a alui daruire— Quand mi vâ 
muri trupul— Fa s6mi capete: sufletul — A. raiului marire 1). 

  

- 1) Vegi Ciparii „Arhiv pentru filologie şi istorie“ pag. 761— 
165. Blaj. 1876. Pe 
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O gramatică nemţască. - 
"din a. 1786, 

„Iată titlul: „Gramatika nemezedszkce szau Pouce- 
| czutre,. cen lzeuintru la onvoczahira limbii nemczesti 
-sapre felăszul skoalelor a, Neamului rumeneszk. Ms. 
anonim 40469 pagine. Sistema, este următorea: „|, 
Xe; aa; l—i; u=—B8; u=—ca; M=s; c—sa.. 
Iată aci inceputul prefeţei : - 

- „ndreptăre ennainte, kare vojeste a zenvaacză, vro - 
limb& asă ka szae stie, pentru tze trajâszk ku kuvintele 
jei, asă si pentru tse szze mute, si sza tokmâszk kuvintele 
jei aşă, si nu almintrilea, ai de lipszze aiseluja, sze stie | 
'regulele limbii atsejea. ete“ 1), 

“Hervas.: 

1787. 

Hervas (părintele Lorenzo) se născu la 1735 în 
Manha spaniolă din o familie nobilă, A stat mult, 
timp ca misionar în America, de unde se întorse în 
1767 Ja Cesena, în Italia. El muri la Roma în 1809 

“ca bibliotecar. al Vaticanului. Dinsul a publicat 0 en- 
ciclopedie (între anii 1778 şi 1787) întitulată: „Idea 
dell” Universo, che contiene la storia della, vita, dell” 
uomo, elemente cosmografici, viaggio estatico a! 
mondo planetario, e storia della, terra“. Acestă en- 
ciclopedie, care are 21 de volume, a fost . traduse 

„mal targit în limba, spaniolă. 
Pe noi ne interesază, partea ultimă intitulată + 

„Saggio prattico delle lingue . conprolegomeni e una 
reccolta di orăzioni dominicali, in piu de trecento - 
„lingue e dialetti“, 1787. | 

  

1) Vegi „Citatul raport“ a] d-nuluj N. Dehsuşanu, pag. 103. 
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Limbile sunt dispuse după ţări şi după gradul 
lor de înrudire; oraţiunile dominicale sunt în număr 
de 307, reproduse 'cu caractere. latine şi însoţite de 
0 traducere literară şi de note gramaticale. 

Hervas publică între „dialetti latini“ trei forme 
originale de Tatăl nostru, lăsând la o parte cele 
luate din Chamberlayne, şi pe cari le-am reprodus 
mai sus. 

Sub Nr. 262 găsim o „orazione valaka“, ce a 
văgut-o întrun Breviar manuscris cu caractere jli- | 
rice, întitulat greco-valaco, în bibleoteca colegiului 
Propagandei din Roma. Numerdsele greşeli de tipar 
fac acâstă reproducere aprpe neinţelegibilă: 

Tatăl nostru, karele esti ia cerio, 
Sficzjetkzie numele tzu 
Kie jepiczia ta, 
Fie voata ta, pre kum jeferio, sci pinchita,; 
Pchinje noastri czje de pururje din&o noa5 astize, 
Sci ne iapti noad grascalele noastre, prekum sci noi „jertimi grescezloră (nostri) ; 

„ertm hreszyeylor noszezy, 

Sci nu ne duze pre noi je eipeti, 
Tene erijiesce de feli rzu. 

Sub Nr. 268 se află-o formulă nu mai puţin gre.- 
_şită, luată din un Olaslov, tipărit la 1778 şi aflat în 
aceeaşi bibleotecă. O. reproducem aci: 

Ofnicjekce numele tu, 
Wie japricia tu, 
Fie. woja ta prekum in czeru, fsy „pre pomianyt, 
Pianni nostr czi depurupi dneo noao astzy, 
Szy ko iart noao hze szaens noastre, pre kum szy noy 

Tatăl nostru, karele eszezy ia. czelury, 

Szy nu ne ducze pre noi in. ispit, , 
Czj ne isbwiszeze del -czel ru. 

Eee rece co  
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“Sub Nr. 264 aflăm o formulă, despre care dice 
car fi primit-o din Moldova, unde se obicinueşce şi 
pe care o reproduce şi Adelung sub titlul „Molda- 
%isch- Walachisch“ : | 

| Tatul nostru, kare est in teherul, 
Sfynzaskasi numele al tou, - 
Sa vie imperazie ta, 
Se fie woye ta com yn tscher ascia pe pemynt, | 
Pune nostru tschel den tote zilile dy nou aste, | 

| Sche jart nou grischelele nostre, cum schi noi jartim : 
grischelor (!) nostre, 

Sche ne noi aduca, yn ispity, | 
lare matujet (!) pre noi den rue 1). | 
Vocala a este scrisă cu G, 6; 0, 6, u, pr. impe: 

razie, tatel, pomianyl, noa, tatul;, a este însemnat 
Cu 4, pr. pune; Iar „A cu î, y, pr. îngn. Consunanta | 
u este scrisă cu ce, cz, teh, pr. Cerio, ceeru, tcherul; 
jar k cuc, k, pr. com, kum; w este representat prin 
SC, s2, sc, pr. sci, say, sche; u, este scris cu 2, pr. 
sfyneaskasi: s este însemnat cu 2, Dr. astize. | 

Sistema lui Morariu. 

1788. 

Morariu (Molnar) a tipărit, la 1788, o grama- - 
tică română întitulată: „Deutsch- Walachische Sprach- 
lehre. Verfasst von Johann Molnar, Kânigl. Landes- j 
Augen- Aret im Grossfirstenthum Siebenbiirgen. Wien, : 
bei Joseph Edlen von Curabek. k. k. Hofbuchdrucker, . 
Gross- und Buchhândler. 1788, 8-0 (445 pagine numz- ] 
rate, şi 96 nenumărate) 2). 

    

1) L. Şăineanu, „Op. cit.“ pag. 13—91. | f 
2) D-nu! Ciparii în „ârhivul citat“ pag. 625 ne spune, că gra- i 

“matica, conţine 445 pagine numărate; pe când în un esemplar, cel £ 
am, se află numai 413 pagine numărate. - 

     
       



== 
Acestă gramatică, este scrisă în limba germană, 

esemplele româneşci sunt scrise cu litere cirilice şi 
latine. * 

| 
Sistema grafică este cea germană, jar principiul, 

„de care este condus în scrierea limbei române, este 
„cel fonetic, urmând acestui principiu nu atât din 
„convingerile sale, cari sunt etimologice, ci mai mult 
pentru scopul, ce şi la propus, de a scrie cât se 

"pote de Simplu, pentru de a pute r&spindi învăţa. 
rea, limbei române şi între străini; mai ales între 
germani. Recundşce de alt-fel marele merit al gra- 
, maticei lui Micul, care are de basă principiul etimo- 
"logic, numindu-o o scriere preţiosa. Lăsăm să ur- 
„mMeze aci chiar vorbele autorului, în ce privesce âpre- 
ciarea gramaticei lui Micul şi motivarea principiului 
fonetic adoptat de dinsul, Iată ce dice de gramatica, 
lui Micul: „Die bisher bekannten Arbeiten und Nach- 
'vichien verschiedener Gelehrien sind aur Erlernung der 
Sprache theils nicht vollstăndig , theils michi fasslich 
genug, ausser die Elementa linguae Daco- Romanae, 
iese in der That schătebare Arbeit der Herren P. Klein 
und țSinkay, st auch in der Riicksicht,. malachische 
Worter aus lateinischen abzuleiten, volistăndiger.“ Lată, 

Şi şirurile, prin cari îşi motiveză principiul fonetic: 
„Aller historischen  tieferen, - eiymologischen  Unter- 

Suchungen, muste er sich enthalten, weil sie durch seinen 
Plan ausgeschlossen wurden. Diese schienen ihm vielmehr 
în eine ausfihrliche, gelehrte Sprachlehre zu gehăren, 
als în einem Versuch einer populăren Einleilung, deren 
ganzes Verdienst în Volistândigheit und Richtigkeit der 
Regeln und in Kiiree des Vortrags. besteht“, 
| Aşa dar Morariu este cel dintajii representant al 
fonetismului pur, care caută a însemna, fie-care sunet i 

Li 
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“prea plekat'e. Kumte afli m'eriata. Eu ssaent ss'en'ctoss 

  

up 

cu 6 anumită literă, nereflectând la etimologia cuvin- 
telor. Pe a îl scrie în totdeauna cu 'el) pr. tate, 
mame; pe 4 cu %, pr. “emp'erekes, “enr'ed'eschines ; 

„Pe % Cu ae, pr. caene, paene; “k cu ea, w cu 00, pr. 
mireass'e, oal'e; pe u şi d jumătăţit îl scrie fără s&m- 
nul scurtării ; 's cu k, pr. 'entunerek, K'eptuschala; u, 
W cu germanele tsch, dsch, pr. purtschel, ischerb, dscher, 
dschem; x, w eu sch german, pr. schudeketsriu, schok, 
schuer, sch'ed; c cu ss, pr. lekuessc, SSki0p ; w cu 2, 
pr. hur'ezit, mai tozi; 3 cu S, pr. S'emoss brasi. 

lată câteva, probe din gramatica sa : 

„Dialoguri a cuvaenta desspre oaresch kare sst'eri 'ennainte“. 

„Bun'e dimineaza, Bun'e sioa, Bun'e sseara. Slug'e 

laud'e lui dumneseu, schi multz'em'essk dumitale pentru 'entrebare. Bine ai venit jubite prietine. Eu mulz'em'essk pentru prietineasska dragosste. F'em atschasst'e pL'etschere. Koschokul milau ross moliile 'en vara. trekut'e. Hainele mi leau furat ssluschitoriul mieu. Oameni ischei bogazi lekuessk “en palaturi, sseratschi ss'e 'endesstulease ku bordeae (ko- libi) schi dorm tokma ascha, bine. 'Em pare vreu k'e te lass ss'e merdschi. 'Tschei tsche schtiu mai puzin, atscheia gr'e- essk mai mult de r'esboiu. Mintea schi 'enz'eleadscherea, ei i- mai pre ssuss. Patul era ferekat ku ardschint. Eu doressk + dup'e odichn'e pe care ascha de mult 'ensadar o poftessk. 
Tschea, mai dultsche ssimzire „ieste aschterdsche lacr'emile /. de pe okii tschelor tsche p'etimessk, schi aturna bukurie? “en inimile lor. M'e dshunge *enlaturea de direapta. Nu mai ! 
potsch r'ebda durerea. Nu iasste n'edeschde ss'e ss'e sskoale. 
Raendueschtezi kassa. Dumneseu sse fie noao tuturor mi- lostiv 2)“, | 

Gramatica lui Morariu sa retipărit la 1822 în: 
Sibii. Acestă ediţiune conţine un vocabular şi eseni-? 

Se
e 

im
et
eo
 r

ea
 

e, 

  

1) In gramatică lui Morarii se află însemnat cu apostroful de - asupra, însă tipografini lipsindu-i acest semn, sa pus apostrofui ală - turea cu e atit în text, cit şi în proba ortografică;; de asemenea nu ; s'a putut pune o trăsură orisontala ce asupra lui ae cure represintă pe &. -. *) Esemplete sunt culese din gramatica lui Morariu pag. 361 —385, ; 
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ple mai multe; de alt-fel este scrisă tot cu sistema, „cunoscută 1). a | 

| Sistema lui Şincajii?) 
1803. 

Gramatica, din 1780 fu e nou editată de şin- caii în 1805, sub titlul: »Elementa linguae Daco Ro- manae sive Vaiachicae, emendata, facilitata, et în me. liorem ordinem redacta per G. G. Sincay. Budae 1805. În gramatica din 1805 Şincai face o mulţime de schimbări ortografice, mai cedâză din. etimologismul cel forte riguros, simplificând sistema, din 1700. EI dice, că vocalele e î,0,u şiy se pronunţă ca în latină, de aseminea, Şi a însemnat cu acutul; însă, fără accent ca, 4; iar cu circumflecsul, de aseminea, € şi î, ca a. Aci “gice: „Rodmus Klein et 1 Molnar diteram x cupiuni exprimi „Der ae; num justum ha. beant, lector dijudicet; quia în omnibus vocibus, în guibus ae adhibitum volunt, recedunt a radice Latina“. Despre € cu acutul sat diftongul ea, ice, că „se pronunţă ca e unguresc neaccentuat sati ca e în penultima infini- tivelor latine de a III-a, conjugare. Despre consunante ne spune, că 6, d, f,4,k,l, Mm, 1, 2, 7, £, 2, v se pronunţă ca in limba latină, C, 9 ca în limba italiană; £ cu sedilă ca cz unguresc sai 2 italian şi german; | Qu ca k& numai în pronume şi adverbe. S rotund ca. la Latini; însă lung în mijloc sai sh, la început ori rr în fine, ca, sch german. -I ca în latină, însă înnainte 

  

1) Nu ştiă cine 3ă o fi editat, de 6re-ce îmi lipseşce titlul cărții, Tot o sistemă fonetică germană ne o propusese [. C, Schuller pe la 1860 în arţicotul sti „Vom Lesetisch“ (vegi „Transilvania“ 1860 N-rit 38—39). Acâstă sistemă însă A fost combătută de Vas. Pop în arti- “colul său: „Reflesiani“, publicat în F6ia p. minte“. 1860 N.rii 47—48, cir. N-rii 36 şi 38. a RR 2) Vegi „Arhivul lui Ciparii“ pag, 562 şi „Principie“ pag. 812, 
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de ș ca te unguresc saii 2 german, cu escepţiune 
când înnainte de îi se află sh sai s lung. J se pro- 

„__Dunţă ca la Francesi. Despre accente ne spune, că 
/ eu.acutul însămnăm pe d, 6, ş, când trebue să lun- ; 

gim silaba, penultimă ; cu circumflecsul pe â, 6,î, când 
„se pronunţă ca 4; cu gravul pe ă,;, %, când trăbue 

să le prelungim la, finea verbelor, pr. în mâncă, auzi, 
facă. Cu tâtă simplificarea făcută, Şincalii totuşi ră- 
mâne etimologist, de 6re-ce sunetele x şi 4 caută a, 
le scrie după derivaţiunea latină, când cu a şi e, când 
cu î. Transcrierea lui m cu s lung german şi cu en- 
glesul sh nu este aşa dicend nici fonetică nici eti- 
mologică. Accentul grav în „mâncâ“, afară de lun- 
girea ultemei, mai arată obscuritatea lui a, deşi de- 
spre acesta autorul nu ne aminteşce. 

Dăm aci neşce probe de sistema ortografică a 
lui Şincaji 4). 

„Zeu, tâta!l, fiul, duchul sânt, sânta Troitia, mântui- 
toriu. Împeratieă cerurilor, fagiarnie, tâmpla, sherbire de 
zeu, rugaciune, stâlle, tierra, vânt, ploae, ceaca, shes, pa- 
sune, desiert, rîpa,. mormânt, fântâna, ânn, meaza zi, sâra, 
âstazi, mâne, ieri, dupa prânz, crestet, capacina, ochiu, 
ur6che, masea, musteace, brâg, unghie, sîn, genunche, me- 
dua, tusse,- întiellâgere, judecata, plesiuv, ânel, pepthine, 
pânsa, usia, miere, bânni, caâl, âlb, orz, fen, sheâ, floarea 

   

  

soarelui, cepa, svekla, pera, âlluna, tip, mâtia, koksh, pâs- 'Î: 
sere, sherpe, shopârla, vârme, greurusi, vânat, rmohorât, 

- masteha, fiâstru, quum traesti? iesti sânatăs? Sânt sână. | 
tos: multiâm lui Durine zeu, si Domnieei tale de cuvinte 

"bune. Dâr ceiâ lălti, quarii mâi îi, Pruncii, si Famâiaâ ? 
Toti se inchina sânatosi Domniei tâle.. — Dăâr Betrânul, 
Tâtal Domniei tâle, quum se mai poarta? viu e ânche?— 
Custa, si iel ne puthincids din zi in zi -Quâ, vecchii.— Auziti 
sierbilor | âsterneti mâsaă, qua îndata, vor bâte doao spre 

*) Esemplele acestea sunt luate din „Istoria limbei şi literaturei : 
române“ de 1. Nădejde pag. 391; d-sa le-a reprodus din „Elementa 
linguae Daco-romanas“ ete, de Şineaiui, Budae 1805.    



  

 zece.— Pentru 
ti au-zis, 
riei tâle, 

quâte fâcs se âstârnem ? — Mai Petre! quâti qua or veni la prânz ?—Opt âfâra de soacra Ma- Quârea âveni cu toti trei Nepotii, si cu Nuorâ -să. — Unde sânţ Sarariitiele ? — Zâmas âceastaă e facuta, tocmâ pe gustul meu.—Ce tsm p 6ste ? — E serin. — Începe a suflă vântul.—Batte V6ut. Asta noapte âu cazut bruma, viea, grâdine. Om. âv6 ploae. Nu numai ploao, ci ânche si fulgera. Câld e âffâra 2 — Bă âtat 4 de mâra, frig âu fost âsta 
inghiaciât.— Shi io âstept. 

Dăm aci o probă din amind6iiă gramaticile, ca să se potă ved6 deosebirea dintre sistema lui Micul Şi Şincai. 'Tecstul este de ambe părţile acelaşi, nu- maj grafia vari6ză 1). 

Micul. 

1780. 

Scii Domniea taa Roma. 
nesce ? : 

Sciu, quaci? sai dora îi 
âvere cevă de â mi _po- 
runcire ? 

Nu sent dedâţ â porun- 
„cire unui hom de homenie, 
Quum est Domniea taa, pen- 
tru âcea nuti poruncesc, ci 
te rog. 

Hom bon! cu cuventele 
âceste me rusini; plăcati 
âmi poruncire. 

Audi Domniea taa! âici 
siede Esselântiea Saa N? 

Aici; dâr nu e â câsa. 
Quand Pâsi putere gas: 

sire â câsa? 

1) Acest estract este reprodus din 
şi. scriptură“ Blaj 1866, pag. 315. 
pb - 

<, pa 

  

Sincaiu. 

1805. 

Shitii Domnie taă Rom 
neste ? 

Shitiu, quaci ? sâu dora âi 
âvere cevâă de â mi po- 
runci ? 

„Nu sânt dedât â porun- 
ci unui om de omenie, - 
quum esti Domniea ta, pen- 

- tru cea nuti poruncesc, ci 
te rog. ” 

Om bun! cu - cuvintele 
acestea me rusini; plăcati 
âmi porunci. 

Auzi Domniea tas! âie 
s6de Excellentiea Saâ N? 

Aici; dâr nu e â-câsa. 
Quând lasi pute găsi 

4 câsa? 

Cipariu „Principie de limbă 

8  



Astâre J4 septe hore an-. 
câsa; dâr mâi - 

„bene âi fâcere, de îi veni 
che 4 fi â 

-- mane”, demineatia lă . oct, 

“:quă âtunci mâ fi cuprens. 

„ Asiă voi făcere: remane 
sanatăs. .- 

Sierbul Domnieei tâle. 

„che & fi â câsa; 

Astăra lă sâpte-o oare an. 

dar 

- bine fi face, de âi veni 

mâne demineatia 14. optu, 
qua âtunci n'4 fi cuprins. 

Asiâ, voi fâce: remâni 
sânatos... 

Sierbul Domniei tâle. 

mai | 

  

Sistema, lui Crişanu. 
1805, -. 

In anul 1805, Sam. Crişanu publică Ortographia 

latino-valachico“ (8 Olaudiopoli, typis coll. Reforma- 

“torum 1805), fară a-şi scrie numele, care il găsim 

„prescurtat la; finea unei novele adausă ca probă or- 

tografică şi întitulată : „Luntre a de Ante a întorsa 
„dopa Gesuer în Roma nie pr' în S. Ch!) 

| Sistema sa se asam&nă în unele puncte cu a lui 

Micul, în altele cu a lui Şincaiti şi în fine cu a lui 
“ Deleanu. în privința intrebuinţării. lui o final (după 
norma italiană) în loc de vu. . - | 

Dinsul este. rnai etimologist de cat Micul şi Şin- 
caii, ba de multe oră chiar arbitrar... - 

EI gice,-că tâte vocalele din limba română se 
pronunţă: ca, în latină, afară de cât când sunt însem- 

nate cu circumflecsul, în care -cas se pronunţă ca x; 
a, fără accent; urmat de m şi n simplu se cetesşce 
ca X, în tote celelalte casuri (afară de iniţial, când 

„se pronunţă clâr) ca 4; -a cu accentul greii sai acut | 
„se ceteşce ca ay german sâi d unguresc. Insămnarea, 

„„ Sunetului nasal x cu: cireuxullecsul.. este luată de la 
  

  

„minea. şi „Principie de limbă şi soriptură“, p 317-322.   

  

1) Vegi Cipariă arhivul “citate p. a. 1870; pag. 145— 150, ase- - j 

  

  

  

    

        

    
   
 



     

      

"Şincai, iar regula cetirii lui a înnairite de m şi n simplu ca x este luată de la Micul. Ga şi Micul, Şin- caii dice, că- a fără accent se pronunţă ca a. Ca şi Micul ne dice, -că e fără accent înnainte de n se pro- nunță ca i aflându-se în silaba următâre e sati i, la 
din contră ca 4. Cel dintatii arată schimbarea, lui e 
în după consunantele d, m, pr, 8, î,.v, 2, uneori 
şi după /, aseminea şi în die, tie, afară de pronu- 
mele te şi ultima polosilabelor, de aseminea şi schim: 
barea, lui e tonic iniţial în fe. F cu accentul grav se 

pronunţă ca eh german sai € unguresc, însă înnainte 
de m, n simplu şi înnainte de la începutul cuvin- 

„telor se pronunţă ca î, pr. en; urmând însă e saii ş 
după m, 2 Ca eh german. E cu acutul se ceteşce 
ca, ea, insă după £, m, pr, 5, 9, 2 şi în diesce, tiesce, cresce, ca d. E fără accent înnainte de %, urmând o 
| consunantă, nu se pronunţă ca la Latini, pr. ezira-. „ducesce, exire.. I înnainte de altă vocală: la, finea cu- 
vintului, neînsămnat cu acutul sati gravul, se pro- nunţă ca j latin; însă în silaba dintâlii- după r, c, d, 
17, i, 2 şi în tote penultimele „Verbelor în îesco, dacă 
urmeză consunante, se pronunţă ca 4. O fără ac- 
cent înnainte de gn ŞI m, n Simplu, precum şi la 'îinea cuvintelor are pronunţarea lui. 4 Jatin, pr. co, 

   

“vollitorio, no, nome, judecatoria; tot aşa, cu gravul la - început şi mijloc, pr. ârmă, dăpă, pârtă, însă la. fine ca au, şi cu acutul ca oa. U fără accent aflându-se intre. dou vocale şi în verbele uaporesco, uolio, şi după gq nu se pronunță; iar la finea cuvintelor se eteşce numai în casurile,. în cari se pronunţă şi o 
  

final. Pe y îl -serie Rumai în „cuvintele de origine . - 7 . 

- = 
grecă. Despre diftongi gice, că au, eau se pronunță ca 0; aua ca ak german; eua, ea ca.-ia; &i cai; cp, 

  



    

„- ca 10; şi do ca tu. In fine mai adauge, 'că a” în verb. 
aus. "am. se pronunţă în totdeauna ca ah german sait. 

„ea ungurescul 4. 

Despre consunante dice, că în goneral 'se pro- 
nunţă ca la. Latini. O şi g înnainte de e, i se cetese 
ca ungureşcile îs, cs, Şi 9y, 25, însă când se află în- 
nainte de consunante. şi de vocalele G, 0, 4, y cala 

“Latini; în sce, sci ca f, înnainte de t ca p. Ch câte 
„0 dată ca Ph, şi g ca ungurescul z, ca şi la Micul şi 
„Şincaiu. D urmat de i, ca şi la Micul, ca z; ca Şi : 
la Micul, grupa gn ca mn; li caj latin, aseminea şi: 
| în” ligia,. lepăre, linu, liubesco, liuerto; 'S ca ungu- 
rescul s. T urmat de î, ca şi la Micul, ca ungurescul 
tz; iar th în cuvintele greceşci ca ft, In fine j ca 
28 saii s unguresc. 

Nici un gramatic până la dinsul nu s'a ocupat 
de pronunţarea populară. EL pentru prima ră, trac- 
teză întrun paragraf deosebit despre. diversele pro- 
nunţări ale consunantelor, după diferitele localităţi. 
Face comparaţiune între unele schimbări fonetice din 
limba română si latină, gicena: Haud mirum videa- 
tur d ante i tamquam z legi: hoc idem d ante i pas- . 
sum fuisse videmus apertissime apud antiquos gquoque * 

„Seriptores Romanos Zabolus. 1. Diabolus. Lactant; Zeta, * 
„ Zetarius. Î. Diaeta, Diaetarius. Lamprid: — Imo huc 

referri potest et Zeus. Deus (o. Dieus ? Dominus Dei 

— lucis Dies-piter)“. 
Dinșul descopere legea, schimbării lui e tonic latin i 

în diftongul ea în limba -română, aseminea şi a lui 
o în lo ; “Schimbarea, lui eîn€ă după consunantele E! 
m, DT, etc. : 

„Dăm,, ca probe de , ortografia sa, prefața de Ja 
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- Charticică acestă: iâr no quă urm judecatorio, ce mâi ver- 

| berg, tremise lui Petru Maior în 1805 spre criticare 

Lumtre şi un fragment de la” incepi cântul în. 
tată. al- acestei. novele;:: | eo 

    

„Romane ! Vediend quât de chiâr, inâlt; si sulleget - S 
extralucâsce acest Nome, dopa ce Pam desbraceât. d'in flocce | 
le lui Cyrilla, si lam imbraccât in vestment e romanesci, 
indâgna te a portă acest Nome spre. addeverâtă tă lâuda;: 
deprende te a drmă pâssi ei acellui popor, in quât te lâssa 
a tă le impregiorstari, quâre p'rin fâcte le să: le neadjuns . 
mirâte, “âu implut Lume a co acest in vâce nepresussit 
laudât Nome: deprende te ti a questigă no-nomâi scutu | 
Carne ei: ci si pre a anim'ei pâscere, de no mâi mulţ in - 
quâlete nomâi 0 particâlla a viuaci “ei intârce: d'in quăre 
ti uâ adjunge, de no mai mult oo 'Gra, quă se cetâsci si 

     

tuos qua un bene vollitorio a Romani lor. Valeto: In Clus, 
Ann. 1805. di a 26. a lui Mâio.“ 

Luntre a de Antea!). 

Cant. L. - Si 

-  "Tr&cura arequoti tristi Anni, de quană scenă lui Milon 
intr'o nete co căttremâr au menât vogellitâre le vâluri, 
din locu | sau, rumpando 0 de Uscât, Spătiul 1 intre Scenă 
lui si intre- Uscât Pau inghittit Mâre a. In Ins6la acâsta 
despartita, intr'a totă eră de departe, Scenă lui de Uscât 
quot în cell mâi l&n temp anche no se audieua despre me. - 
raiei Tierrmuri ragire a turmelor. Semiră de impreuna, co 
Liubitu | sau si “au adstipât, tote desfetari le să le: in 
trista Singuratâte traeua co Filliă să: nici o sogiejâte no ei 
indulcirea ori le, a făra d'in passeri le Cerio lui, şi turmitiă 
să, Etc. 

Sistema lui Budai-Deleanu. 

I. Budai, alias Deleanu, fostul consilier în Lem- 

1) Veg Cipariti jArhiv“ pag. 150.



    

- um-estract:de ortografie; din al: lea, capitol' al gra- : 
-- imaticei sale; Maior de multe ori. își “esprirhase do. 
-*rinţa, că ar fi bine să se potrivâscă în ortografia cu 
„= Htere latine şi să ţină una. Iată titlul estractului şi |! 
a gramaticei: „Excerplum. ex capite secundo Operis - 
“mei sub titlo : Pundamenta. gramatices linguae -Roma- 

- “micae seu sta, dictae valachicae usui tam domesticorum. - 
„= quam extraneouum accomodata !). - 

      
 „Aciăsta gfamâtecă este gâta, si actim de trii anni as- 
e tiăpta typariulu.. dupa prefătia in quâre hâmo aratâtu, que 

„leimba romanesca râu se dice latenesce gravendo, lingua 
valăchica cei quânta. s6 se numâsca romaenica şi români | 
romaeni, induâto pentru osebeireă dela, alti vlachi căm si 
penţru osebeirea, lor -dela, adeveratii români quâre hâvu 
f6stu domnitorii lumei: şi alte mâi multe pentru leimba, 

de anțăyo hâmo talmacitu slovele Ylliricesci, cu quârele 
hâvu traveitu românii pene acm si hâmu ajlaturâtu pro- 
nungia lor cu sl6vve latenesci. iâra la al II. Câpu hâmu 
introdusu urmat6reâ, orthografeia.- quâre feindoque“ hâmo 
„chotareitu s6 6 supâno crytecii Pre santiiei, — 6 scrivo tota 
cu letere latenesci si in leimba romanssea diipa, - ortografeia 
asiezâta:€ . - 

Urmeză estractul, care incepe cu $ 3, gicond:: 

„Ceste mâi suso aratăte IStere, maquarque s6 hâvu y 
premeit de quâtra români, si s6 obicinuvăsco p&ne astaii, - 
totusi mâi multi barbati invecati a. nemului acăstui, mâi : 

hâvu inceputu â trebuveinqâre, si hâvu chotareitu â, intru- ş 
ducere letere latinesci ; inse pugeino forte spăriu hâvu fa-. 

„+. câtu feindogue unii s6 hâvu suelleitu (siliti) âtrebuvein : 

   

  

o în tea câstă gramatică; se află în manuscript (cu data de Leopol 
m, DD, r, 1ş. legat în 4, de 198 pagiue“) în bibleoteca centrală din 

- romanesca; —intrando la temeyurile gramatecii, lă capulu | 

vertăso -căli .de supto imperatiia austrii, de multo acâm “|.       a Dăm â. CS 

 



are 'slovvels acăate cu: rtnograteia 'ufieurăsca, “altii cu: to-' 
tul alta, orthografeia, 'feirei leimbei romahâsci cu totulu im- 

„protevvitore hâvu statorniceitu.- unul riămai s6 hâvu aflâtu _ 
quâre hâvu aratat drepta carâre spre adeverâta orthogra- 
feia romanâsca, cu slovve latenăsci, adeque precuv. Paren- . 
tele Klein in gramâteca -Daco-romana, ce se hâvu typareitu -- 
la vienna. dâr acâstu barbâtu invecâtu, vrednicu de mâi 
buna, sărte, cupreinsu feiendo cu multe alte faptorii pentru - 
benele nâmulur, n'hăvu putătu atunci .d6ra, sâ covversi6sca, 2 
t6te regulele ce suentu spre intemeyâre depleinei orthogra- . 
feiie. urmândo pringipiilor” acestui barbâtu, si mai que s6 . 
pote dice incepetoriului carturareiiei romanesci, hâvu soco- 
teitu authoriul s6 asieze 6 depleina orthografeia. roman6sca, 
pentru celi quâre hâr' volire s6 seriva leimba romanesa cu 

“Istere latenesci; — adaugunău, cumu că; „authoriulu este 
intru sene incredencâtu, que dâque hâre leimba romanssca 
s6 se scriva cu slovve latenesci, ori cu aciâstu orthografeia, - 
ori cu neice ună alta se vâ poteă serivere depleino, Aifa- 
betu!' este precum urmâzza.“ Etc. 

   

    
2 

“De aci autorul îşi desvâltă, sistema, care 'se ba-. - 
sază, pe principiul etimologic ea, şi-a lui Micul după 
cum însuşi a mărturisit mai de asupra. În urma că: 
rora după + c6le in folio face următ6rea conclusiune : 

„Mâi multe hâsi eo âhici. de a pomeni dăra-nu kamo 
vrutu se te asuprăsco; si neci. acesțe ni hăsi fei serisu 
deque nu mai feire invitatu, serivendemi cu lettere latenăsci. 
si aratanduti dorenga, que hăru feire bene s6 ne lovvim -]a, 
orthografeia, adeque s6 tienem una. vrendo â implenire 

„acestu scoposu patrioticâscu, ni mi hâmu pregetătu oste- 
nela, dehâti arata in ce stă Theoreia, or ihografeii mâle.“ 

De aci trece la criticarea ortografie lui Mator 
dicend: - 

— „Seri feia dar” slobodo a, fâcere nesce observaţii 
supra orthografeii Pr. Santiei tâle, senguro intrune punturi; 

 



    
pâre ș pre indreznâqa apucâre de a  fâcers; dein gu un i. seau 

„e inainte de e si ș. adeque cs, quaci aciasta, hâru feire im- 

“ -atăta mâi vertoso, cu quâto de altă “parte vedo que acelasi 

_Qu. ilu trebuvengezzi la, alte: cuvvente quâsi eo, adâque, in 

"locu de kK.- în urma neci vedo vre 5 pricina, dupa ce noi 

„“euvventele acestu, adelu ete. le potemu asiă cum suntu 

„fresce ale scrivere fara _neci 6 indovâla ; 

— şi după puţine altele. dice: 

puse de desuptul măi a tote: consonante remânu fara trebu- 
venga ; şi numa quăto, hurricăsco scrisdre, dar' este si un 
lucru necunosciitu la âlte -n6muri — iar” de vori intra cu 
ispiteirea, bste mâi grâva in sene de quâto a mea — intru 

-altele nu vedo nemica improtevvitoriu — si ne vom lovvi 
la scris6re, dâque vei mută acele dudo punturi a ortho- 
grafeii ; 

Şi în urmă: 

„Me Togo se primesci acâste cu acelu duchu romanescu, 
quâre ne insufletiâsce pre amendoi, senguro spre benele de 
obstia.— si se nu te oprâsca nici 6 unu felliu de sfivela a 

| face maquaro ce felliu de criteca astpra orthografeii mâle, 
„„. teiendo, que adevveruP este quâsi auruP, quâre numa dupa 
- multa cernere si spallâre se lamuresce 1). 

loanne Budai mpr. conss. 

0 scris6re din 11 c6le în folio: cu litere latine, 

adresată „catră Presantia“ nu se ştie câtră care 
. Prea -Sânţie, probabil cătră Vulcan. Iată cum începe: 

„Scrisorea pr6 saintiei tăle tiâmu primeitu cu multa 

hucureia ; si intieleguendo deintr'ensa, que nu te vâ superă 

correspondeinca cu meine in lucrurile letterare,. mi hâvu pa- 

- proteivva pronungiei lui dela, vechii români obicinuvite; cu . 

2 pâssidere vei ved6 dein ortografeia mea -que sâmnele 

„„ Tătu que me hâmu nascutu de ndvo, si que quando hâsi :: 
-. feire in miedilocul. patriotiloru miei; credime s6u bă ameice. 
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que dăin âcellu ciâsu: ni. may. ingrevinezza “stravineta. 
tea, que ci havvendo unii. 'âmeicu asemenă insufletitu spre 
procopseirea n&mului, me socotescu mai fericeitu a impru- 
mutâre cu densulu scrisori, de quânto a dâre prelâctii in 
Blasiu, si a feire honorâtu s6u cucereitu de tâta Eparchia 
Ardslului“ etc. ete, 

După aceste îşi arată părerile sale despre orto- 
grafia cu litere latine, analisână cum e mai bine a 
se scrie: mama, mamaa, mam'a sa mamă ; Omenii, 
sai Omeni, etc.. - Ş 

O altă scris6re adresată, probabil, lui P. Major, 
căruia-i tremite un estract din gramatica sa; iată 
începutul scrisorii: | 

„Pr6 cinsteite Parinte! Scrisorea Prec: Santiei tâle 
dein 18 maiu. ann. cur. cu drâgoste hâmo primeitu, bucu- 
randome; que hâmo aflâtu in brma în sogu a necăzurilor, 
că asemene tareia, de sufletu!.. Scivo 80 forte bene, que 
t6te acsle urgii purcedu dein culcusiul nevrednicilor de nu- 
mele romanăscu ce se hâvu incuibatu 14 Blâziu. mai multi 
de trăyzăci de ânni domnâscu acăsti ethnoctâni, si quâ să 
si vec'nic6sca, stepaneia; prodăseu. benele 'de obstia a popă 
rului, facuendose orgânnu vrezmasilor, spre” avvileirea lui. 
cunoscutuli hâmo eo _ atunci fârte bene, Quândo li-hâmo pa- 
rascitu si fugendo mai bene hâmo alăssu nemerniceia, de 
quăt sâmbra cu dânsi. inse veniva, vrâme si dora nd ă de- 
pârte, quendo vor essi lă lumina tote resfacâtele rusinări 
3, Hierusalymului cestui novu: — cu tăte acâste de pânna 
mea nd vor scapâ. Fiendo cuprinsu „că Lexiconul, si âlte 
ostanele pentru de obstiele folosu; n'hâmo potătu s6 me - 
indeleţnicesco cu altâ. dăr quăt mai curendo văyo s6 trâgo 
de pre fâga obrazariul viclenu a, cestei- mâmile, si sâ li 
ereto adevverata fisyognomeia (sic)! - — — — pentru aceste 
destul, cu altu prileziu mâi multe; deci pasiendo la pricea, 
nostra ortograficâsca. o | 

     



  

   6 începe discuţiă ortograțică ficend 

ua estract din gramatică, intitulat : -„ Zeoria. ortogra- 

„-- fiei româneşci cu slove. “latineşci“ etc, i - 

- - “Să arătăm în scurt sistema să, ce reesă din ci- 

- tatele probe ortografice. Ca şi Crişanu, întrebuințază . 

pe italienescul o final, dar nu peste tot, ci mai cu. 

deosebire la prima personă singulară a ausiliarului ] 

am=—hammo, deşi găsim şi hamu, însă maj rar; în ge- | 

rundie. ca urmândo, hdvvende, feiendo, fugendo, etc. ; 

în prima pers. a pres. sing., pr. Sci, V0y0 s6 trago, : 

„să li arăto; în M0, ed, sus, săpto, qudndo, senguro, 

“ în .gutăto, curendo, în tâte- celelalte casuri scrie u 

“- final, pr. barbătu, cupreinsu, vrednicu, hăvu,. acestu, 

_densulu, suentu, seau, afară de articlul Î, pr. totul, “mul, 

- nevrednicilor. culcăsiul, obrazăriul, vraamasilor găsim 

cu tote aceste typariulu; far la plur. ari. li, pr. cehi. 

Intrebuinţază ei pentru i, pr. fei, cei; eimba, dein, 

depleina, îspileireă, traveilu. A fără accent după p,b, - 

etc. se pronunţă ca ă, pr. bârbătu, paventele; pe 2 . 

îl serie câte o dată, ăi cu d, 6, e, pr. quâtra, s6, que; : 

ă.cu a, 6, e,î, pr intrando, pâna, pene, vertoso, si, 

“ba chiar şi cu d şi u pr. remânu, atâtu, adaugundu ; 

a clar cu a, i d, pl. aratăte, măi şi mâi, aciâsta; ! 

„ea Şi 0a cu.6, 6, pr. astepta, drepta, nămuri, opresca, 

romanscu, mătăreă. tota şi tote; y pentru i în tg: 

pareit, temeyurile, anteyo, crylecii, fisyognomeia. H ca ! 

şi la Micul nu se pronunță; iar ch cab, pr. honoratu, 

ahici, „Hierusolymului, Eparchia, duch. Li simplu în- 

nainte de i nu se > pronunţă, aseminea şi “simplu | 
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1) Aceste due scrisori din urmă le-am reprodus după relaţiu- 4 

-nea, făcută de A. Papiu Darian, publicată în arhivul d-lui Cioact 

DAE: "106-710, ; E 

  

       
    



    
    

          

   

    
     

    

între. -dâiie vocale; “N 
„plu, pr.: el, volire, icănaesesei, năv0, “adewverata, slduue. 
Scrie cu gu următorele; adeque, guăre. quasi, guduta, - 
quaci, înquâto, que, dăgue, maquargue;cu quăto, guâtra, 
qudndd, feindguie. Ca şi Micul păstreză grupa cl, ase- 
minea, şi e pentru ș, când silaba, următore conţine e 
sati î, pr. bene, sene, latenesci „ Patriotecescu.. Intrebuin-. 
ţază duplicarea şi unde nu cere firea limbei, pr. hur- 

„ricesco, felu, leltere, spallare, penna. allessu, îngrevu- 
nezza. Sunetul 3 cu di, 2, pr. astadi, necazurilor; u,. 
cu îi, g, pr. multi, invegati; barbati, altii, dice, miedi- 
locul, trebuvengare, pugeino, dorenga, principiilor, în- 
dreznera, resfagatele ; cu z, pr. vrezmasilor, prileziu, 
Blaziu. | o a 

| Sistema lui se asamănă în unele puncte cu a 
lui Micul, Şincai, şi în altele cu a lui Crişanu ; cu 
etimologismul însă merge mai departe de cat, aceştia. 
      

  

lohann Cristoph Adelung. 

1806.      

   Iohann Christoph Adelung a început a publica 
în 1806. scrierea cea mai însemnată din viţa sa : 
Mithrides, oder Allgemeine Sprachenkunde, din care n'a 
putut scâte de cât întâiul volum, căci a murit. Restul 
publicaţiunii fu îngrijit de Dr. Severinus Vater, pro- 
fesor de teologie la Konigsberg (ajutat, între alţii, şi 
de cătră Wilhelm de Humboldt) şi ter "minat, la 1817, 
în patru tomuri sai şesă volume. 

Specimenele de Tatăl nostru imbrăţişază aprope | 
“500 de idiome ; fie-care. probă este supusă unei cer- -- 
cetări critice şi lexicale, după care se adauge şi lista, -- 
publicaţiunior inguistice privitore la acea, limbă, 

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
       

 



    
- Ca, texte,-- Adelung : publică, diferite. :formule de - 

“Tatăl nostru, luate în parte de la predecesorit' săi. 
Intâia, formulă o reproduce după Stiernhelm, în 

prefaţa-i din ediţiunea lui Ulfila, care însă nu arată 
„ isvorul provenienţei sale (ea concârdă cu cea repro- 

„- dusă mai sus după Andreas Muller): 

  

    

    
    

        

    

         

        
            
    
              

     
    

Părinthele nostru cela ce esti in tscheri, 

Svintzascăse numele teu. 
„Vie -emperatziă ta, 

Facese voje ta, kum en tscher ase si pre pâmentu. 

Pâne noastre tza sâtzioase dă, noaă astezi, 

| Si lăse noaă datoriile noastre, cum si noi se lăsem 

--. datornitzilor nostri, 
Si nu ne dutze pe noi la ispitire, 

Tze ne mentueste pre noi de viclianul. Amen. 

e
.
 

A doua formulă e intitulată „dacisch- -walachisch“ 
şi e reprodusă din Biblia, lui Şerban-Vodă (1688), după 

un exemplar aflat în. biblieteca regală din Drezda: 

Tatăl nostru, tschel de tscherjuri, 

Sphinzi6skă se numelje “teu, 
Wije emperetsia, ta, 

Fije woja ta kume in tscherju âssa schi prje pemântu ; 

“Pânje noastră tsche de toatje silelje dă ne o noao ăstasi, 

Schi lassă noao datoriile noastre, kum lassam schi noi 
- datorniezilor nostri, | i 

Schi să nu nje dutschi prje noi in băntuială, 

Tsche nje isbawjeschtsche prje noi de cel râu, 

Kă, a ta jaste emperetsia schi putierje schi slawa intru 

wiecze. Amen. 

„A trela formulă, calificată de siebenbiirgisch- wWa- 

+ lachischii, e citată după „Ungarisches Magazin“ (V, : 
„25: a    

  

 



Tatel nostru carele jescht în tschârju, 
Svinzaskă se numele teu, 
Schi vie -emperetzia, ta, 
Schi fie voja ta cumuii en tscherj ju ascha schi pre pe- . 

mauntu ; 

Puina noastre tscha de toate silele de-ne noao astezi, 
Schi ne jartans greschălele noastre precum schi noi 

jertam greschitzilor nostri, 
Schi nu ne dutsche pre noi en ispirata (), 
Schi ne isbeveschte de tschel ren, 
Ke'i a ta emperetzia schi putăre schi slava den vătschi 5 

vâtschilor. Amen. 

    
   

    

   

   

    

La pagina 414 împărtăşesce un Tatăl nostru. mol- 
dovenesc din partea unui dragoman la nfinisterul afa- 
cerilor străine din Petersburg ; îl reproducem din causa, 

' ortografiei sale:   
Tatul nostru kare esţe n tscherul, 
Sphinziasky numelui tyu, 
Fie npyryezija ta, . 
Fie voja ta, kum n tscherjul ascha schi pre pemynt.,. 
Pynja, noastry tscha di purure dy ni nou astys, 
Schi ni jarty nou greschelele noastre, kum schi noi. 

jertym grescherilor (!) noastre, 
Schi nu ne dutschi pre noi ntro ispyty, 
Schi ni isbyweschte pre noi di tschel ryu. o 
Kum schi a ta jesta npyryezija schi sila -chi slawa, a. 

wek wekow. Amin 1). | N 

  

Vocala X este scrisă cu Î, d, u,ypr. Pămentu, 
- pemdniu, pemuniu, pement; iar A cu e, î,.pr. en, în; 

în formula, din urmă î începător lipseşce, pr. ntro 
(intro), n (în), de aseminea. în acestă formulă a, A şi 
„A: peste tot sunt scrise cu g. 

  

i 
i 

| 

„5 1 saten, „0p. cit.“ pag. 24-97; - 
i 
| | 
i 

 



  

Ia „Vocala z este! însemnată cu ă, e.g, d, pr. Tău, 

-7eu, Tyjuj NOG0; CU d găsim une ori înserhat; şi a, 

““ dstăsi; de aseminea, şi e deschis, putăre. Diftongul w 
„este scris cu oa, pr. noastre. 

E este scris cu & şi c,-pr. karele, precum; lar 

„wcu c, cu nemţescile tsch, tz şi cu polonesul cz, pr. 

cela, ischerul, datornilailor, datorniczilor. Consunanta ! 

-u este insămnată cu nemţescul' zz, cu ungurescul cz, :i 
“şi cu italianul 2, pr. svintzascăse, npyryczija, suin- 

 zashd se; în formula a d6ua o găsim scrisă şi cu îs, - 

„pr emperetsia. Consunanta s este îns&mnată cu 2 şi. îi 

„cu italianul s, pr. astezi, dstâsi. IL este scris -cu s, 

cu ss şi cu germanul sch, pr. si, assa, schi. Il este ; 

Scris cu st și cu schi, pr. mentueşte, isbeveschte. 

        

Sistema lui Rosa. 

. 1809, 

Românul macedonian C. Const. Rosa, doctor în 
medicină, a publicat o carte -la 1809, în -româneşce . 
și greceşce, întitulată : „Despre scrierea şi lectura, ro- 

mânescă cu litere latine, Buda 1809în 89. Acestă carte 
„nu ne este cunoscută de cât din! recensiunea lui B. 

„Kopitar în scrierea sa întitulată: „B. Kopitars Klei- ; 

mere Schriften“, I.. 'Th. 80 Wien 1867, pag. 182 sqq. 

După cum noi: Românii din stânga Dunării ne- 

am scris limba cu scarâctere cirilice, tot astfel şi 
„fraţii noştri din drâpta Dunărei. ati scris cu- caractere 
greceşci, şi numai în timpurile mai n6u& ai început 

„a le înlocui cu cele latine.. Greutatea grafiei consta 
şi la dinşii. ca şi la noi in representârea vocalelor şi 
consunantelor derivate, pentru cari nu se -află carae-: 
tere. deosebite în iteretul latin. - După Rosa, cele 24 E  



  

       
litere deosebite, şi lepădând pe k) se pronunţă ca la, 
Latini (chiar şi în c după pronunţarea germană, afară - 

„de 3 ca la. Prancesi). Mai departe dice, că, din. causa 
dialectelor româneşci şi a propriei pronunţări, cele 
cinci vocale latine se pronunţă ca 4, daca sunt în- 
semnate cu cireumfleesul ; din contră ca 2, dacă ai 
gravul. Iar cu care din aceste şi în cari. casuri să 

“scriem, toate acestea ni le va arăta etimologia, pr. 
« 

în năne cu d, pentru că latineşce se scrie panis cu 
A 

a; iar în pacnSuA$ cu €, pentru că latineşce este res- 
“-pondeo cu e. Despre “e dice, că se pronunţă ca, i saii 

ca lat. ja, je; o intonat ca-0a, pr. morte ca morte 
(în d6ut silabe); u între d6uă vocale nu “se pronunţă, 
pr. viu, ca vie. 

In privinţa consunantelor dice, că c înnainte de 
d, 0, u se pronunță ca &; înnainte de e, i ca ce, ci 
italian, de cat că în acest cas -la- Moeso-Români a-. 
deseori se pronunţă ca iz; şi căc la finea cuvintelor 
nu se pronunţă (pr. fac, dic?). Tot ast-fel g înnainte : 
de a, o, u şi de consunante îşi păstreză sunetul pri- 

„ mitiv dar înnaintea lui e şi i muiate se pronunţă ca 
„în italiană; însă gh, ch şi înnainte de e, i îşi păstr6ză 
"sunetul original. Qu, înnainte de e, î se pronunţă, ca 
| ce, ci italic ; iar la Moeso- Români ca tz; înnainte de 

    
„ Mo6so- Romanil servind se de litere greceşcl. scrii” 

a, v, u ca şi k&, pr. guando ca şi tatac. Despre fi 
dice, că, se pronunţă ca croatul ch; 1 înnainte de ; 

"ca ital. gl; “d sai d! cu deosebire. înnainte de ; ca” 
„dj; s ca ss, însă 5 sai s ca sch. german, 3ce, sci ca 
„1; “î sa” ca te în cuvintele scrise în' latină cu t, 
„pr: “fene de la teneo; în fine-z ca la Latini, far la. 
Moeso-Români adeseori ca ds. Ca, închiere adauge, că 

  

de litere ale alfabetului latin (înțelegând pe j şi o ca, 

     
    
    

         

      

        

    

        
    

          

   

  

   

    

   

   



      

    

   

   
    

    

o yivou, pudorre, piov, Îâr noi viniu, viăspe, iu, pentrucă. 
„se derivă de la vinum, vespa, -vivus. Autorul pentru 
„deprindere adauge 8 foi de sentinţe, naraţiuni, anec- 
„dote şi fabule cu analisă etimologică de desubt, din 

E cari însă d-nul Cipariu, după care am reprodus acâstă 
-sistemă, 'neavend cartea la mănă, n'a reprodus ne- 
mica 1). - 

George Lazar. 
_ | 1808. 

La 1808 George Lazar a publicat, la Viena, o 
„broşură de 7 pagine cu litere latine întitulată: „Ver- 
sury de laude in limba, Romaneashe la Logodirea prea, 

" Enalteatului nostru, milostiv imperat, „stepen schi Tayke 
„Prantei 2 

    
   

     
       

Sistema. lui Mihail Boiagi. 
1818. A 

    
' 

      

     „MG. Boiagi, român macedonian, profesor la 

- se6la grâcă-română din Viena, publică la 18183 o gra- 
„_matică macedo-română întitulată: „Mick. Bojadschi, 

- Macedo-rom. oder vlachische Sprachiehre. Wien 1813“, 
cu tecst, neo-grec şi german. Boiagi reproduce dia- j 
lectul macedo-român întocmai după pronunţarea po- 4 
pulară, fără ca, să-l îndrepte după principie literare. 4] 

Gramatica, lui Boiagi s'a tipărit a da ră la Bucu- 

Teşci în 1863 3). Boiagi lepădă din alfabetul latin pe : 
qu. Despre vocalele a, e, î, 0, u, y dice, că se pro-; 

         

      

   

  

       

     
  

  

1 Vegi „Prihcipie“ de Cipari, pag. 328—330. 
*) Vedi N. Densuşanu „Citatul raport“ p. 117. 

„. 2 Sistema lui Bolagi am reprodus-e 0 după Cipaniti „Principio” 

nai Pag. „330-—882, | i N - 4, , 

    

   
= 

      

 



gjelu (mancare): 

m, n, p, T, s,t, v, ca la greci MATE % VE, 03 Ve pp ud 

nunţă. ca şi: greceşcile a, & 4 0, Su; — însă consu- . - „Nantele 5, c, (înnainte de a, o, w; 4, f.g,h, d Ă 

> W> v 7, 0, 7, 8;—însă cu variaţiunile următore : l) ă cu circumflecsul ca &, pr. farină, lană, mană ; 2) q cu sedilă ca z german, pr. faza, curulu; 3) cs ca tsch german, pr. csocu (ciocan), aricsu, 
ciune); 4) ea ca ea într'una, pr. mea, mulcimea, sem harea; 5) gj ca di (ung. 9), pr. giine, gjone (talpă), 

6) j ca la germani, pr. ? Japa (6pă), ! Jermu. (vierme), jite (viţă de vie) ;_7)3 cu circumflec- „Sul ca gi itauic, pr. jocu, judicu, juru ; — uneori ca francesul j, pr. jale (la noi jele), jeru (la noi jar; 8)- Î ca gl italian, pr. linu, fracilje (a not frăţie), lje- pure; 9) nj ca gn 
lunjina, calcanju; 
moarie, roata, ; 
shedu, beshica; 19) th ca d grecesc, pr. theatru, thronu, Thoma, Sith; 13) 2 uneori e a da unguresc, pr. zinzia (la noi gingie), zua (diuă), zinere (ginere) ; însă de altă dată ca, 2, pr. 2ahare, zizane zefyru. | 

Dăm ca probă ortografică una Şi aceeaşi bucată, în paralel după ortografia lui Boiagi şi Macsim. 

Corbulu şi vulpea. 

  

Boiagi. 

1813. 

Corbulu -achi ună bucata 
„di carne, si asbură pre una 
arbure si u manca, Vulpea 
ci lu vidsă si avea mare a- 
petitu si u manca, se duce 

„41,627; 

Maesim. 

1862, 

„+ Corbulu arapi una bucata 
de carne, si asbură pre unu 
arbure se ua manca. Vulpea | 
ce lu vediu si avea, inare a- 
petitu se ua manca, se duse 

i - 9 . 

  

   
      

tucsine (tă. - 

italian, pr. njelu (la noi miel), - 
10) ou ca va într'una, pr. oala, 

11) sh ca sch german, pr. shapte, 
, 

    
  
 



    

      

 curundu 'sub arbure, “si in- 
"'cipă si alavda -corbulu. dsi- 

sendalui : O ci musitu puliu 

"esti! aharzai si hii amire pu- 

>. liloru sera aveai boace; mă 

  

   

          

   

    

   

    

      

    
    
    
    
    
     

         
     

  

PN 

     

   
        

    
    

  

Ri ches în Grece“. 

_pecatu atare musiatu puliu 

si nu aiba boace.- 

Corbulu audsîndu aiste a. 

- Vavdaciuni se umflă, si tră 

se nu minduiasca vulpâa, 

că este fară boace, deschide 

gura tră si spuna boacea, 
si carnea li cade di in gură 

în ghiosu; tru ora u arichi 

vulpea, si  arisendalui pre 

sub buza li dsise: Tute le 

“ai, corbe, ma minte ce lip- 

seagce 1. -, 

Să 

“ curunâu-'sub aibure şi ince- 

- pu se alauda corbulu disen- 

_su budia, li dise:   

  

dalui: „O ce musiatu puliu 

esci! acharzai se fii amire a 

puliloru, sera aveai boce, ma 

- pecatu, aehtare musiatu pu- 

liu se nu aiba bocel!“ 

-Corbulu audindu aiste a- 

Jaudatiuni se umflă, si, tra 

se nu mendueasca, vulpea, 

ca este fară boce, desclide 

gur'a, tra se spuna bocea, 
si carnea, li cade de in gura 

in josu. 'Tr'ora ua arapi 

vulpea, si, arisendalui pre 

„Lute le 

ai, corbe, ma mente tie lep- 

sesce 2)“. 
e 

W. M. Leake a scris unele eserciţe cu litere la- 

tine, şi anume în. cinci limbi: “engleseşce, greceşce, 

“ albaneşce, româneșce şi bulgăreşce. Autorul însă măr- 

„turiseşce, că nu ştie limba română, şi că a scris nu- 

mai din augite. Cartea sa pârtă numele de „Resear- 

49 London 1814, eserciţele se află 

de la pag. 383—402. Ca probă ortografică dăm neşce 

frase din scrierea lui Leake pag. 383, reproduse tot, 

după. giamatica, lui Cipariii pag. 199, iar paralel a- 

celeaşi frase, pe care le-a reprodus Macsim din Leake 

în gramatica sa pag. 189, şi Dr. Franz. Miklosich în ă 

1) Bucata,. acesta am luat-o din „Elemente "de limba română 

„după dialecte şi moriumente vechi“ de Cipariu, Blaj 1854, pag. 200; : 

: d=sa, o reproduce după Bolagi p. 214. 

pag. 138, Bucureşci „1862, 

2) Vegi „Repede idee de gramatica macedo: românâscă de Macşim 

  

i 
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Lb   

   II 
scrierea, . sa 

und Macedo-Rumunische -S 
“theilung. Vien. 1882. * 

M. Leake. 

1814. 

Dumnidseu fece cerw, lo- 
clu, Soar'le,'lun'a steal'e 
si d'apoia, urdsi amarea, 

riure; si .scoasira pes- 
ch'li. Napoi dsise, si isîre 
desupr'a, pre locu tutsi ar- 
burii. Si este loc'lu plinu 
de leamne, de fagu, 
de salce, de plupu, de kini; 
si alte se afle tru padure, - 
alte suntu tru muntsi, si tru 
alte locuri. 
N'apoi nascure, erghile, ve- 
ardsile, urdsic'le, si tote se 
fecera tra omului. 

„Rumunische Untersuchungen, L.. Istro 
prachdenkmâller, 2-te Ab- 

  

I. C. Maesim. 

1862. 

Dumnedieu fece cerulu, lo- 
culu, sorele, ha, stelele ; 

„si d'apoia -urdi amarea, 
“baltile, riure, si scosera, pes: 

„cili. Napoi dise si esira, 
de supra pre locu tuti ar- 
burili ; si este loculu plenu 
de lemne, de fagu, dă cupaciu - 
de salce, de plupu, de pini ; “ 
si alte se afla tru padure, 
alte suntu tru munti, tru 
pade si tru alte locure. 
Napoi nascura, lilitiele, er- 
bile, verdiele ; si tote se . 

„fecera tra omulu. 

Miklosich. 
1882. 

Dumnidzău feţe ţerru, loclu, soarle, lunna, stialle şi da: 
poia urdzi amarea, bălille, răurre, şi -scoasiră peskilli, uhel- lile, năpoi dzise şi işire de su 
estă, loclu plinu: de liamne, d 
de 'chinni, şi alte se. afle tru 
tru pate şi tru- alte locuri, 

pra, pre locu tuţi arburili, “şi 
e salțe, de plupu, de chipiridzu, 
padure, alte suntu tru munţi, 
năpoi niscure liligile, erghille |, veardzille, urdzisle şi toate se feţeră tra omlu. - 

Altă probă ortografică, după |. Thunmanh : „Oris- 

     



   
   

    

   
    

            

     

        
   

“tosu: „dă: morti uastasă, CU “morte mortea; calcanidu, si a 

 mormentatoriloru chărei bar'a  chărisma 1“. - 

| 0. altă probă ortografică din gramatica, d- lui Ata: 

| nasescu, Bucureşel 1865 pag. 1: 

„Gramatica | este inveţătură a unei limbă care nâ, (ne) . 

“face si cun6scimi cum lipsâsce si greimu şi si scriemu cu- 

: ratu. Greirea si: scriarea se face di diceri ;. dicerile se facu di 

syllabe; syllabele se facu .di nescânte s6mne, care se cljmă i 

litere. Grammatica se imparte in due (dao): Etimologia şi | 
"Sintassa. Etimologia este partea, care nâ invâţă cum se dis. i 

“partu dicerile; cum se facu; şi cum se mută. Sintassa este : 

partea care nâ invâţă cum si legâm sborele unele cu alte. 

Limba nostră, ca una, di hiljele a limbeljei latină, ică vecljea, 

romană; şi ca sora limbelor italen6sca, frăncâscă, ispanecă, 

şi portogalecă, are tutu acâle s6mne i litere ci avea si luci:- 

ţilji nostri streauşi, care se cljemă romani, di la care şi noi 

astădi avemu muma lor, si nâ 'chljemâm români“,   
Domnul In Caragiani, a, publicat dece poesii po- 

= Dulare în „Convorbiri literare“ an. Il 1868—1869, 
N-rii 21 —94. 

Ca, probă. ortografică din aceste poesij repro- 

ducem : 

  

      

           

    
        

         
    
         

      

  

_ 7 

Cântecul lul Dailiani3). 

a Lai Dailiăni, lai fundă mare! - O Dailiani, o canafii mare, 

„Dece nu treci prinpazare. |. De ce nu treci prin pisţă, 

- „Se adgi şi-tine'nă hărbare, Să auqi şi tu o veste 

') Vegi Ciparii, citatele „Elemente de limba română etc.“ pag. 
200, reprodusă de d-sa din „oh. Thunmanns Untersuchungen iber 

die Geschichte der sstlichen europâischen Volker“ „Ii. Th. 8 Leipzig, 

a 4774, pag 179, 

: D Veşi Nădejde „Istoria. lirăbei şi lit roni.“ Pag 110. 
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Lâiaţă desperă muliare, | 

-_O băgară pri mulare, 
şi o litiră in Velestinii 
Cu feţi6rlu preste sină. 

Lai  Corâci 
neasce. 
Acelu Dailiani cu leşi Tur- 

„Ceasce | 
Spuneţi lui Dailiani se în 

sâră, 

ce 

Pen merinde, pân de seară . 
De la Turci se me ascapă, 
Cu feţiârlu se me-arapă. 

“Lai 

mare! 

Nu teinclină trâ muliare ; 
Multe mulieri s suni şi ne- 

veaste 

Ma Dailiant unu caste, 
Şi tră Creci şi tra Ro- 

mâni. | 

Se-li aperă de păngâni. 

Dailiani, laă fundă 

ve hra- . 

  

   Ni 2 0 veste ce are să- “ţi adu 
că durere ! 

"Pe săimana-ţi desperată 
-muiere 

O puseră pe uni catâri, 
i o porniră la, Velestină, 

Cu copilul la sinu, 

O corbi negri, pe cari vă. | 
hrănesce 
Aceli Dainiani cu „leșuri” 

turcesci, 

Spuneti - lui Dailiani. 
sară, 

Păn merinde, păn de sară 
De la Turci să mă ascapă, 
Cu feciorlu să mă râpescă. 

O Dailani, o canafi mare! 
Nu te nchina pentru mMu- 

să 

iere ; 

Multe muieri sînt Şi 1 ne 
veste, 

Dar Dailani nu ieste, 
Şi pentru Greci şi pentru 

Români 
Să-i apare de paeani, 

_-0O altă probă din scrierea d-nului Dr. Gustav ! 
_Weigand. D-sa serie Gupă principiul fonetic cu osi- 
stemă a sa, proprie 9 

  

1) Vedi „Die Sprache der Olira 
Doe. 110. 

po-Walachen“; T-eipzig. 1888. 

 



  

    SERI Pi — 184, 

„Un om ku kătsulă mârgă. — „Du, mor, ku kătsula: 

morgă —s'ku oklili ka de amure!“ — „Anadema ku akare ţi 

feat, — nda, ti featse ahtare psată, —di ni xihăsi ku tine, — 

„di ni intrară oile tu agru,—di ni apocopsi iznia :—pasa, oaia; 

E "mă, fluira, — să n'loară protlu birbeklu — ku kornulu di asime“, 

O altă probă, câte-va frase din Manualul de st- 

„ dabism de Taşcu Iliescu, pag. 36—37 Bucureşci 1883: 

Ficior muşat. Cum te clliamă? descllide uşa. Inclide | 
„ firida, Iu 6ste frate-to ? Tata, se duse la mâră. Mamase'duse | 

"la, drăștâlă. Tată nâptea imna pi lună. Intr6bă qi să facă. 
Incalică cal-lu. Alină-te pi munte. Mulseră oile şi se turnară 

| a casă. Are lângre de oclli. Nu pot să Ili dai agiutor. Să 
“. bea lapte de capră uroşie agră, tea să Ili vhină vidâla. Se 

învesci cu stranie de picurar. Se băgă pe minduire. Vidă 
ună turmă de oi. Dâde ună mâsă la tuţi 6speţiilli a lui. 
Xeni-lli. fură avhiusiţă- să se scâlă de la m6să şi să stea pe 
ciciGre. Ficior-lu îţă başă, mâna qea 'ndrâptă. Hiti sănătoşi, 
Şi s& avdirni ghinsţă. 

    

  O altă carte de cetire întitulată: „Carte de ale- 
„ger, scrisă în dialectul M.Român de Andreiul al Ba- 

| Bucureşci 1887. Sistema, ortografică a acestei j 
cărți este un compromis între principiul etimologic 
şi fonetic, în multe părţi se asamănă cu sistema A- 
cademiei. Nu credem de trebuință a mai da probe 2 
şi din -acâstă carte; Din probele aduse, fie-care îşi îi 

„pote face idee despre diversele sisteme macedo-române. î 
Cât, priveşce şcrierea istriană, nu credem că e 

de tr&buinţă a aduce probe, de Gre-ce acest dialect 
românesc este ca şi perdut pentru noi, fiindcă astădi 

„ mai nu se vorbeşce. Din scrierile lui Miklosich, An: 
tonio Ive, Gartner şi. a, lui I6n Maiorescu, cari ai cer- 
cetat pe Românii istrienă şi ai cules probe de limba 4 

  
    

      

    

   



  

    

| lor, transcriindu-le cu litere latine ; din aceste scrieri 
„dic, se “pot; ved semnele grafice, ce le-ati întrăbuinţat - 
Ja scrierea probelor din acest dialect. Am atins în 
irecăt şi despre fraţii noştri din Macedonia şi Istria, 
de Gre-ce legătura, materiei cerea acesta, şi mai cu 
samă, despre cei din Macedonia, cari spre bucuria 
intregului n6m românesc, prin înfiinţarea, de şcoli na: 
ţionali, sunt scăpaţi de perire. Aceste şcoli înfiinţate 

„îşi dai pe an ce merge fructul lor, respîndind culti- 
varea limbei naţionali, din di în di, printre aceşti 
frați ai noştri. | Da 
„Acuma să continuăm mai departe cu istoricul 

ortografiei la noi cei din stânga Dunării. | 

Sistema lui Teodorovici. - 

1818. 

La 1813 I6n Teodorovici, unul dintre colabora. 
torii „Dicţionarului de Buda“, publică cu litere latine 
o poesie întitulată: „Cântare despre începutul şi starea, 
de astăgi -a Românilor, întocmită de I6n Teodorovici 
Nica, Academiscescul cetăţii, şi în crăiâsca Universi- 
tate din Pesta a legilor auditor“. Buda 18131). 

Sistema sa este etimologică, avend. multă asă- - 
m&nare cu a lui. Petru Maior în privinţa, scrierii lui 
4 cu 'a, %, “i, '0; a lui ş derivat din e latin cu € şi 
punct de asupra; a consunantelor 3, w, w: cu dt, ş, 
punend sedile de desupt. 

  

2 Acâstă poesie a fost descoperită de cătră d. Ovidiu Densu- . 
şanu în bibleoteca regală din Berlin, unde se află legată la un lo&: 
cu scris6rea lui Şincaiii adresată lui Lipzky, Tînărul profesor a co- 
piat-o, publicându-o în ,Râvista critică-literară“ din laşi 1894 Nr. 3, . _ 
pag. 81—84, din care am reprodus-o şi eu. - 

     



         

  

     
   

  

   

    

   

    

   
     

     

    

      
       
       

     

   

„Pe ă il însarară cu a, “e, ai pr. sr mai, 
 ghântă: s% (să, conj.),. venir'o; ne a şi -A cu d,.6,î,- 
"4, pr. blând, întâmplare, ânteiul, sânt; "pe î derivat ă 

„din e latinesc înnainte de n sai nf 1 însamnă cu € 
“şi “punct de asupra, pr. bene, mente ; diftongii 0a, oa 
cu e şi o pr. înmulţesc' a,- sore. Consunanta k-0 scrie 
„cu c, afară de vorbele: guăt, Quare, gua dtc., unde 
o însamnă cu gu; lar în che -(că) cu Ch, Oonsunanta | 
4 cu ce şi ci, afară de vorbele: aquesta, aguela, que, | 

„nequi, etc., unde se. scrie. cu gu. Consunanta 3 cu d, 
“când derivă din d, cu s între due: vocale, alt-fel cu - | 

| 
! 

  
2, pr. dle, assedar'o, ast'adi, vestedi; cause; Bizantu. 
-GConsunantele u, şi ui le scrie cu ŞI Ş, Pr. şi, avu. - 
Cu latinismul întocmai ca şi contemporanii săi merge .: 

„destul de: departe, aşa scrie terr'a, poternici, mulieri, 
- Si mente, negui ete Reduplică consunantele, ca în 
aless'e, „ddduss'e, „anni. 

      
Cântarea despre începutul Românilor. 

    

Rar amu este, tru Europa tota, 
Vre una giint'e, quare şi. s'e dica, 
Che'1 de soli mare 'şi stralucit forte, | 3 

/ Cum sânt Romanii. E - „ 

Nostri str'amoşii, cum . bâne se scie, 
Terra avur'o, mai mare subt sure 
ata Domnie, Imp'eraţi poternici 

In tot'a lumea. 

„Traian Imp'erat, quare f'or de frica 
Puse în mente, Daclia se bat'a, 

- "Romani alles” e, înarmaţi venir :0 
pp - -La Daehi da ptope: 

   

  
      
 



  

      

, 7 . e Traian addusse din Roma Cetate, 
For de-aqueste, colone mai multe, 
Icci s'assegar'o, si se însurar'Q : 

3 

Lor eră, grea 
Datina ţeri6nd, sciend che sânt sclave, . 
Aşi p'en ast'adi forte se'n mulţir”o 

Constantin mare, Imp'erat la “Roma = Blând, şi cucernic, mai mult de quât Numa 
- Voli sii fie, Bizanta Cetatea, 

„Dintr'a Imp'eraţi et fa mai de frunte 
_ Crestinitatea 
„S'o înmulţesc'a şi se o feresca, 

“Dup'a aquesta, nu în temp pre lungu 
- Imp'er'ația questa Românesc'a, _ 

Din multe cause alţi 0..desparţir'o.- 7 

Aşi într'ar'o toţi din tota partea Ie 
Varvarii, si alţi mar din tota lumea - . | 
In Domni'asta, mare, înfricoşat'a, 7 

Roma Cetate, 
Numele port'a 'p'er'6. gi de ast'agi | îi 
Qua Ţerrigrad 

„AŞ s'e stinse, 

  

-- “Pre Dachi biatu 'a şi at prepiedira, 0 Șn ast'a bun "pre frumos'a- terr'a 
Se depuser'o,. şi Domni se f'acur'o 

  

    

   
    

    

   

      
    

    

“In scurte dile 

Cu mueri Romane. ... -. 

ţa, mulieri s'e leuă Dache, 

Aqui Romanit. 

„Lui spre şedere. 

au început forte . Si, 

De Varvari, Ioli. 

Intru perire. 

-. 50. pr'ep'edesca. 

de unde Românii 

u de Turci pr'ep'edita 

   



      

  

   
   

  

     

  

    

    

    

       

    
        

     

        

       
           

  

O Domne Sânte, que se face 'n lume: - 

Cum domni'asta, mai lat'a subt sore 
S'uscd qua erba, vestedi qua, florea, 

”Aşii fn sortea! 

ă . 

“Nu-i de mirare, aşi întâmplare, 

Nemic statornic nu se afla 'n lume; 

Ch'e vedem ast'adi în tempul a nostru 

„Que se întempba. 

“A leua a mente omu'i, si s'e dica i 
Unde-s Eghiptenii, que mai mare ghint'e 
Quare fă ?n flore, si'n mare Domnie, 

„ Anni milă şi sute, 

Ma, unde's Grecif, quari era odata, 
'Tru laude mare mai în lumea tota, 

Nequi au în -mente de: Troia, Cartago, 

Dar de Atena? 

Din Români este r'em'aşița mare, e 
Italia tot'a forte bine scie, E 

Dar ivi B'anatu, Ardelu, Moldova iu 
Țerra Românesc'a. 

Macedonia Români pre mulţă are, 
Avuţi, puternici, şi ageri de mente, 

Tessalia scie, Tracia s'e mir'a 

Dași mulţime. ri 

Periciţi astadi sânt din toţi Românii 
Pre guarii ţene schiptru Austriej, 
Chă sânt în pace, în securitate 

| Şi *n libertate. 

Noi tot de una sii fim cu credânţi'a 

C'otr'a Imp'eratu Franciscus anal, - Ă 
El e a nostru Îmnp erat, si tat'a -I 

-.. P'en'e la, morte. o a 
   

  

N 

 



  

Un manuscript din 1816, 

“În 1816 s'a scris un manuscript în 80 de 46. Pagine, întitulat: > Batrachomgomachia luj Homerus, Batăje Brostylor ku. Soreisi intorsze 9yintii în versur unguresty de Domnu Csokonay si dupajel Konta Josi în anul 1816 luna laj Iulie i)“, | 
Ortografia acestui manuscript este curat ungu- „rescă. Pe s îl scrie cu ş, g, î; £ cu tz; ce cu cs, îs; 3 Cu si; s cu sz; ştus; acu d; du dcui, 

Caracteristic este scrierea cuvintului gyntij cu gy în 
loc de di, după cum se pronunţă în unele părţi ale . Transilvaniei.   Versu Kontranezi. 

4818. 

La 1818 s'a tipărit, în Abrud, o broşură de 10 pag. în 80, care conţine 0 poesie întitulată: , Versu | + Kontrancai“. Dăm aci poesia, a, cărei autor este Petru. ' Furdui: | 
„Oh baje verk6s6n6âszke—Dumnezeu +6 sldujaske-— k5 - „Veszi6ă cs6 czâi f6kut — Toâte Czârâ, szâu umplut. — Innâltă, “Thâsâurâri6 — Inke pre bine testie . Ketu Kotraneze. | |Vesztite — Lă mulczi Oâmâni âi dât pit$ — Si hâjn6 noâo 'âi fâknt — La mulezi kâr6 'nâu avut —"Si csinsztită Per. S6zsi6 — Ink6 âu multă bukurig — Csinsztitezi Domni din - "Senât — Înk6 mult szau bukurât, — -Si Damnâl6 din pr& june — Kuprinsz6 — d6 vos bune — Arindâsi toczi vojosi '— Ku inima v6sz6losi — Si bejâsi kâr6 lukre — Ink6 âu bani bin6 în punge — Si Hontâri kind szkot înke — Kiţ o co- “trancze în brinke — Si gindeszk 14 inpârezit — Poârt6 râu n6âm szokotiţ — D6 âm leszat bolfu cs6l mar6 — D6l szpâ.-- 

  

1) Vegi „Citatul rapori“ al a-lui N. Densuşanu, pag. 117,     

   



      
> tozâr6 sil âflâr6 — Dăr6 tot nu 'mi pârg r6u — Koi âfiă 

mih6 şi 6u — O Kotrancz6 cs6 âi gindit — Ka mult csel6 
- „âi inmoit.—Kit6 Ziduri mâurisi — Kit6 keszi mâi 'sindilis 
„Bă k6szi din nou âj fekut — Si âi dât bâni inprumut — 
=. Si pridvâre âi fekut — Lâ kâr6 pârt6 âu âvut — Pân6 

diesi d6 ca6i-d6 fruntă — Csin6 vre. part sz6 âszkult6 — 
De d6 âicsim! nâint6 — Sz6 n6 mâi venim âmint — Sze 

| szkri6m si. d6 stmpâri — Si ds cssi mâi ordinâri — Kitui, 
"= stempâriu- 46 râu — Mâi fslosz kâ un Bir6u — Kâr6l6 opinesi. 

i Kirp68. — Akumă “pintâni b6teâ — Si sze înbrâk6 I&gânestă | 
-—  Zsok6 si b6â, si trejest6 — Si kumpere 14 mosi6 — Zits6! 
„mi sz6 kad6 mi6 — D6 âu foszt z6log l4 tin — Iâkă bâni! 

tocz la min€ — Nu gindi k6i mostâni — P6n6 kotrancză: 
-0 mâi fi — Aczeszt6 cs6 6u greâszku — Adâver merturi- : 
“Szeszku — kâr6 âicse intr6 noi — St6uj bin6 si voi— Kâr6 
-kâsze nau âvut — Kurt6 ku port6 âu fekut — Si konyh6 
si grăzsd d6 boi — Sij mâi fâlosz, d6 kit noi — kâr6 nicsi . 
nu cutâză — In krism6 4 sz6 bâgâ — Duts in krismă undesz 

ei — K6sz dup6 mâsz6-tâmeju -— Si cser6 vin ungurest6 — 
„Si Xinte si duhenest6 -— Ado vin ke bâni vin. Ordâg atta, 
bânisz gâtă — Si ku grabă d6 nâducse -— Zits6, 14 -kris- 
mârj de krucs6 — Nu sti mult omâni6 Numâ kotraneze | 
sze fi6 — -Stâmpârieză kit de re — 'Toat6 kunoszk kotraneză 
— Si o vind p6 14 vecsini— P6 gâlbeni kit -A6 puczini — 
Alkusi sz6 inbrâk6 domnest6 — D6 rusin6 nu gindeste.. 
etc... . . Cs6lă cs6 bâni nâu avut — Akură 46 si în-| 
promut — Dă porezi cs6i cziczojâ — Pe d6âl ketr6 Rosiă | 
— Porezi de czâră Ruminâsk6 — Kum or sz6 v6 kinv; i 
jâszk6. D6 fal6 kâszesi pstreâk6—Beu vinu cu âp6 akr6... ; 

„. Eit6 keszi âi redikât — BA si koszitoriu 16âi dât — Si] 
„ hâjn6 d6 musulin — Sz6 16 fâcsi voja d6 plin —- Mesz6 ska- 
un6 fâstuite — Puszti nemezâsti frumosz fekut6 — Si pe- = 
hare skumpe foârt6 — Si de alt6 csel6 toâte. .. . Siskuri 
tejk6 66 mâtâsze — Lâ zsupindasză frumasz6 . .. 1),. 

    

                                            

   

  

    
      

      
    

   

   
   

. Ă . | _ 

     1) Din Nădejde „Istoria limbei şi lit. rom.“, pag. 389—391; d-saj 
„le-a lut din Columna lui Traian 1877, pag. 185—186. | 3 

   
   



         

„Şi acestă poesie e “$orisă cu 9 tografia, -ungu: - râscă. Pe q îl scrie cu d; pe ă cu a, 6, 6 0; pe î. 
iniţial cu s, pe cel din corpul cuvîntului cu ;, e; pe 
€ cu cd, ed, €, ja; pe d eu 0d, o; pe diftongii aj cu „dj, di; pe to cu jo; pe tacu jd; pe ce cu cs; pe z, 
g cu 2; pe j cu 25; pe ş, şt cus, st; pes cusz, peţeucz d . . ae 

“Sistema lui Bob.. : 
1822. 

Sistema, episcopului Bob ne este cunoscută din 
Dicţionarul “românese, latinesc şi unguresc, ce l-a pu- 
blicat la Cluj în 1822. , 

„Pe a îl însamnă cu a, e, pr. ferma, infe; pe x cu 
"% €, 0, 4, pr. rumanesc, avend, Done, Sunt; iar pe 
A cu 4, pr. întru. De multe ori scrie pe î cu e, pre 
„lateineafca, ceteit, dein. Pe '& şi w îl însamnă cu ea 
şi oa, pr. aceafta, noafire. Pe a îl scrie cu di, pr, - 

 asediare (uşedare); pe u, cu ti, pr. invetiat. Pe ÎL 
'însamnă cu. t, afară, de casul, când îşi păstreză su. .. 
netul tare înnainte de i, şi atunci îl scrie cu th, pr. 
cirilinesth.' Pe u îl însamnă cu s, pr. asedia (aşeda); 
dar pe e cu. lung german, pr. ele. o | 
| Ta privinţă derivaţiunilor este şi dinsul latinist, 
căci găsim cuvinte ca temp, pone quand, facie ete. | 
; In scriere nu separă, preposiţia de pronume, pr. 
al în loc de al, afe în loc de a se, | | 

| Ca probă de ortografia sa dăm prefața din dic- 
ionar. 

  

  

Pi 

    

i 1) Pulea, directorul din Sibiu, ne propusese o sistemă ungu- r&scă, ce samăna mult cu acâsta (vegi I. Puşcar „Op. cit.“ pag. XV)... 

 



    

“Cuveni înn ainde:     

        

    

   

            

   
   

  

   
   

    

   

Acelt Lexicon ara voit âl âsedia pentru Sco-. 
lafteici, cari fe nevoelsc: ale 'procopli in limba, latei- 

- neafea - Şi ungureafca cu litere lateinesthi, fiindca 
acele le invatie in: Scoale, cu care si Rumani mai de 
mult au trait pona ce au luaţ, literele Cirilinesthi; si 
[unt mai lefne de ceteit si invetiat. Dintru  acefta,. 
mult le pot ajuta Scolalteici, ca sau pul si Synonime. 
lateinesthi. Infe macarea ftredanie multa a mai mul: . 
tora au folt intru asediare aceltui Lexicon, dare pen-. 
tru multe datorii a deregatoriilor noaltre, si pentru: 
ca acelta efte cel deintei intru aceafta forma, si pen-. 
tru ca [uptiri funt inceperile lucrurilor, nule poate 
dice afi de plin, asediat, ca multe orfi remaf, multe 
ve indreptat, unele si de lesat afare, ci ponequand 
alti, cari avend temp si voe [pre acee ar Voi al asedia | 
mai de plin, fe pot ajuta, Scolafteicl cu acefta. 

Vladeica loan Bobb. 

Epoca II. (1825—1841) 

Sistema, lui Petru Maior. 

1828. 

„Acestă sistemă ne este cunoscută din tractatul 
intitulat: „Orthographia romana, 'sive valachica, uma, | 
cum clavi, qua penetralia originationis vocum rese- 

"rantur,“ 8% Budae 1819. Acest tratat sa mai ti 
părit şi la începutul „Dicţionarului de Buda“ împre-. $ 
ună cu „Dialogul despre începutul limbei române dintre, 
unchii şi nepot“. 

- In acest dialog P: Maor cel' dintâi afirmă, că 

    

     

  

   
      

 



DI 

culte, după cum creguse. Micul şi până la un punet 
şi Şincalii, ci din contră dinsa este continuarea gra- 
ului rustic latin. Acest adever, esprimat pentru prima 

"-6ră de nemuritorul Maior, s'a recunoscut de tstă 
lumea, învățată. In tractatul ortografic, care pentru 
acele timpuri fu cel mai mare şi mai serios, Maior 
caută a, aprofunda şi a demonstra în modul cel mai 
sistematic legile fonetice ale limbei române, folosin- 
du-se în mod comperativ de limba latină; grecă ŞI 
de limbele neo-latine. Deci cu drept cuvint, Maior se 

„Pâte mumi întemeietorul fonologiei române. 
După dinsul cele 20 de litere latine (epădâna 

pe k, X, Yy şi păstrând pe h, q, z) sai 22, enume- 
“rând şi pe ş şi v, sunt de ajuns pentru serierea lim- 
bei române. - 

Tote aceste litere se pronunță ca şi în latină, 
afară, de 3, care se pronunţă ca în francesă. El dice, | 
că noi n'avem z şi deci Pam put6 lep&da, îl păs- 
trăm însă, ca şi pe g, pentru a arăta originea, unor 
cuvinte româneşci sâii a forte marii „asămănări, ce. 
este între limba română, latină şi italiană, de unde . . 
deduce, că pentru scrierea, romană ne-ar fi de ajuns 

_18 litere. 
Pe a îl scrie cu “a, “e, %, '0, '“u 5, după cum 

se derivă din una din aceste. vocale. In $ 6 din cap. . 
I. ne dice, că A să se însemne cu circumflecsul pus 
de asupra celor cinci vocale, iar în paragrafii 7—9 
caută a, demonstra cu documente istorice, că la. noi 
n'a esistat în vechime acest sunet, şi că &l fu intro- 

  

1), Este de îns&mnat, că Maior pune apostroful de asupra vo-. calelor; însă lipsindu-i tipografiei caracterele, sa pus apostroful ală-. . turea cu vocalele, atât în tecst cât şi în probele, ortografice. 

     



  

    

        

    
cop tipărite A dus prin inipuentp: 05” causa A. PIC? iz dus prin in/awente in cate o apostro - “ pografilor “selacoăt» ces, CA | omânese”. | semna, cu circui, at ca Sun sunet neconsiderându-l * si stea Cc _ 

| A irofv 1. inalte : 
„10—18. caută a, aşici, Ca nos pirăbu 5, „limba latină şi că ajedanie e Sa precum şi celelalte seceltui Lex... „pi ei ViSor cu timpul se vor pt noaltre, si ai ' îl-serie cu ce, cs ca şi în italta forma, si pe “- cu ge gi; însă când aceste const nule poate Şi d îşi păstreză sunetul tare, atusmal, multe -- Și gh: Pe a îl scrie cu d, 2; pe m cui Dequand : n $ 9] cap. II, unde vorbeşce despre zasedia înnainte de d, d, J, bm,n.r,wse pronu Şi că nu cumva să scriem 2 pentru 5, căcit. în contra ortografiei. Vom scrie decj sbor'a, . „fios; sgur'a, deslegat, pism'a, desnodat, desrad Sv'entat. De aseminea ne gice, nu cumva Să sc Cu ij următorele cuvinte, unde ş se. pronunţă, „.. “frances, pr. în: coş, n adeşde, mişloc, duşman, mas. Despre & cu punct de asupra dice, că se ” hunţa ca î. Diftongii ea, oa cu 6, d, Despre n că se pronunţă ca In din italiană, sas ca ungu cul ny. a | a . Eespre Qqu dice, Că înnainte de e, i sună ca "că, ar înnainte de d, 0, u ca k. Este în contra  plicării consunantelor, fiindcă natura limbei rom, 

   

  

vede, că acestă propietate a limbei române este. "alt argument pentru vechimea ei. Dăm aci mai mu “cuvinte. Drac pg



     
| a, tisa, care de aseminea este strict etimolo “a i predecesorilor lui. Iată -câte-va cuvinte : 
pe: „fora, che, adi, qui (ci), se (58), deplenire, vina iragrâ vie), p"in'o (până), grişa (grijă), si (să-l), ghente (ginte), 1, Si criser'o (scriseră), Locuitorii, €r'0, dup'o, se, alquotui, - Lămnăue, gui, qus, aquum, quand, s"iţi (s 
impai “Wole (se6le), v'orite (vărite), sunt, cap'it'andu, - pu-in, sunet '77uinţiau"a, limbi nui Cunoscute, int'empl:a, Qudque | A i fice), gua't (cât), s*j (să-l), pir (păr). peligia, /afia, . nainte 'ă, "ng'onfat (ngânfat), “inc'arcat, nflat, bătere, cu- acie Ore, avere, dormi, d'as, F'eu, “i 
N pe îi Wa, ete.“ 

gică ca şi a, 

ă-ţ), imbr'aciusutu, ii 

  duce, c'ap'istru, 

  

p. die E | nt | DIALOGU. a 
ăi Ă Pentru inceputul limbei Rom'ană. 

afară ” Intra Nepotu şi Unchiu. | o 
că nr . 
trăm Nepotu. Pe Rom'ani şi numele, şi faptura, impreun'a i „. tote plecarile loru quele firesci ii vedesce a fi viţe de | omanii quei vechi, quarii ore Quandu preste tot'a “lumea, I f domnea, dup'o cumu și in. Istoria: pentru inceputul Ro- * m'anilor in Dacia, limpede se adeveresce: de aquâsta nu am indoePa. Ma (dar'e) de unde se trage inceputul: tesiturei î, limbei, quare astadi. ata”ţ in gura Romanilor se aude, pre- '0-. Cum și in scripturile lor se vede nu escu (Sunt) fPora in. ce doel'a. Me bucuru Unchiule, che. te aflai av'endu puţin re- Ra gadiu de cotr'a lucrurile quele multe: ale dereg'itoriei tale, o S „Cu quare ne incetat esci cuprinsu ; che sum (Sunt) itcre- | dentiatu, cum tota indoela mea, o vi desface, si o vi resipi, 2, Rogue s'i mi ajuti a me desceptă. i J- Unchiu. De or'a que asupra, unui lucru asie frumosu, si mie- preplacutu este aieptat'a voia, ta, cu ata'ntu mai bu- curosu me învoiescu, si me aplecu a face destulu dorirei . tale, che mai n6que unul nu aflu Quare de ajunsu sii fi  : descurcat, lucrul” aquest, o - rap, i         
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Nepotu. Cu mulţi am prânsu vorb'a despre. aquâsta: 
ma 'n6que cu unu nu m'am int'iroitu, de quare s'i me fi 

desparţit mult'imitu. 
"Unehiu. Do'a sunt parerile inveţiaţilor, quarii f'or'o de 

pism'a, voiescu a cuv'entare in lucrul” 'aquestu. Unii dicu, 
„che limba Rom'an'a & limba Latina stricata, si scadut'a 

„dela fl6rea Limbei Latin'a. Altii dicu, che la. Romanii quei 

„de demultu do'a limbi au fostu, una gquare o gr'aea, popo- 

-ruP, si aqussta, e sugea inpreun'a cu laptele de la mumele 

„sale, adech'e o inveţiaua pruncii din auditu; alta, quare o 

inveţiau la scol'a cu ajutoriu! Gramaticei: si aqussta se 

- dice limb'a invetiat”a, de 6r'a que singuri iuveţiatii o pot 

scire. Intru aquest'a limb'a scriea Latinii s6u Romanii. C'ar- 

tile sale, din quare multe p'in'o la noi au ajunsu si le cetimu. - 
i Nepotu......... ete. ete. Se | 

După sistema lui P. Maior şi-a scris Ion Alecsi 
gramatica sa intitulată : „Gramatica Daco-roinana, sive 

" Valachica,* Vindobonae 1826. 80. Deosebirea este 

" numai, că, Alecsi scrie preste tot pe u mult final. 
| Tot după sistema grafică alui Petru Maior scrie 

vocalele nasali şi d-nul Ion Buteanu !). 
Diez în sistema sa grafică-fonstică serie pe a 

cu e şi apostrof de desupt, deschis în spre stânga; 

pe ă cu u şi apostrof de desupt, deschis în spre. 

“stânga; pe wm cu s şi apostroi de asupra, deschis în, 

spre stânga. 

„ Lepsius represintă pe 4 cu e şi cireunalecsul de 

desupt, deschis în spre drâpta: pe a cu i şi circum- 

flecsul de desupt, deschis în “spre drâpta; pe u cu c 

„şi circumflecsul. de asupra întors; pe w cu s şi cir: 

cumflecsul de asupra întors 

"Am amintit mai de asupra, că Budai-Deleanu 

. 

o 2 1) Vegă „Gramatica limbei române,“. Gherla, 1887. 
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„Cu g,     

tremisese sistema, sa, ortogrofică- spfe criticare lui P. Maior, criticând de altă parte Şi dinsul pe a lui P. „Maior, Şi acesta cu scop de a-şi unifica “ambii orto- grafiile. După cum deci Deleanu a arăta punctele, . cari nu-i conveniaii din sistema, lui Major, tot ast-fel şi canonicul I6n Corneli Şi-a arătat părerile sale cu privire la unele chestiuni ortografice, asupra cărora nu Sa putut uni cu Maior, Punctele de controversă între Corneli Şi Maior erai: Diftongul ae, pentru ad- verbul prea, pr. Praebunu, Preaeintielleptu, şi pentru pluralul substantivelor femenine în gq, Pr. musca, muscae. J traversat cu o lini6ră, pentru cuvintele in 
cari sunetul j se pronunță aprâpe ca 2, pr. jacu (ja- 
ceo). U mâle în imperfectul şi perfectul verbelor, pr. 
mâncuam, taceuai, TUpSeui, sentiui; de aseminea, şi 
între g şi e sai i, pentru a evita, Schimbarea lui -g în ge, pr. guidelescu, guelci. Conservarea literilor kB. Ph, y şi z, în cuvintele străine şi duplicarea consu- „nantelor. , n, p, , s şi t în cuvintele de origine latină 1), 

Sistemele lui Săulescu. 
1838, 1844, 1881, 

Sistema lui Săulescu din 1833 este fonetică, 
Pentru scrierea, lui a propune pe 02). Pentru a | pe & (0%), iar pentru -A pe î. Pentru "k pe «e (2), far | „pentru w pe va. Pentru k pe c şi g, iar pentru w - Su 

pe ce, ci. Pentru r pe g ŞI gh, iar pentru y pe ge, 

  

1) Punctele divergente” ale Alologului Corneli le-am luaţ din ci- i tatul raport: al d-lui N. Densuşanu, pag. 113. - 
*) Neavând tipografia acest semn, s'a înlocuit în proba ortografică |  



    
gi. Pentru 3 pe 29 (4), pezittu * u, pe £, pentru w pe s, 

pentru m pe sc; ar pentru pe [ 5, 
| „Iată o probă din: acestă sistemă : 

„Cu Latere Latine . | 

Precotui lueru ltrein a fcrie limba grecesce. 

Nu cu litere eline, ce cu cele latinesci. 

Pre atotai osebire a scri limba romcenzesca. 

Nu 'cu litere latine ce cu cele girilesci. 
„Limba Bu graiul nazional este caracteristica 

seu mai qiar sufletul naziei, ceci prin acesta şi 

numai se cunoscu. naziile între sine? Si în atweta 

vezuesce o nazie în. cetui vezuesce si spezialul ei 

graiu, si pe cot se: întinde graiul nazional pe atota, 

nazia. 
Au nu acela Nil prereure de acelas paemoent 

al Eghiptului . vegiu, oens& locuitorii sei de astaedi 

ne mai vorbind limba, pre carea vorovea odineoar% 

locuitorii sup domnia Faraonilor, pentru acesta nu 

pozi gice qe mai sont Eghiptenii istoriei vegi, ete. 2). 
In 1845 Săulescu propune o sistema fonetică, 

„ce se abate în mai multe puncte de cea din 1833. 

Săulescu este convins, că e mai bine să scriem 

după derivaţia latină ca Francesii, totuşi, fiindcă 

-Românii sunt puţin familiarisaţi cu limba latină cu- 

noscend abia alfabetul, de o cam dată propune o 

-cu litere cirilice. 

: ii -- Lipsindu-i tipografiei acest semn, Pa înlocuit cu s atât în proba 

-ortogr afica de pe pagina acesta cât şi în cea de pe pagina următâre. 

2)- Vegi Săulescu „Gramatica vomân6scă, Dartea 1, 1 Iaşi 1933, pag. 
„241 217 

=     

sistemă fonetică, Arată că şi Italienii ati ortografie . 

fonetică, după cum am avut şi noi, când am Scris - 

Pentru 4 propune pe z (2), pentru ă pe & (0), - 
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" Nazia, 

    
- , E - Za dar fiindcă şi în scrierea, cirilică de. multeori ambele sunete erai însemnate cu 0 singură literă, de aceea le scrie şi dînsul pe amind6ue cu ze (ag), ştiind că e totdeauna înnainte de N, mp, mb se pronunţă ca, ă, pr. focond, toecoend, poercend. Pe „A îl scrie cu î, pr. în, întru, Diftongii ea Şi oa îi scrie cu Şi 6, pr. teca, Omenii. Insamnă, cu circumflecsul (4) semisonia | lui i şi ă final. 'Tot cu circumflecsul însamnă şi pe d mut, când îl scrie, Pe r i] scrie cu g înnainte de 4, 0, u, şi cu gh înnainte de g, î, pr. gard, gonesc, * gure, ghimpul, ghemul. Pe u cu Ce, ci, Dr. cer, cișie. Pe k cu ce înaninte de &, 0, u, şicu g înnainte de e, 4, Pr. caută, codru, cunoscii, Qiem, giară, îngină. Pe X îl serie cu ch, pr. cheruvimă, Acheroni, architectă, chirotonia, chora, etc. Pe a îl scrie cu dj, pr. djlele, cad), etc. Nici o dată înnaite de consunantă nu se pune z ci [, pr. smintele; sburdare; afara de medj- . loc (meaio loco). Pe m îl scrie cu Ss, pr. septe, sele; iar pe c cu s,pr. asemine, supunere, Pe wi îl însanjnă Cu 86, pr. viezuesce. Pe u, cu italianul 2, pr. nazie. 

- Iată o probă din acâstă sistemă. | 
Pre cet ar fi strein lucru a scrie limba grec. . sca' nu cu litere eline, ce cu cele latinesci, , Pre 'atatai ossebirea. a serie limba romg&n6sca nu cu litere latine ce cu cele qirilescj. 
Limba sea graiul nazional „este caracteristica, Sed mai giar sufletul naziei, caci prin. acâsta, si nu- mai se cunoscă naziile între sine. Si în atata, vie. . zuesce o nazie în ctui viezuesce si spezialul ei graid, si pe cati se întinde graiul nazional -pe atata si 

„AO nu acela Nil prâriurâdje acelas pemant al  Eghipetului vegii, înşe locuitorii sei de asteedj nemai 
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vorbind limba, pre carea vorbea “Vdinidre locuitorii 

“sub domnia PFaraonilor, pentru acâsta -nu pozi djce 

cz mai sunt Eghiptenii istorici vegi. 

Ad nu acel Iordan prâriurdje acelas pement 

al Palestinei, domnite odini6re de împerazii David si 

“ Solomon, înse nevorbinduse limba, Evreilor de atunce, 

nu pozi djce ce viezuesce nc& acâa nazie evre- 

sc, nu vei dice ce esistescă ence Babilonenii s6ă 

“ Blinii s6& Romanii? As6 cu adevărat, numai si nu- 

mai pentru ce nu se mai esistesce graiul lor na: 

_zional, încet dece odinidre se socotea a se pute 

sterpi naziile prin sabie, astadj se adeveresce ce se 

pot ucide si prin stirpirea limbei lor nazionale. 

 Acâste stricare se începe prin amestecarea. cu- 

vîntelor “streine, precum ar fi în Romoena: cele tur- 

cesci, unguresci, slavinesci si multe grecesci întrate 

prin întrebuirea acestor limbi streine în locul nazio- 

nalei, ce e fica celei romane să latine, si în urmare 

tâte cuvintele eî ar trebui si fie de originea limbei 

romane s6ă latine. ” 

Prin amestecarea cuvintelor se strice limba, 

precum amestecend cineva, cate o picetore în li- 

corul cel mai curat lar pute preface în apă, au 

precum tot una petand prea, cea mai albe pzendje- 

ture o am pute preface în : n6gre, de asemine tot 

una stergendu-i cate o pate o am pute preface în 

albă, adece prin aruncarea cuvintelor streine am 

pute curzzi limba ?). 

In „Abecedarul românesc“ a lui Săulescu din 

1851 găsim o altă sistemă fonetică. 
| Pe a si 4 le găsim scrise mai des cu ă si rar 

-. 3) Vegr „Arhiva Albinei“ Nr. 7 din 1844. 
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de tot cu ae. Pe 4 cu î, rar cu d, . Diftongii. k si w 
sunt scriși cu ea si oa saii cu e si 6. K este scris cu 
c înnainte de a, o, w,â, ae şi consunante, iar inna- 
inte de î, e, cu g; ucuce ci; r cu g înnainte de 
G, 0, 4 6, ae şi consunante, lar înnainte de ;, e cu 
gh; u cu ge, gi. Pe sil scrie cu 2, iar pe u, si w cu 
t) şi sj. Pe w îl scrie cu sc înnainte de' e si 4, alt- fel 
cu st. Ă Sa 

Tot aci aminteşce, că unii scrii pe g, când își 
păstr6ză sunetul tare înnainte de 3 şi e, cu ch; de 
aseminea pe u, cu b pe w cu $ sai sh şi pe ui cu 
she înnainte de î. e. 

Este curi6să însemnarea lui u mut, sati jumă- 
tăţit cu un apostrof de asupra (ă) !). 

Essercitji. 

Limba seau vorba natjonală este caracteristica seau 
mai iar sufletulu natjei; câci, pin aceasta” sj numai se 
cunoscu națjle între sine, sj în atâta vetjuesce precaetu sj 
vorbă, sj pre cât se întinde vorba'i natjonală, pre atâta 
natja.- 

Au nu acelasi Nil preriureză acelasj pâmaentu al £- 
ghiptului vegiă, aense locuitorii cil de astăzi ne mai vor- 
bindi limba pre carea vorbea odineoarâ, locuitorii sup dom. - 
nia Faraoniloru, pentru aceasta nu pot zice, ca6 mai suntu 
Eghiptenii istoriei vegi. 

Au nu acelasj Iordan preriureaze acelasi pâmântu al 
Palestinei domnite odineoarâ de regii Davidu sj Solomonă ; 
înse, nevorbinduse limba Evreilori de atuncea, nu pot; zice. 
ca6 vietjuesce âncâ acea natje Evreiască, nu vei zice, caâ 
essistă, âncâ, Babilonenii sau Asirienii, Tracii, Macedonenii, 
Dacii, Ghetji. Numai sj numai pentru câ nu le mai essistă, 
vorba loru natjonală, încâti deacă odinedrâ, se socotea ase 

! 

  

1) Lipsind tipografiei apostroful de asupra lui u, sa înlocuit cu 
semnul scurtării (). ! 

     



    

    

     

   
     

  

   

      

    
     

    
    
   

              
    
            
       

     

_ putea; staipi natjile 1 numai . “pă spada, âstazi se adevereaza 

"că se potu ucide sj prin sterpirea limbel- loru natjonale *) : 

Tot în „Abecedarul“ lui Săuloseu din 1851 se 
mai află şi o altă sistemă,. etimologică. lată acâstă - 

_sistemă: 'k este scris cu d, 6, 6, pr. inimă, dâtâtoriu, 

"Dâtrenu, împerâtessă, câtră, occasd. XX. este însemnat. | 

“cu d, €, , pr. dându, alegendu, adincu. ti si w cu: 

€ si 6, pr. î€r6, omeni. Pe x îl scrie cuc, qusich, 

“pe. caru, costă, cute, fecttoriu, crescu, quare, qus, Qqudtă, 

Sa „Quându, qua, închinu, chiaru. Pe u îl scrie cu ce, ri 

| „Şi Quw, Pr. ceriu, cînă, 'quine, que, quere, quercu, quâqui, 

- deqă, aiquea. Pe r îl scrie cu g şi gh, pr. gară, 

"gura, goma, grindină, ghemu, unghie. Pe u cu ge, gi, 

pr. genuchiu, gingine. Pe sa îl serie cu dj pr. die; 

Jar pe m cu sj, pr. usjelle. Pe w îl scrie cu ţj şi ci, 
pr. arsitja,- agia,- fagie, ghiagie, igie, ogetu, rereptu, 

giurca, giurcanu, căurciuru, braciulu. Pe wi cu sj. 

Intr&buinţază -duplificarea cohsunantelor şi unde 

nu cere firea limbei: române, ca în. velluilu, mâsurille 

sferrematu, suflarea. * oppri. 

„tă o-probă. din acâsta sistemă : 

  

   
Quine nu scie qud lumea 6 urâjtă de Dumnedjeu. 

Cerurille spuni mârirea lui sj firmamentuliu -annuntje î 

facerea mânelorii sâle. Quine produce în lume câldură sj 

_axsjtja, recâala, frigullu, gerullu, bruma; din a cui magazie -;: 

-„se versă, pre pâmântu: ninstarei, sj ghiaciea; de sufflarea ; 

cui se topesce neiea sj la a cui în fâcisjare redjândi natura 

-“revlastedje plântelle salle sj se stolesce cu vellulli quellu 

„înfloritu ? Au nu la al lni Dumnedjeu creatoriului ei? 

Quine va, dischide cerul, guându quellu atotputinte li 
“va închide, si quine, disfundându ellu ctaractelle nonorilloru 

_- sei” va oppri' deluviulu şi nu înnece lumea. Quine se va .;; 

  
>) Vegi Săulescu „Abscedar românesc“ Iaşi 1851, pag. 99—102: 

 



  

oppune sfortjei aquelluia; Qui umblă pe âripele vânturilloru, 
si nu învâluie quelle que'sântă sub ceriu, quellu qui se 
pârtă de cheruvimii quii cu ochi multj si de seraphimii quii 
quote cu sjesse aripe se umbresce ? Au drepta lui nu va 
arrunca “qua pre o mince sphera, planetului nostru, quându 

„va voi? Au nu de facea urgiei lui se: cuttremura -pâmântullu. 

  

Ocianul sfiinduse esj retrage apele salle, si mânuntaile: tjervei 
frementanduşe de frica reverse prin craterille scortjei salle 
lava, quea înflacîrataă ? 

Quine este (djce Djeu cotra, Iovu) equella qui se în- 
„C6rcâ a ascunde de mine svaturi sj a închuie în inima, sa 
„cugete pre cârelle, sî nu pâtrundâ ochiullu meu. “ 

Unde erai (djce Djeu- lui Iovu) quându am pusu fun- 
, damentelle tjerei ? quine au făcutu mâssurille lui? quine 

au întinsu preste ellu liniile? Au quine iau depussu pâtra 
quea, ungherie ? Unde erai quând mâ lâudard stellelle deme- 

„netjel ? Quine au închissu cu portj marea, quându sau 
„eruptu purcedjindu din pântecelle matrei salle, quându am 
învâscuto cu nouori, si ami înfassjato cu negure, am cer: 

„cuito cu tjermuri încungiurinduo cu maluri sj obcine 4j- 
cândui: până aicea, si vini, i6rO nu :majl departe. Aiquea vei 
înfrânge asspumantele tale valluri, au în fiintja ta amu 
urditu deluculu serei, sj âmu desemnatu locallu aurorei (dj- 
orilloru), am apucatu de margini pâmântullu sj amit cutjnatu 
depre ellu pre quii Impii (nelegiuitj). Au tu luvându lutu 

- al plâsmatu vietjuitorul sj vorbitoriul de pre pâmântii. Aj 
Tâdicatu de la quii împii lumina, sj ai sfârrematu bragiul 
quelloru superbi (ing6mfat,j) strâbâtutai adâncurile. mârei sj 
pre cârsrille genunelloru uinblatai ; Deschissusat tje de frica 
portille mortjei? sj usjelle întunerecului vodjutulleaj ? sâu 
portarii infernului v6djândute spâimântatusau-? Calculatai 
lătjmea quea de sub ceriu, aratâmio quâtă este, în quare 
cale habita lumina 6 quare este loculli întunericilloru, ore 
qu0 aveai a te nasce sj numerullu djlelloru tale cunosei ? 
Venitai pânâ la comorille neiel sj tesaurullu grindinet pri- 
vital ? etc. 

  

1) Vegi Săulescu „Op. cit,* pag. 93-—99. 7 ă 
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Sistema lui Laurian. 
- 1840. 

7 Sistema sa ne este cunoscută din vasta publica- 
iune intitulată: , Tentamen, cviticum, în, originem, deri-! 

vationem et formam, lingue romanae în utrague Dacia, 

vigentis vulgo valachicae“, auctore A. 'Trebonio Lauriaino 
“Viennae 1840. După cum limba română, ce ni se pre- 

sintă în acest tractat, este ideală, tot ast-fel şi or- 
tografia nu este alt-ceva de cât espresiunea acestei 

limbi. Putem dice, că Laurian este capul ultra-eti- 
„mologiştilor.: lată înse-şi cuvintele autorului, în ceea - 
ce priveşce ortografia : , Vocabula în genere eodem 

„modo scribenda suni, quo în latino scribuntur; obser- 

valis vegulis ex genio linguae depromtis et modificatio- 

nibus 'quibusdam. ex Analogin et Btymologia sumlis. 

Hae vero tantum modo terminationem dictionum respi- 

-ciunt, nam îta dictum corpus earundem violare non, 

dicet, etiam “cum detrimento pronunciationăs sllaesum re- 

„ quendum est“ 1). Urmând acestui pr incipiu, scrie fra- 
se ca următârele : 

„Nu dice vectimare legile (nu -este permis a călca : 
legile). Voliu venire mane au poimane (voi veni mâne |; 

sai poimâne). Nu potemu respondere ă una interro- 

gatione asi curiosa (nu putem "răspunde la o între-" 

“bare aşa curi6să). Peribe et ellu: quă palre seu (va 

peri şi el ca tatăl săi). Venibili cu noi în ciutate 
(veniveţi cu noi în cetate). Ominti hascu, viau, 

moru, ecco ella lor sorte (6menii se nast, trăesc,.: 

„mor, jată a lor sorte). Luciu veniba d cena de quante. 

„ori soieba quo nu pertraiecimu sera'la; „afore d'in casa; 

          
s_— = 

voi „Tentamen criticum“ pag. 38—39. 
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(Luciu venia la cină de. câte oră ştia, că nu petre- 
cem sara afară din casă). Tota septimane nu li abiu 
veduiu (t6ta săptămâna nu i-am vădut). Proptu pec- 
cale'le parenti'loru fă punitu.. (pentru păcatele “părin- 
ţilor fu pedepsit). Intru oclli mei nu lu potiu vedere 

(mu pot să-l v&d în ochii mei). Estu omu e mai in- 
veliatu quă quelli altri (acest om e mai învăţat de 
cât ceialalţi). Aguestu caballu formosu (acest cal fru- | 
mos). Unu popillu Pectinatu (un copil peptănat). 

„Oui'le pascu (oile pasc). Quinqui juueni caduro în ella 
batalia (cinci juni cădură în acea bătae). Aqua “la 
„ferve (ape ferbe), Nu e totu que splende auru (nu e 
tot ce străluceşce aur). Ninge, pergiti a casu, (ninge, 

„mergeţi a casă)! Bieco lettere'le vostre (iată scrisorile 
„v6stre). Petre include ustia “la, et nu lassare pre neme 
în casa (Petre inchide uşa și nu lasă pre nime în 

casă). Angelu în celu e! dracu pre pauimentu (îngerul 
în cer şi dracul pe pămint). Roma fu  domina'la 
mundului (Roma fu d6mna luniei).. Cognatu nostru 
(cumnatul nostru). Eli mai intellecti nu Su Sempre 
elli mai boni (cei mai înțălepți nu sunt totdeauna 
cei mai buni) Weci nobe meci vobe place menteona'la 
(nici ndut nici vâăă nu vă place minciuna). Nu me 
clama d, judeciu, ergo nu abe directu (nu mă ch&mă, 
la judecată, deci nu are drept). Quelli Qui pretendu 

pane'la et! a berere vinulu, et so vedia QU0 nu manca 
et nu bebu nemica. De multe ori dolu mai multu au- 
vechile pre guellu qui ausculta, de quantu gula'la pre-. 
quellu qui verbesce. Quelle que nu scimu, potemn inve- 
tiare, ei quelle que scimu, potemu. alloru-ă arrectare. 
i 
i - 

  
  

„Quo 'materia'la essiste, dice unu filosofu, su în scola'la | 
“Quella mei d'in diosu, el Hacereru bene de se initiare 
în musteriele eleusine, qua so inventie a mancare 
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„Iată aprecarea, ce. o face . “despre Tentamen 'oribieuza 
4. “Papiu Ilarian în „Tesqurul de : monumente istorice, 
„tom, 1. pag. 94, _Bucureşei, 1862. - | 

-"; Tentamen Criticum este cea mai îndrăsndță, cea, 
“nai adâncă; cea mai filosofică cercetare de - limbă, ce 
“posedă literatura, română. Cu deosebire, legile sunetelor, 
admirabila, varietate a- modulaţiunilor, de care se bu- j 
„cură vocalele şi consunantele limbei, nostre, sunt espuse * 
cu 0 esactitudine de măestru, nu mai- > Puțin, legile fle- ; 

-- stumilor. - Dar de altă parte eruditul autor cu atâta . 
- religiune se portă, cătră înnalta; origine a limbei, în cât 
crede, că ar fi o culezare neertată şi aprope un sacri- 
legiii de a se atinge cine-va arbitrar şi cu mână pro- 
fane de acest venerabil monumunt al anticităţiă. Pentru 
aceeea lăudatul autor scrie cuvintele, „nu după cum ; 
ar fi Dlăcut. Pole “sau lui sai altora, ci aşa precum | 
ele î se presintă după legile inflesibile ale. etimologiei . 
şi ale amalogiei. Consecința, . luă logică în observarea ! 
acestor legi de etiinologie și analogie. 'este inesorabilă, ă 
neînduplecătă. Acâstă consecinţă de fer îl conduse la-; 
ari descoperiri de adevtruri de limbă, descoperiri ce Ă 

ati esercitat în timp scurt mare influință asupra for- 
melor, în cari s'a cultivat limba nostră de vre-o 20 3 
ani încoce. Cu tote acestea, modul de a scrie „limba, Ș 
“română”. după - Tentamenele critic ori cât ar fi dej 

= mânunat spre a cerceta şi a descoperi originele. şi legile î 
limbei, nu credem însă că va pute fi vre:o dală adop- i 

„dal de Români ca ortografie generală. O asemine orto-4i 
. grafie ar fi şi 0 mare pedecă pentru lățirea, culturei. şi 

  

ÎN | lesnirea cercetărilor erudile.“ 

Mai targiii, cam pe la 1860, autorul mai Just aa 
 curiosităţile sale > etimologice şi i mai simplifică o  



5 = 

 tografia, apropiindu-o în cât-va de principiul fonetic;  astrfel în cat la 1871 împreună cu adeptul său IL. C. ' Macsin întrebuință, cu câte-va deosebiri de cea; dela, „1860, n6tia sa ortografie etimologică moderată în . scrierea » Dicţionarului limbei -române.“ Iată punctele „principale ale acestei ortografii simplificaţe. Literile d, î, s cu sunet şuerat riu se mai scrii gq,4 ş, ştiind că ele au acel sunet în următrele d6u8 „Casuri: a). Innainte de î, Pr. verdi, lucredi, dica, „poli, multi, alti, lasi, versi, siedi, cadi, ardi, arsi, “rodi, rosi. b). Innainte de e urmati de , r, s, când aceste sunt sai duplicate sai urmate de alte con- sunante, pr. fessu, Detescu, termu, cateliu, terinosă,- Sesu, serpi, callusellu, putredescu, prandescu, Litera a cu sunet obscur nu se mai scrie cu d şi 4, ştiind ca a fară ton, afară de începutul cuvintelor, are acel sunet, pr. aratura, imbarbatare. In finea, cuvin- telor însă, a fără ton clar se destinge prin s&mnul (), pr. casa, capr'a, luna. Pentru a, cână deşi tonic se pronunţă însă obscur, este destinat sămnul - (+), pr. ară, arâmu. Literile a, e, î.u cu sunet forte obscur nu se mai scrii d, 6 î, d, ştiind că ele aii acel sunet, când ai după dinsele m sai mb, HD, Pr. cantandu, campu, sirambu, avendu, cerendu, 
uventu, sembure, fenu, înfiorire, im bunare, tacundu, în- “orcundu. Litera i sună. forte obscur şi după r, pr. viu, ridu, ripa. Literile o Şi e crescute, aşa în cat | se aud aprope Ga 04 șaii ea, nu“se mai scrii cu 5, 6, ştiind că ele au sunei crescut, când sunt into- aate, aflându-se în silaba următâre un a saii e, pr. urta,. dorma, dorme, cresia, lega, pleca. | 

„Iată. câte-va, cuvinte scrise după acestă, sistemă: - stricatione; Stricatiosu (sfricatu) ; facia, . judeciu (facere, ju- 
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" decare); coctu (cocu); lacte, lucta, octu, derectu ; putrediune, 

vescedire (putredu, vescedu); pasci, pasce -(pascu), sciu, 

„scientia; inglitire, vegliare, ocliu, vecliu, pareclia, ureclia ; 

mesa, feta, -pena (mese, penne, fete); laliandu, moliandu, 
vegliandu (taliare, vegliare, moliare), filiu, paliu, teliu, lier- 

tare; remaniu, puniu (remanere, punere), calcaniu, petroniu, 

cuniu ; rogare, portare (rogu, portu), covenire, collegere, car- 

„bone, monte, natione, ratione (nationale, rationare); sene, 

tene, (se-ne, te-ne), dente, tendere, parente, pedeca, scutecu; | 

lucratoria,- vorbitoria (lucratoriu, vorbitoriu), se scia, se fia 

-(scire, fire); câtu, atâtu, mâiu; a pati, a tacâ, pati, tace, - 
pati, tacea; calli, -molli (callu, molle), porcella (porcellu), : 

margella, floricella ; elle applecatu, acellu, fllessione, essu,.. 

neapperatu, alle, correcta, adducere, oppunere, calle, jurassem, - 

terra, summettere, intellegu, passesci ; .testu, desesertare ; ' 

locuire (locu), rotunâu, locusta, co, coci, deco, pentruco, 

lungo, peno, dupo, ecco; vertute, verire, perlire, sverlire, : 

sfercu, carmuire, garliciu 3) 

Dăm aci același tecst în paralel, ca să se potă 

  
ved6 diferinţa, dintre sistemele lui Laurianii 2). 

Ortografia Tentamenulul. 

1840. “ 

Formosa, "la Domina. 

Carne “la quella de vaceca, 
de vitellu. 

- Fratele quellu dulce. Fra- 

tPle guelli dulci. Glacie. An- 

gelu. Veteranu'lu quomu se 

magi porta, viuu e inquo. 

Costa. et ellu nepotentiosu de 
in dia in dia quă veteranili. 

_1) Tâte aceste le-am luat din „Tractatul despre, ortografia cuvină 

„telor,“ ce se află la începutul „Dicţionar ului limbei române“, de . 
T. Laurian şi 1. C. Macsim. Bucureşci, 1891. ! 

2) Vegi A, Papiu arian „Tesaur de monumente istorice,“ tom. Îf 

pag. 92. 

  

  

Ortografia simplificată. 7 

„1860. 

       

       

     
  

Prumâsa Dâmnă, 

Carnea, cea de vaccă, de; 

viţelliă. | - 
Fratele celli dulce. Frei 

ţii cei dulci. Ghiaciă. Ân- “i 

gerii. Betrânuli cumi se: 
mai pârtă vii e âncă. ; 
Custă şiellă neputinciosii Gin 

di în di că betrânii. 

e
i
 
e
t
e
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Pare quo bate. quineva la | Pare. că bate „Cin6va la. usa, o cuşia. e 
Pre quine cauti? Scii ro. Pre cine cauţi? Scii ro- „ manesce? Frigeti una galina. mănesce? Frigeţi o găină. 

De aci se vede, că ortografia, lui Laurian de la. - 
1860, în comparațiune cu cea, de la 1840, este forte 
„mult simplificată, ba chiar mai simplă şi de cât cea „dela 1871. Diterinţa intre cea, de la 1860 şi 1871 
| este, că în cea dela 1871 aă reguli pentru cetirea 
„ Vocalelor obscure, derivate, pentru cetirea, consunan- 
i telor derivate, însă fără a întrebuința semne pentru 
marcarea lor. Introduce din noi grupa gl, cl în loc 

„de gh, ch Qin sistema dela 1860; de aseminea în- 
troduce consunantele , n, muiate, cari în cea dela 
1860 sunt lăsate afară, 

„Epoca IV. (1841—1867). | 

-” Sistema luj Cipariu. 
1841. . 

La 1841 T. Cipariu a publicat din un tractat 
mai estins un „Zstract de ortografie cu. litere latineşcă 
pe temeiul limbei şi ortografiei bisericesci şi deosebirea 
dialectelor, precum s'a urmat dela 1835 în tipografia din Blaj 9.“ La 1847 ilustiul şi mult meritatul filo- log publică, în luna, lui Marte, cel dintâi jurnal cu litere. latine întitulat: „Organul huminării“ în care, afară de mai multe chestiuni politice şi bisericeşci 
privitâre la Români, a mai publicat -şi o parte din cercetările sale filologice asupra limbei române; însă | din causa, revoluţiunii incetâză de a mal apăre în- 

    

1) Vedi „Foia pentru minte, inimă şi literatură“ 184], 

N 

       



“publică „Principie de limbă şi scriptură“, 

  

      

o Martă 1848: La „1854 piiblică “ Zolemente de limba ro- 
mamă după dialecte şi monumente vechă“, iar la 1866 

a din cari se 

publicase 47 de capitole în Organul luminării. La 

1867 publică „Arhivul pentru filologie şi istorie“, care 

dură până în 1870 inclusiv. In 1870 publică partea 

"etimologică a gramaticei române, iar în 1877 partea. 

„sintactică, amînd6uă premiate de cătră Academia ro- 
mână, În tote aceste publicaţiuni Ciparii se ocupă în 

„parte şi cu ortografia. 

"TOMÂNĂ ;. 

muluă în curți şi în biserică în decursul mai multor secol, 

nu numa a perdut mult din forme şi cuvinte, ba ce. e moă 

“mult a împrumutat multe forme şi cuvinte de la aceste popore. 

Prin urmare trebue ca să ne reformăm limba făcendu-o, pe 

“cât ne conced împrejurările, cât se pote mai curată. Spre : 

scopul acesta. trăbue să leptdăm slovenismii, etc. şi în locul : 
lor să reinsuflețim cuvintele, formele şi însămnările vechi 7o- ; 
mâmneşcă, morte, uitate, părăsite, apelând tot odată în acestă ; 

chestiune la, latină, la limbele romanice şi la dialectele române» 
potrivină cele împrumutate după formele şi esemplele, ce noi 

înfăjoşază, structura limbei, iar nu după -uşurătatea buzelor: 

- şi după placul urechilor pe, 

In ce priveşce scrierea, limbei române cu litere] 

latine, iată ce dice Cipariu: 

„Mărturisim că ne simţim obligaţi în consecință a urma, d 
| etimologiştilor noştri S. Micul, Sincai, P. Maior etc., ai 

za genă din fdrea acestor sisteme ceea ce, după studie îndelun- i 

        

“Iată ce gice nemuritorul Gipariti despre limba : 

  

„Limba română ca dialect italic, pe la începutul arătăriă : 

ei în Dacia, era cu +hult maă curată. în forme şi maă avută 
în cuvinte romane, de cum este astădi, căci prin aimestecul cu . 

» Slavă, Grecă, Ungurii, Turcii şi prin despotismul slavoniă- 

  

i 
| » Veşi Cipară, „Principie” „pag: 35 Ta E 4 |   

 



* gate asupra limbei române 
       

“în dialectele şi în “tote vechile ei Monumente, ni se păru mai aprope consimţind cu convincțiu- i nile nostre; Presentând, pe basa, monumentelor istorice şi cer- celărilor analitice comperative, o sistemă ortografică, nu arbi. trară, nică împrumutată dela alte. Dopore, ci originală, basată pe natura şi geniul limbei româneşci 5. Douii ne-ai fost nor- mativele principali, ce am urmat încă înnainte de începerea. Organuluă : „Principiul etimologic şi adoptarea accentelor în „doc de semne fonehce, la cari 'se mai Dot adauge, ca conse- cinţă a acestora, u final pretutindenea, afară de unele pro- Posifiuni, pr. in, sub şi în persona 1-a Sing. a împerfectelor, Plusquam-—perfectelor şi al timpului condiționat, pr. eram, laudasem furem ; — şi negativul reduplicării consunantelor, afară de composiliunea cu in urmând un verb cu n la înce. pui, pr. in-notu, in-noescu etc,2) | 
Iată regulele scrierii limbei române din „Ele- mente de limba română după dialecte şi monumente „Vechi“ 1854 Blaj pag. 83-—94 şi după tractatul or- tografic din Sintacsă pag. 304—355. Ciparit dice, . că între sunetele, cari ai literă corespundătâre în: alfabetul latin, sunt multe nu numai primitive, ci Şi derivate, Şi ca să putem ficsa e ortografie mai re- _Sulată tr&bue să: observăm următorele reguli: 

a). Fie-care sunet elementar primitiv tr&bue să, “se. scrie cu litera corespundătâre din alfabetul laţin, 
b). Sunetele derivate, în - cât nu ati literă co- „Yespundătâre în alfabetul latin, tr&bue să, se scrie cu „litera, corespundătâre sunetului primitiv, din care “se - 'derivă. a A 
€). Sunetele derivate, în cât ati literă corespun- gatere în alfabet,. trăbue să, se reducă la sunetul pri- mitiv şi să se scrie cu literele corespundătore  aces- 

3) Vâgi „Principe“ pag. 248, 249, 200 şi 288, ete. - 
| 2) dem pag. 278, a | | | ca n 
 



      

„tor, în cât adecă pâte suferi usul, nu numai cel de 

acum şi cel mai lăţit, ci şi: cel mai particular şi mai 
vechii, pr. vedia, sera, pena, de, demanetia, dreptu. 

-. Tâte sunetele derivate strins luând se pot înfăţoşa 

de spurie şi corupțiuni în cât seabat dela cele pri- 

mitive, deşi din partea eufoniei, care se nevoeşce a - 

aduce mai multă armonie în vorbire, se par a fi per- 

fecţiuni. Insă fiindcă unele din dînsele sunt dubie, 

pr. e în cumperi, aperi, etc., altele antice şi caracte- 

ristice, pr. u şi un în loc de o şi on ale Latinilor, 

altele aşa de universale, în cât nică o urmă de dife- 

rinţă nu' se află în us, pr. fome în loc de fame, am 
în loc de abu lat. habeo etc., de aci urmâză a fi cu 
mare atenţiune, şi sunetele derivate ce ail literă co- 

răspungătâre numai atunci a le reduce la sunetul 
primitiv, când vre-o urmă cât de mică se află în 

usul de acuma, saii în cel de demult; alt-fel ne pu- 

nem limba, în pericol de a o despoia de unele note 

caracteristice preţiose, ce servesc spre demonstrarea 

vechii ei origini. 
Derivaţiunea unui sunet în limba română încă 

de multe ori e numai aparentă, în care parte mulţi 
“sait înşelat presupunând, că totă diferinţa dintre , 
limba, română şi latină e corupţiune (aci face alusi- 

une la Micul şi Şincai), însă fără temeiu, de dre-ce 

de multe ori nu noi, ci Latinii din evul clasic au “| 

schimbat, iar Romanii vechi sai dialectele romane 

mai n6uă ţin cu noi, nu cu clasicii, precum este. 

d scurt al Latinilor schimbat din e scurt, o în loc - 

de u, etc. - 
Spurie şi de lepădat în ortografie sunt: 

Dintre vocale.— a în loc de €şi 6, pr. în masa 

"vara, fata, afara, etc.; e în loc de d, pr. în fie, taie, | 

  N 
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chiemu, înghietiu, ete, d în loc des şi e, pr. în inima, cuvinte, bine, etc. ; 0 în loc de a Şi 24 pr. în oltariu, joru, etc.; u în loc de d şi o, pr. în umblu, umplu, umflu, untru, rugaciune, etc. Iar dintre consunante, t6te sunetele ce se aud în loc de bi, mă, mă, oi, fi, pr. în ghine, chieptu în loc de bine, pieptu, ete.; mu- ierea lui 4, ni, ră în d gTOS, pr. înu, muiere, puă, sai în loc de hinu, mutdiere, puni, sari, etc; aseminea şi muierea lui cl, gli în chă, ghi deşi e antică ca la Italieni, insă numai la, noi ceşii de din coce de Du- năre se pote suferi, iar nu Şi la cei de dincolo, la cari li se aude; în loc de c sat 9 înnainte de ţ, fiind în contra gramaticei pr. în faptu, lapte, ndple, derectu, întielegu, etc. | | 

Apoi stabileşce regula generală, că vocalele a, e, î, 0, u în cât sunţ primitive trebue a se scrie cu literile corespungătâre din alfabetul latin, pr. auru, eri, poporu; jar în cat sunt derivate, suferind usul, cu litera, originală, pr. mesa, fia, anima, Juru, morimu. 
De aci tractâză fie-care vocală în special, gicend : fl se scrie cu a, Şi spre deosebire sub accent cu d, pr. auru, laudă, indurăte, a vede, a peri, nu luă, elu luă, volu-asiu lua, că, stă, dă, lduda ; afară dacă este derivat: | 
a) din 6, pr. în mesa, fela, vera, vedia, fiera, piera, tera, “6ra, siepte, sierpe, este, ete. 
b) din 6, pr. afora, fome. | | 
Sunetul £ 'se scrie'cu e, pr. legu; afară dacă e derivat din z, pr. fia, talia, se scria, se scia, se tienia, enia, chiae, chiamu, chiami, facie” (pl. de la faţă), fiha, ia, milia, folia, pboia, vohia, palia, marturia, Ome- ia, etc,. 
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Sunetul î se scrie cu i pr firu ; afară "dacă e 
derivat: - | 

- a) din 4 născut din a, pr. anima, vatiandu, m0- 

“liandu, anelu, ante, antaniu, sânge, demanetia, etc. 

b) din e, pr. me-ne, te-ne, se-ne, ce-ne, bene, vene, 

tiene, veni, tieni, veniu, tieniu, menle, descende, prend», 

tende, vende, vendi, vendemu, dente, denti, mente, - im- 

bracamenie, mormente, vestimente, -plenu, plena, plene, 

pleni, cena, venenu, ne-se, ve-se, le-se, fiendu, sciendu, 

„ scrieloriu, vietoriu, etc. 

| 

"Sunetul e cu o, pr. orbu; afară de juru, una, unu. 

Sunetul 8 cu u, pr. umeru; afară dacă e derivat: 

a)- din an sai dn, pr. amblu, anghiu, anghetiu; 

b) din în sati dn, pr. împlu, înflu, întru, la-intru; 

6) din o fără accent, pr. jocă, rogă, rogămu, 7o- 

gatiume, dormi, dormimu, morimu, morili, 'morindu, 

"potemu, poteli, polere, dorere, dorerosu, Domne-dieu, 

domeneca, domni'a ta, porcăriu, porcelu, oloea, fro- 

mosu, romanu, etc.” - | 
Despre vocalele derivate z, ă, 4 w dice, că -se 

scriii cu vocalele primitive, din cari sunt derivate. 

Ast-fel. vocala 2 se serie cu a, când alternsză, 

cu .ă, şi spre destincţiune sub accent cu d, pr. domna, 

"morta, buna, porta, joca, se roga, se porta, laudă, luă, 

rogă, laudâmu, luâmu, părti, cărti, că, dă, [ă, spră, 

stă, vă, catră, după (se pot, serie şi catre, dupe), foră ] 

(sau fară), pană, etc.; 
cu e, când este derivată din e, pr. betranu, pe: + 

calu, me, medua, menuntu, merariu, felu, vedu, ve i 

duu-a, siedu şi: siediu, dieu, tiesu, întielegu, se, seu, - 
senenu sait serenu, reu, recore,: repunu, respundiu, rei, . 

"- veci, doue, noue, voua, teu (sai tuu), seu (sat suu), ete; ; * 
cu-o în locusta, rotundu. .. - - 

- 

    
   

     



  

  

„Vocala 4 se scrie .cu a, când .e derivată din a, 
pr. :betrânu, pagânu, romdânu, angeru, sântu, lana, ma- 
na, funtana, COME, mane, pane, sange, antaniu, pană, 
cântu, frangu, plangu, candu, lutandu, cantandu, danau, 
standii, grâ, atâtu, câtu, câte, etc. ; 

cu e, când e derivată dine, pr. fenu, senn, ventu, 
cuventu, mormentu, vestiinentu, “veto, venatu şi venatu, 
a venă, venatoriu, venatoria, vendu, avendu, cadienău, 
vediendu, crediendu, potendu, tramitiendu, frenu, ' ver- - 
losu, vertule, veriegiu. invertescu serbu, etc.; 

cu 1 în preposiţiunea -pu şi derivatele ei, pr. în, 
întru, incepu, influ, implu, îmbracu, întendu, înca, înse, 
însu-a, singuru, stingu, etc. ; aseminea şi după r, pr. 
rău, ridu, risu, rica, rima, a rimă, rimatoriu, stricu, 
strigu, amari, uri, omori, amaritu, uritu, etc. şi după 
consunantele“e, w, 3, w, când conform usului vulgar 

„se pronunță ca 4 pr. singuru, st, di, tie; ete. ; . 
cu 4 în gerundiele verbelor de a 2 şi a 3 con- 

jug. terminate în ce, şi ge, pr. dicundu, -ducundu, fa- 
cundu, tacundu, frigundu, plangundu, curendu Şi cu- 
rundu, etc. şi în unele cuvinte ca funtana, rundunea, 
gutu, gutlegiu, aduncu, vultoria, etc. 

Consunantele bp, dt, ge, 7, MT S,-2, j,v, 
f, h, în câţ sunt primitive, iar nu derivate, se scriit 
cu corăspundătârele latineşci. Si ii 

Din aceste sunt cinci derivate: r, «, 3, * şiy, 
însă nu totdeauna: | 

a) r şi k se pronunţă în unele părți în loc de 
bi, ză şi mai rar în loc. de di, ii, care pronunțare 

atât în vorbire, cât şi în scriere; | 
- 0) 8 e mai mult derivat din „i Şi mai puţin ori- 

„r&bue să se indrepteze şi să se reducă la d, Ddt 
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ginal, de unde se scrie parte cu di pr. “în dieu, di, 

“audi, verdi, diece, vediu, dia, etc.; ; parte cu 2, pr. 

botezu,. cuteeu, retezu, Urmezu, taeramezu, etc.; însă 

cu 3 în jacu; 

c) x este. original, când cor&spunde. în cuvintele 

latine literei romane j, şi în acest cas trăbue să se 

scrie cu 3, pr.'focu, june—iar uneori se aude în usul 

vulgar în loc de di saii ge, în care cas trăbue suis ; 

cu di, pr. medi-locu, diumetate, diosu, etc. sai cu g | 

înnainte de e şi i, pr. genere in loc de junere etc., . 

4) X arareori e primitiv, unde sar scie cu, 

pr. huma, hemeliu, hornu; însă în usul vulgar sepro- : 

nunţă în loc de fi şi se scrie cu fi, pr. firu, fieru, 

fierbu, în loc de hiru lat. filum et hilum, fieru, fierbu, 

etc.; în cele greceşci mai bine cu ch, pr. Christosu, 

= charu, chrisma, etc. | | 

* Consunantele w, 3, u, y, u, derivate din c, 4; 

m, r, & tr&bue să se scrie eu literile corăspundătore 

primitivelor, din cari se deriva, adecă cu s, d, tgic. 

Consunantele m, 3, u, în cât sunt derivate, se . 
nasc din s, d, t urmând i jumătăţit, de unde trebue 

a se scrie si, di, ti; însă, 

a) când 4 este duplicat, ca un s lungîn capătul 

saii mijlocul cuvintelor, spre destingere după aceste 

lirere, îl însemnăm cu accentul circumflecs, pr, si, di; 

„d, a past, audi, peti; sie, tie, dicu şi aşa tardiu, sub. 

tire, intardidtu, sublilidtu etc.; iar urmând altă vo- 
cală, circumflecsul se l6pădă, pr. audiu, siediu, tieniu, .: 

dieu, diori etc. ; ă 
b) u, în pronunțare se află şi în loc de-u, în: 

„care cas trăbue scris cu ci, pr. acia, bracia, facia,:: 
ghiacia, licia, sociu, pucinu, etc. . . 

    

      

      



  

  

Consunantele- W 'u se derivă mai de aprope din 
r şi k urmând € saii.i, uneori însă se afla puse în 
loc de 3 şi w, de unde trebue să se scrie: 

d) cu g şi c, când se derivă din rşi k, pr. frigi, 
frige, faci, face, etc; 

bcu dşit, când se deriva din A Şi 7, pr, u- 
mediune, repediune, îmtieleptiune, etc. — 

Tot la derivate se ține şi mujerea lui /, n, r 
i jumătăţit şi a lui ] împreunat cu g, c şi urmate 

aseminea de î, cari regulat trebue să se scrie cu h, 
ni, ri, căi, gli, precum cere şi pronunţarea limbei de 
peste Dunăre, pr. liepure, Heau, linu, limu, liciu, lâna, 
ilia, căli, văli, moli, foli, a moliă, îo moliu, tu moli, 
elu mola, aliu, malhiu, saliu, paliu, taliu-a, a taliă, 
moliu-a, etc., în cari 1 Gispare în pronunţarea, n6stră, 
vemânend numai semi-vocala. Regula etimologică a 
limbei cere, ca ] să se scrie preste tot. Aseminea: 
dispare la noi în pronunțare 7 din grupele cl Şi gl, 
pr. chămu, cliae, ochiu, ureciia, pareclia, corecliu, pe- 
ducliu, gliacia, gliande, anglu ; inglitiu în loc de inghutiu ; 
ca şi înclidu, desclidu în loc de incliudu, deschiudu, etc. 

Insă fiindcă, lepădându-se 1 din cl Ş gli, con- 
sunantele c şi g sar schimba urmând î,— de aceea 
ortografiştii români de mai "nainte ai adoptat a se 
pune un / în locul lui 7 lepădat, după ortografia ita- 
liană, şi a se scrie chi şi gh, pr. chiămu, chiae, ochiu, 
ghiacia, anghiu, inghitiu, sughitiu, inchidu, deschidu, ete. 

„ Aseminea se ISpădă, în pronunțare ni, pr. anta- 
uiu, calcaniu, cuniu şi vinia, (cum se pronunţă pe la, 
Haţeg şi în Banat), lina, veniu, tieniu, veni, tieni, 
spuni, Yemani, Şi remania, mâni, mânia, a menă, meni, 
etc., pronunțate acum ca antâiu, caleâtu, vie, ie, iu, 

 



      

Bu vii. tă, spui remâă, rende, mâi,. de; mâi de la, 
menă. | | : îi 

Dintre semne admite apostroful, * cu care înlo- 

cueşce vocala ă elidată de la femeninele decl. 1. Aci 

apostroful arată, că a, ce-i "urmeză, nu: şi schimbă 

sunetul clar, pr. domn'a din domnaa. 

| Accentele nu se scrii totdeauna şi îni fie-care 
„cuvint, ci numai mai rar şi în casuri dubie spre deo- 
sebire. 

Acutul, numai la finea, cuvintelor, pe silaba în- 

trega tonică, şi anume în infinitivii, imperativii nega- 
tivi şi în imperfectele verbelor, precum şi în celelalte 

timpuri formate de la infinitiv, pr: a lud, vede, peri, 

mu luă, elu luă, voliu-asiu luă, etc.- 

Greul de aseminea,-se scrie numai în silaba to- 

nică finală, în perfectul simplu de la, indicativ, pr. 

elu luă, vedii, facu, peri, etc.; în presentul şi perfectul 

indicativului persâna întâie plurală a conjug. 1, pr. 

laudămu, camtămu, etc. spre distingere de cătră a- 

“ceeaşi persână în imperfect, pr. laudămu; în plu- 

ralul substantivelor terminate în are, pr. câ, vâlh, 

carâri, etc.; în monosilabele că, dă, fă, lă, stă, vă, etc. 

Cireumflecsul însă numai pe î, cind represintă 

„un 4 duplu sai lung, contras din doi,—nu numai in 

fine, ci ori şi unde, mai ales cu consunantele deri- 

vate di,-ti, pr. di, dicu, audi, audire, auditu, a audi, 

etc.; —tie, pati, peti, patire, patitu, ete:;—si sie, esi, 

pasi, esire, esitu, etc.; pe silaba dn cu sunetul obscur 

nasal, chiar şi unde n nu este espres sali unde a 

şi-a schimbat pronunţarea, pr. în dnema, nelu, mâna, 
„câne, câtu, atâtu, grău, în loc de cântu, atântu, grânu, etc. 

__* Accentele însă, pe lângă valdrea tonică: arătată, 

mai au si valdre eufonică, aşa d cu acutul r6pre- 

  

  

   



    

sintă pe”a clar, pr. laudă Jud, cantă,etc.; ă cu greul - a pe d obscur, pr. luă, laudă, etc.; Jar d cu circum- - 3  flecsul pe d obscur nasal, pr. âmblu, laudându, cându, | mâna, câtu, ete, | 

   

    

In. fine e de însămnat ca o regulă generală, că, 
u mut final se scrie în tâte cuvintele afară de prep. 
în, sub, de adv. cam, de ausil. sum, sunt, de 1 pers. 
sing. a timpurilor terminate în am, Sai em, spre deo- 
sebire de pers. 1 plur. pr. eram pl. eramu, laudam-muj 

: 
m daudasem-mu, ete. 

Iată ce gice A. P. Ilarian despre Cipariu : 

pStudiele de limbă ale d-nubhă Cipariă sunt istorice, mo: „i Numentale, nu mai puţin importante. Ce se ine de ortografia 4 d-sale, apoi între acestă sistema ortografică şi între cea sim-.: 
„ plificată a d-hă. Laurian (înţelege pe cea de la 1860) do ES parte şi între ortografia lui P. Maior de altă parte, nu este 
| mică o diferinţă esenţială, afară numai că d-nul Ciparii omite 
' Semnele propuse de P. Maior pentru deosebirea. ove-căror su. - 

nete ale vocalelor şi consunantelor, tar d. Laurian pune alle semne în locul unora, din cele propuse de bitrânul Maior. Iată 
totă diferinţă ! Afară de acesta ortografia d-nului Cipariu, | 
câte o dată este Prea monumentală, altă dată prea etimolo- 
gică, fără însă 4 ajunge vre o dată cu consecinţa etimologiei pe autorul Tentamenulii critic e, : 

- lată apreciarea d-nului A. Densuşanu : 

| „Ciparki apucă calen, ce dacea la adevăr, întroducend 
“studiul evoluţiunăă istorice a limbei şi tindend -a reînvia, for- "inele şi elementele vechă şi maă originale. Pândi aci principiul . „luă Cipariiă este cel maă bun. In eseculare însă se abate în 
câtaa de la el. In loc de a lega evoluțiunea istorică a limbei 
române d'a dreptul cu graiul vulgar roman, 0 lăgă cu liinba 

ă 
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: 
| 

| 1) Vedi. „Tesaur de monumente istorice“ t. [. pag. 94. 

(N 
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latină şi numai în. mod subsidiar şi sporadie. se raportă şi 

la graul. vulgar.. De aci provine, că Cipariu, în contra prin- 

cipiului seă, în ortografie merge până sis la latină, fără î în- 

doidlă de temă ca să nu se depărteze cuvintele în forma. este- 

rioră de limha latină. Va se glică ideea latinităţii predomină, 

ideea romanităţii 1). 

Chiar contrarii lui Cipariu îi recunosc marele 

merit, în ceea ce priveşce studiul limbei române. Aşa. 

d-nul 'Tictin, colaborator al „Convorbirilor literare“, 

dice: | 

„D-nul Ciparikă este un cunoscălor mai bun al fonologiei. | 

române, ale cărui scrieri, cu totă regretabilă lor tendinţă de : 

“a statori şi justifica ortografia română, etimologică, sunt încă: 

isvărele cele maă importante pentru studiul limbei nostre 2), 

După acestă sistemă a fost scris , Organul lu- 

mindri“ din 1848. „Gazeta Transilvaniei“ împreună, ! 

cu „Foia pentru minte, inimă şi bleratură“ ai fost 

cele dintâiă după Organ, cari începură, pe la 1852, 

„a serie după sistema lui Cipariu. După acestea ai. , | 

adoptat sistema, Cipariană şi jurnalele: Amicul şcolei, 

Sionul, Telegraful şi în cât-va Concordia şi Albina. 

Este de observat, că Concordia întrebuința accentele . 

sistemei lui Cipariă în mod invers, punend & unde: 

Ciparienii pun &, şi d unde Ciparienii pun ă; dar îi 

după d, î, s, pr. di, îi, si la cei de la Concordia ni. 

însămnâză, duoi î, ca la Ciparieni, ci numai unul; ia. 

i singur al Concordiei face cât doi la Ciparieni SI 

Sistema lui Cipariii a fost primită de comisiunea' 

1) Vegi A. Densuşanu „Istoria limbei şi lit. rom.“ pag. 202. - 

i! Vegi „Convorbiri literare“ p. a. 1879, pag. 338—3939. 
) Vegi Ciparră „Principie“ p. 250 şi 288. i 

   



- litere latine. 

a trăit Cipariiă. 

D-nul Străjanu în gramatica sa urmeză sistema, - 

  

convocată in '1860, 13 Sibiu, de. cătră guvernul au- 
striac, cu scop de a. stabili o ortografie română cu 

De aseminea în 1862 la propunerea d-lui Mun- 
teanu, societatea literară a, Românilor din Transilvania, 
în adunarea dela Braşov, a primit sistema Cipariană, 
De aci în colo sistema; lui Cipariii se lăţise din ce 
în ce în tâtă Transilvania, ast-fel în cât în Transil- 
vânia se ajunsese la o singură, sistemă ortografică. 

- Ortografia lui Cipariii fu primită pe la 1867 şi 
de Academia română, care o întrebuinţă până la. 
1875 —80 când, din causă că nu aflase propagare, 
Academia şi-a format o sistemă, care nu este alt-ceva 

„de cât un compromis între etimologism şi fonetism. 
Astăgi sistema lui Cipariu mai are puţini partisani 
în Transilvania, mai 'cu samă în ţinutul Blajului, unde 

lui Cipariu în privinţa derivării vocalelor. Aseminea 
chiar şi r&pausatul profesor Irimie Girca, 'care în gra- 
matica -sa de şi se deosibeşce de Cipariii în privinţa, 
intrebuințării accentelor, a, însemnării consunantelor 
$; d, £, ș, totuşi în privinţa, derivării şi scrierii multor 
cuvinte a urmat pe Cipariu. | _ 

Până la un punct putem gice, că în parte or: 
tografia lui Cipariu chiar şi astădi mai are trecere, 
căci mulţi etimologişti scriu vocalele ă şi î. după de- 

„ ivaţiunea, sistemei lui Cipariii, deosebirea este numai 
că dinşii mai adaug semnul scurtării pentru 2 şi cir- 
cumflecsul pentru x 3). 

1) Ch, 1. Suliotis „Regulile ortografice ale limbei române“ Brăila» 
Constanţa 1880. Sistoma ce o propune aci, este o combinare din Sis- tema, lui Cipariă şi Eliade. 

  
         



      

Latinismu. 

Ce nece noi: nu totu de a-un'a latinisămu, candu se 

pare cui-va, nece totu, ce se pare, e latinismu. 

Prein latinismi suntu a se intielege acele cuvente forme 

și semnari, adoptate si aflande în latin'a clasica, alu caror'a, 

numeru penţru noi cesti mai tardii e certu si defiptu, si a 

foră de carele totu, ce se afla in limbele romane mai noue 

de elementu latinu, pote se fia si se se numesca romanu, ci 

nu si latinu intru sensulu clasicu. Si că dein mai multe se 

atingemu un'a: În limbele romane, câ si intru a nostra, se 
afla multe cuvente curatu latine dupa materia si forma, ci 

cu semnari, cari în latin'a clasica nu se afla, asemenea si 

compuse si derivate, ale caror'a eleinente se afla in cea la- 

tina, ci ele nu; de unde atari cuvente in semnarile si com- 

pusa-le seau derivatele loru firesce, că nu se potu numi la- 

tine, de acea, inse totu nu suntu straine, ci romane; fiendu 

-că de si pote că s'au adausu seau formatu mai tardiîu, au 
dein ore-care causa au remasu ne-amentite la clasicii latini, 

celu pucinu elementulu loru e romanu. 

Fiendu inse limb'a latina si mai vechia si mai desvol- 

tata, de câtu cele alalte limbe romane, si preponderanti'a ei 

fiendu atâtu de mare, câtu ea nu numai a stersu tote dia- 

lectele- vechie italice, ale Osciloru, Umbriloru, Etrusciloru 

etc., ci si in formarea cestoru mai noue dein provinciele im- 

“ periului romanu avă cea mai insemnata influentia ; asia nu 

_e mirare, că si in limbele noue romane ntimai aceea se pote 

consideră de elementu romanu, ce macaru in parte, deca nu. 
intregu, se afla in limb'a latina. 

„Deci, nemenea potendu negă, cumu că si în limb'a ro- 

 mamesca se afla elemente destule latine, dein'capulu locului 

se. pote presupune, precum sa si adeveritu, cumu că si 

intru- a nostra, voru se fia cuvente multe numai dupa ele- 
“mentu latine, er” dupu insemnari, compusetiune seau deri- 

_Vatiune numai romane, dein 'carile unele se afla si astaii 

in usu, altele inse s'au uitatu, si se afla numai în cartile 

betrane. 

d j 
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Apoi deca, altoru popore de limba romana le a fostu liertatu, dupa, impregiurari asi formă, 'noue compusa „şi de- rivate dein elementulu latinu, nu numai in tempure-le mai vechia ci si in cele mai noua, potâ-va dice ce-ne-va, că nu mai noue, romaniloru, nu ne a fostu liertatu a ne formă, asemeni cuvente, ce sunta conforme geniului limbei romane, de si nu se afla in latin'a seau in alta limba romana ? Seau deca, acestu dereptu nu ne se pote denegâ, cuventele asia, formate potu-se numi numai de câtu latine, pentru că suntu că ale latiniloru sean sâmena cu-cele latine? 
Noi recunoscemu cu tota libertate, că nu numai ne 

amu sierbitu cu acelu derâptu, cu carele -si alti multi se 
sierbira in a-ante de noi,—ci obserbâmu si acea, ce unora, 
pană aci remasese necunoscutu, că multe cuvente, ce amu 
adoptatu in scrierile nostre, simple seau compusa şi deri. 
vate, nu le amu luatu dein limb'a latina, unde inca se afla, ci de adereptulu dein usulu mai vechiu alu limbei romanesci, si de acea nece nu latinisâmu facundu acâst'a, nece candu 
latinisâmu, nu facemu foră dereptu, causa si fundamentu. 

De esemplu cuventele: Dorore, frupture, lucore, mese- 
rere si meseretate, scutu, venire; —ia, (ilia) si aua, (uva);— 
a descende, destinge, durâ, incende, tupsecâ, (toxicare) etc, 
nu le amu Juatu dela latini, ci asia, le amu aflutu la celi 
betrani. | 

Rogâm dara pre toti, cari sciu si cari nu sciu latinasce, 
„Se nu ne judece numai de câtu dupa aparentie: că latini: 
sămu; repetiendu si aici, că cu care dereptu altii francescu 
si italienescu, si noi potemu latinisă, pote că inca cu ceva 

„mai moultu dereptu, la totu casulu înse cu mâi mare de- 
reptu, de câtu celi ce in a-ante de noi Tuseau, serbeau, gre- 

„ceau si turceau, si astadi mai facu asia. 
Ci noi de buna volia, ne amu restrinsu intre marginile 

" cuvenientiei si strictei necesitati 1). 
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1) Vegi Cipariii „Principie“ pag. 267—269. 

7 

             



   = 174 

Sistem lui Dimitrie Boer. 

1841. 

„* Dimituie Boer, profesor la gimnasul din Blaj, 

a publicat la Sibiu în 1841 :.„Un plan dea scrie 
limba, românescă, cu litere latineşci“, întocmit, pentru 

şe6isle din Blaj. Sistema sa este etimologică, 
Pe az îl scrie cu d în următârele casuri: 

- 1). Când este precedat de c, g şi qu, pr. cămilă, | 

cdescu, găină, qudror. 

- 2) Când este precedat, de p, pr. părinte, pârete, 

pâmentu, ete; afară de pâcatu, pent, pâcurariu, p&- 

trundu, pâru, pălărie, etc., unde îl scrie cu 6. 

3) Când este precedat de m, pr. mărire, mălai, 

mâru, mârgâritaru, ete.; afară, de meduhâ, mesură, 
mă, mâtusă şi medulariu, unde îl scrie. cu £. 

4) Cand este urmat de silaba ciu, pr. spâlâciune, 

scâldâciune, închinăciune, etc. ; afară de tâciune, în 

care se scrie cu 6. 
5) Cand se afla la sfirşitul cuvintelor, pr. vacă, 

mâncâ, casâ, etc.; afară de s6, mâ, înse, după, unde. 

se scrie cu £, de aseminea m la pluralul părţilor 

flesibile pentru a le deosebi -de singular, pr. doas, 
„vouă, ei cânte (ellu cântâ), însă dacă 2 este precedat 

de c, 9 şi qu, atunci îl scrie cu â, pr. ei toarquă, 

ei meargâ. 

6) Când a este derivat din a, pr. stâre (stare), 
fâceam (facu), fâcutu, desfâcutu, etc. de aseminea se 

“mai serii cu d si sâgeată, sâpunu, sâturare, strâinu, E 

sântiate, sârutare, râdecină, lâcustă. ă | 
_-Pe-a îl scrie cu € în următârele cuvinte: s?r- 

„bâtoare, "râu, sâmânti, selbatecu, etc.; lar cu 6 în qus. -. 
Pe îl scrie cu î la începutul cuvintelor în- - 

        



  

  

nainte de n, pr. încarcu, împeratu, afară de ângeru, 
ângustu, ântie, dmbii; tot cu î se serie Şi în urmă- 
torele : riu, riva, viriuie, rivnâ, singuru, siringu, 
stingu, stinga, minu, sinu, scintee, etc. 

Pe x îl scrie cu d, când este urmat de n, 
afară de începutul cuvintelor şi de gerundiele conj. 
a doua şi a treia, pr. mâne, mânile, pâme, sâni, a 
tâta, de aseminea, îl scrie cu ă si în hărthie, tărdiiu; 

“tot cu ă îl scrie şi când este precedat de c, 9. şi qu, 
pr. guâtu, câmpu, gâscă, etc. 

Pe 4 îl scrie cu & în următorele cuvinte: pâ- 
mentu, cuventu, coperementu, mormentu, astediementu, 
ventu, vendu, fenu, fenatiu, frene, curendu, tienu,. 
sâmenită, crediîmentu, jurâmântu, în general şi în sub- 
stantive formate din verde de conj. a doua şi a 
treia. In gerundiele conj. a d6ua, Şi a treia, scrie pe 
X cu €, deşi este urmat de n, pr. mergendu, vediendu, 
culegendu, torguendu, etc. ; numai în verbul sint îl 
scrie cu 4. | 

Pe diftongik € si d îi scrie cu ea ŞI 00, pr. sâ 
meargă, vietiuitoare. a 
„Pe x îl scrie cu c înnainte de a, 0, w, ză Şi 

" înnainte- de consunante, pr. caru, curte, câmpu, 
„credu; iar înnainte de e, i cu Ch, Dr. chiem, chiar, . 

cheie, etc.;, însă în următârele cuvinte îl serie cu gu, 
Quâ, qu6, guâstigu, torqu, fre-quare, de-guare, nique- 
de-quătu, oare-quătu, fre-guâtu, pentrui-quâ, da-quâ, 
fiind-quâ, pânâ-quând, fie-quâmă, quând-va, ni-quâ-irea 
(sau 'niqu'-â-irea],- guăte-o-dată, ete. i 
Pe u il scrie cu ce, ci (ci), pr. ceriu, cinste, 

ceapă, ciolu, căocku, decimă, faci, etc.; afară de ur- 
„Mătdrele, în cari îl scrie, -cu qu: Quine, quie, nique,



  Eee 

siediutu, “frundiitu ; netedă, umedi, udi, surdi, nechi- i; 
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neague, aquestu, agucăst aguelu, aquia, oblănqui, 
- lânguedu, queru. ” 

- Pe r îl scrie cu g înnainte de a, 0, UA şi 
înnainte de consunante, galbinu, gusie, gâinâ, grindă, 

“ognâ, ete; iar cu gh înnainte de e si î, pr. ghindr, 

 ghemu, ete. 

Pe u îl scrie cu ge, gi, pr. gingei, geme, gemeni. 

Pe x îl scrie cu , pr. jocu, joru, jedecu, jaru, 

dajde, grajdu, jiru, jele, etc.; afară de vârleghu unde 

îl scrie cu gă. - 

„Pe m îl scrie cu si, st (în care cas i nu se ce- 

„teşce), pr. esindu, dusi, a pâsi, siepte, sied,; Qar 

când s îşi păstreză sunetul tare înnainte de i, atunci 

pune .pe accentul greu (), pr: simbol. Innainte de 
t si c,“w este scris cu s, pr. stephanu, stergu, muscă, 
piscă, puscă, tescat. Pe w il scrie înnainte de &, î, 

cu sc, iar. înnainte de alte vocale şi consunante cu | 

st, pr. 8osesci, sesesce, sciu, pesce, romănesce, strean- | 

gu, etc. 

Pe u, îl scrie cu îi,. ti (în care cas $ nu se ce- 

teşce), când după i urmeză altă vocală, pr. preotie, 

ție, tiene, vitielu, întielepttune, minti, hoti; cu tâte 

acestea în pustie, trestie t nu se 'mole înnainte de î 

uneori, când nu se mie, îl însamnă cu îh, pr. lithie,” 

grathie, Fothie: In următorele cuvinte serie pe u cu - 

c: fagiă, dgiâ, ghiaţia, magie, puzin, soriu, bragiu, : 

diziu, cărnaziu, gâinășiu,- migiă. a 
Pe 3 îl scrie cu d, când se derivă din d, pr. : 

diece,  dicu, Dumnedeu, dii, diiori,- ameadi, diână, . 
“mediu, -radie, spudiă, frundiă, shurdiu, ordiu, ur- * 

dială, urdăve, laudi, merindă, ghindă, iedi, leopardi, : 

-smaragăi, Burgundi ,  Voivodi, vediutu, , crediutu să 

   

  

   



po
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urdy, râncedi, verdi, blâmai, caldă ; diicu, asuruliescu, urdiescu, frundiescu, spudiescu, încâldiescu, amediescu, audi, vedi, cad, credi,. vid, prindi, aprindi, cuprind,  daudi, udă, umediesci, siedi, mucediescu, verdiescu, spandiuru, prănditscu, vândă, credietoriu, vendittoriu, vediendu, siediendu : Xa unde Du se derivă din ag, acolo îl scrie cu 21), 
lată o probă din acestă sistemă.: 

Mai pe urmâ:-a mea pârere tot de una au fost: qu6 noi n'avem lipsă, ba nu “trebue s6 pâr6simu nu mai de quătu literele cirilesci, ins6 qu0 pe de doa6 ori mai râu este a nu lua şi pe ellea latinesci lângă, elle, s6 s6 faca de obsce, putemu noi avea doa6 modruri de a scriie, diquie nu ? qua Nemtii, apoi scriie quare cumu-i place, cu 'estea : o cu ellea si asie si ceteasca, A mea pârere înca este: qu6 nu-i pe timpuriu a scriie cu litere, ba mi sâ pare, de nu m6 incelui, qua de quie vom incepe mai curându, de aquea vom sosi mai de vreme la scopu, de vom începe după diecimi de anni, vom trebui se incepemu tot d'in capu, une nu sânt puteri vietiuitoare, prin. stare nu mai nu s6 produce nemica, nique nu cresce, nuj pie timpuriu: qua a cuma nu trebue» fâcută, ortographie, cu quare -s6 scriemu peste o suta de anni, ci s6 scriemu limba cum ea cuma, cultura unei limbi, de une atirnâ, deplinirea, ortographiei, qua si cultura unei natii, nu este lucru de unu annu, ci se queru veacuri întregi, ar fi nedreptu dară a, astepta o ortographie de. sevirsitu de a cuma, sau o limbă, quare e încă nu mai în mutâtoarea gură a poporului, de toate pârtiile inchiata, quo assemenea lucri n'ar fi cu putinta, învederațu, ne arată, pâtiania, altor natii, en s6 luam în mână o charte veche  frâncească, sau nemtiască, si vom 

    

1) YVegi D. Boer pOp. cit.“ pag. 98—41, Tot D. Boer a publicat la Blaj în 1844 „Ortografia ori drâptă' scriere a limbei române cu litere ; române şi cirilice“. Nu ştim ce deosebire p6te să fie între sistema acesta şi cea din 1841, de 6re-ce cea din 1844 n'am găsit-o, orl câţ am căutat-o, atât in ţară cât şi în Transilvania, 
47,627, - - 

12 

: 

i 
Și 

: 
: 
i 
| 

    

 



    

vedea cum au serisu a quellea popoare de de mult, si cum 

scriu acuma, îns nime nu mia r6spunde mie la intrebare, 

oare putut'ar fi scrie ei atunci limba sa „cum o scriu acum? 

vom vedea, diicu “cum s'au tot prefâcutu, mutatu, si pre- 

lucratu limba lor, si cu ea ortographia, io diicu cu convin- 

_gere: qud o ortographie nu se poate face nique de quătu, 

dup€ cum va fi limba în viitoriu, ci dup cum eacum, 

si asie precum limba: treptat si pe încetu se pregâtesce 

spre viitoriu, asie si modrul de a o scriie din preună cu 

ea, trebue sâ pâstfascâ. Dacă ne vom uita la limbă cum va 

-s6 fie, nu cum este, a tunci nique o ortographie nu ne va 

putea, îndestuli, pentră-quâ -suntem în idealu, în timpul 

“nostri nu putemu avea nimică de s6virsitu în privintia 

limbii noastre, de icea ne putem convinge, quâ suntem 

siliti a ne indestuli cu o orthographie mai nedeplinită, 

„tomna qua, s6 putem avea quândva una deplin, inş6 cu ea 

noi nu vom -seriie, nigue quarii vor urma minteni noa6, 

nedeplinirea aquea insâ, câutându la noi cum sintem, e 

nu mai pârută, quâ limba noastră de a cum, nu suffere. 

alt modni de a 0 scriie, fâr6 pe aquella quare este «i 
intomnitu după cum e starea de acum. si asie aquei scri: 
iere e deplin. pe .quare o suffere limba in diilele noastre. 

"Fie darâ, qua s6 ne învoimu odată! cum arată prefatia: 

m'amu. avutu cugetu a da Guieva la tipariu de acum, des- 

pre lucrul esta, quâ sint mai qua provocatu, pentru aquea 

totusi, lucrul nu pentr sine, ci doar nu mai pentru mine 

poate fi quam de vreme, nu facu pretensie spre deplinire, 

-aquea nique quâ, miau venitu in minte, ci nu mai qua s6 

ineargă spre deplinire, îns6 nu asie qua cui va plâcea, s6 

lassâ, şi s6 pună quie va vrea, unele reguli au aquea fire, 

quătu, de voimu a scriie cum voiiesce limba, sânt ne 

mutâtoare, bhique de mine puse, însâ de vede. quineva,, 

qud dup6 râdâcină, ar trebui a, sau âltâ vocală pentii 
4 si X, si :regula nw'l ajută, nu-i legată mâna. nimenui, 
ba însum sânt tot de una gata amu cunoasce gresielele - 

“ar6tate cu temeiu, toti putem gresi, ins6 e a nevoie: asci 

guarii mai tare,— de altmintrilea amu: lucratu f6r6 de ni: 

„que o pretensie, ori în quie feliu, nique din rivnâ -zeloasă 
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spre quteva  desiertu, -nique d'in interesu, tot al meu inte- „A 
Tesu, si asteptare va fi împlinită, qhându voiu vede qu0 
au folositu  quisva, planul meu, îns6 si quie e bun inca 
remâne f6r6 de folosu de multe ori, “si iar6 nemicu nu-i 
asie de râu, quătu se n'aibă quieva bunu în sine. De e 
bunu va învinge, de si tărdiiu, da totusi, de nu, va pica, de 
sine, cum 'si trebue. Lunga introducere, lângâ mica lucrare . 
e fâcută, pentru orientatia quellor quie li se vor vedea, s 

| _regulele quam intunecate pentru desvâluirea, indemnurilor, 
din quare e intomnitu planul esta asie cum este, însâ 
mai imadins qua s6 fie aretare cum s6 seriie cu litere. 
latinesc dupâ ellu 1). * - 

Sistemele lui Eliade. O i 
1838, 1841, 1gaa. i 

- In „Ourierul de ambe sexe“ din 1838, - pag. 
285 —296, Eliade propune „Foii literare“ din Braşov 
0 sistemă fonetică. pentru scrierea limbei române cu 
litere latine, admiţend din alfabetul cirilic pe a, 4 . . 
si 3 2). Pentru m propune sh, pentru u pe italienescul 
2. Pentru € propune £, jar pentru k pe e. La pag. 
296 găsim şese versuri traduse din eclogele lui Vir- 
gil, cari sunt Scrise cu acâstă sistemă. lată aceste 
versuri : 

  

Melebeu. 

Supt ramuri d6 fag Imzită, Titir6 te odihneshti, 
Resunănd cu flura, dulci cantece pwstoreshti. - 
Noi patria am Imsat shi. dulcea smmanmturm, | 
Noi de patrie fugim ; tu, Supt umbra exuzi din gurm, 

"Linishtit shi fur grij ; padurile celi tufoasm - 
| Invmzind cum 'se resune p'Amarila, cea. frumoastu. 

  

1) Vegi D. Boer „Op. cit.“. pag. 17—29, , | 3 - | 
*) D-nul I.: Mureşanu, advocat în Năsăud (Transilvania), “ni-a 

1 arătat un manuscript cu litere lătine a repausatului vicar Mărian; în 
acest manuscript am vădul întrebuințate pentru ă şi î cirilicele x şi A.   
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Intimpinând însă o critică cam aspră (publicată 
în -N-rii 18, 20 şi 21 ai Foii literare) din causa 
celor trei litere cirilice, ce le amestecase cu caracterele 

latine, Eliade renunţă la sistema sa fonetică, şi res- 
pundend „Foii literare“ (vedi pag. 297— 312 şi 348— 
-352 a Curierului de ambe sexe din 1838), propune o 
n6uă sistemă etimologică, din care se vede pentru 
„prima dată tendinţa spre latinism şi mai cu samă 
„spre italienism. 

Pentru însemnarea lui a propune pe d, şi €; 
pentru 4 pe d şi £; pentru w pe; pentru a pe 
d, când derivă, din d, altfel pe z; pentru m pe ş;. 

„pentru mw pe şce, când derivă din sc, alt-fel pe şt; 
pentru u, pe £ în tote substantivele femenine, ce se 
sfirşesc în fa: provedinga, sciinga, faza, etc., de 
aseminea şi în vorbele sogiu, sogi, osel, pringiu, 

_Dringipu, alt-fel pe ţ; pentru k pe c, afară de cuvin: 
tele: quând, guare, gualitate, qua, qut, gutci, _quât, 

-_quine, aquela, guela, aquesta, que. 

Ca esemple pentru acâstă sistemă, „găsim urmă 
torele versuri: 

_ Din Eneida lul Virgil - 

Arme cantu şi barabatu que alungat de sârtă 

“Din câmpurile Troiei e! mai ânt6iu venit'a 
Şa tras în Italia, p'al Laviniei țermu. 
Mult el preste târrimuri pre meri fu aruncat . 
D'o mână mai inaltă, din ura quea nestinsâ -- 
Iunonei nempâcate. Multe nevoi şi lupte |: 
A suferit eroul pe quând iși temeia, | 
Cetatea, ş'addusese 'ai Laţiului dei, 
Dă unde se şi trase şi naţia latină 
Parinţii de Albani, simpereteasca Româ.    
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Din Ierusalimul eliberat a lui Taso, - 
Chimă, pe lacuitorii vecinicei umbre 
Raucul sunet al tartarei trombe 
Tremurâ spagiâsele grOznice pesceri :- - 
Şi aerul negru laquel uet resbumbâ. 

Depărtarea. 

(tradusă din italiană de Eliade) 

Singurică şi umbrâsa, 
Dumbrâvi6ra, "n tine viu, 
Trista'mi inima, noptâsă 
În repaos să'mi o ţiu. 

Ori-que objet que altui place 
Eu îl v6du. posomorit ; 
Am perdut dulcea mea pace 
Şi eu tusu'mi m-am urit. 

Nina, mea, frumosu'mi focul 
E aci!—Dorul 'mi a spus— 
Var! o caut în tot locul. 
Şi sciu singur qu6 va dus! 

Quâte-ori, frunge iubite, 
Umbra vâstr”o caperi! 
Curs de ciasuri fericite, 
Quât de repede fugi ! 

Spuneţi, spuneţi, drage unde, 
Voiu vedea o eu sau nu? N 
Vai! dar Eco îmi respunde -. 
Şi îmi par” qu6 dice: nu! 

Simţu o dulce murmurare; 
Un suspin pâte va fi, 
Poâte a dine mie ohtare 
Que îmi dice: va veni 

a Vai! e riul que se frânge | a | Piîntre stânci lacrâmator Se 
Şi nu murmurâ ci plânge. 
Qu6 i e milă d'al meu dor. 

Rugăciunea Pruncului, | 

Imitaţie din Lamartine * 

Pârinte quârui tata senchina - |. Dicu qu6 ast soare strelucitor ȘI toţi te chiamă, genunchi plecând] E jucaria, puterii tale, 
D'al quarui nume grozav Şi blind | Qu6 sub piciore'ţi e p'a lui cale A mamii frunte smerit se'nclinâ. | Candela d'aur luminator, . 

 



  

Dicu qu6 Tu singur faci a se nascel. 

Mici pâserele qu6 cânta sboru 

Laşi copilaşii cu mama loru 

Le dai un suffl'et a te cunosee. 

Dicu quâ Tu singur semeni cu flori 

Livede, vale, câmpuri, grâdine 

"Tu faci verdeacă, şi fârâ tine 

Ar fi toţi pomii neroditori. 

La daruri multe Pata 'ndurare 
Tot universul este chiemat : 

Nici micul verme este uitat 

La al naturei ospâţu prea mare. 

Livedea pasce melul plâpind ; 

„La mugur iedul vesel vacaţă - - 
Puii la cloşcâ a ciupi 'nvaţă; 

- Fugu gândecei hrana câtînd. - 

Vrabia sbâră, şi ciuguleşce ; 
“ Preste ogore paseri se pun 

Columbii hrana lor își adun; 

Pruncul la, mâsa strîns se lipesce. 

AI teu sânt nume sâ proslâvim 

În dimineacă, la prânz şi searâ,; 
" Sâ faci pâmîntul sâ ne resară 

A lumii hrană, toți sâ, trâim. 

- Domne! dar gura'mi slab gungune: 

_Numede ingeri prea inâlţat!—  [sce 

"Sun copil pote fi ascultat 
În chorul slavei que Te mâresce. 

  

  
  

Dicu qus îţi place a priimi 

Urari adduse dela pruncie 
| Pentru aquea nevinovâţie 

Que are pruncul fârâ, a sci. 

P'acolo daca Tu priimesci 

Nevinovata nâstră chiemare, 
Eu îţi voiu cere fârâ 'ncetare 

Lipsa la tâte Tu s6 'mplinesci. 

Dâmne! Tu apa dă la isvore 
La, paseri pene spre a sbura, 

La miel dă lapte şi lina sa, 
Şi la câmpie roâ, recore ; 

Da Dâmne, pâinea la cerşâtor . 

La bolnavi dâle 'nsân6toşire, 
La quei în temniţi dă slobogire 
L'al fară mama da ajutor. - 

La bunul tată casâ tienită, 

Copii cu minte şascultâtori, 
Şin mine, sfinte să te cobori, 

Sa fie mama prea-fericită. 

Mitutel astfel sâ fiu bun eu: 

"Ca copilaşul dela icână 

Que ride mâsii şi cere hrană 

Şi tata '] are de Dumnedeu. 

În mine pune sfinta dreptate, 
Şi Adevârul pe buza, mea 
Şi quâud în suffletu'mi vei vedea 

Şe vedi, pârinte tot bunătate. 

„Precum se urcă, tâmiea, ?n sus 
"Nalţese ruga'mi pânâ la tine; O -.- 
Dă lumii pace la vrejmaşi bine 

Şi toate meargă precum le ai pus. a 
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Tot.cu acestă sistemă îşi scrie şi „Prescurtarea 
de gramatic himbei române“ din 1841 (unde tractâză 
mai pe larg sistema sa de la pag. 60—113), de 
aseminea şi «Pazalelismul între limba română şz 
zfaliană»  (tractând şi aci de ortografie de la pag. 
152— 155). In aceste '46ue cărţi din urmă tendinţa 
spre italienism este mai pronunţată de cât în ver- 
surile citate. Aa | Ş . 

In periodul al V-lea al Curierului de ambe sexe 

> 

din 1844, Eliade îşi publică ultima sa sistemă (pag. . 
VI—XII), cu care Și-a scris tote publicaţiunile de la 
1844. Influenţa limbii. italiene ajunge la culme în 
acesta sistemă. Acâstă sistemă grafică nu este de 
cât, cea a lui Petru Maior, afară de unele modificări, 
în cât cu drept cuvint se pote dice, că Eliade nu a 
făcut alt-ceva de cât că a popularisat in Muntenia» 
sistema lui Maior. Iată în scurt sistema acesta: 

„Pe a îl scrie cu ă, &, ă; însă cu-6 la persâna 
“a treia dela perfectul conjug. I, pr. bună, măru, dă, 
cânto. 

Pe 4 din corpul cuvintelor îl serie cu d, €,î; 
6, d, pr. român, cuvent, Pînă, fântână, lingă; însă pe 
A Cu î, pr. întru. Pe ea Şi oa cu € şi d. numai în 
corpul cuvintelor, ar finalele cuvintelor articulate şi 
finalele imperfectului verbelor de conjug. a l-a, III-a şi 

"a IV-a le scrie. cu grupă ea şi da, pr. vedeă, culegea, Fugiă, feineea, (mă, tote; însă cu acutul infinitivele - 
conjugării a II-a, spre deosebire de imperf, pr. împleă 

Şi împle. Accentul grav îl pune pe finalele intonate, 
"pr. cântă, dormi; lar pe monosilabe numai pentru 
destingerea omonimelor, pr. di (dida) şi di (Qice); | 

„şi adverbul de timp (deja) şi conj. si; măi (presque; 
Şi mdă (seulement,). | o  



        

Serie consunantele a, -u, m cu d, î, g, ş, căutând 
şi aci originalul. Dice, că c înnainte. de a, 0, wâ,î 
sună “ca &, pr. carru, coprinde, cuvenire, tacendu, 
scînieie, croire, clipă.. "Tot aci aminteşce în o notiţă, 
că latiniştii voesce -să serie cu 4, finalele gerundielor 
de conjug. a III, pr. allegindu, tăcindu. Ch urmână 
€, i se ceteşce ca k, pr. chiemare, Tache. G înnainte 
de a, o, u, €, î şi de consunante se pronunţă ca r; 
înnainte de e, î ca u, însă păstrându-şi sunetul de 
r se scrie cu gh. Se înnainte de a, o, u, 6,î şi con- 

„Sunante se pronunţă ca sk, însă înnainte de ș, e ca 
w la noi, iar în Bănat ca șc. Qu înnainte de a, 0, 

"4 6 î sună ca k& în următorele vorbe: guare, gqua- 
litate, quătu, quand, quam, înquă, qua; Quă, daqua, 
quîntar',  consequință, -eloguinţă, Equator, equilibru, 
equivocu, equinopțiu şi câte vin din. egui ; în altele în- 
nainte de e, i se pronunţă ca u, pr. guesta, quella, 
Quine, que, guerere, aqui. După acâsta arată în: pu- 
ţine cuvinte principul ortografie al sistemei sale, di- 
cend: 

 „T6tă ortografia n6stră se intemeisză, mal virtos 
pe cuvintul, că vorbele româneşci să păstreze. fisio- 
nomia lor română, să nu-şi schimbe adecă nici o 
dată literile cu cari sunt scrise, afară de finale. Esem- 

| plele următâre determină mai tâtă ortografia română : 

cas-ă, cas-e — pân-ă, pen-e — măr-u, meri — goll-u, 
goll-i sai goi—vall-e, vălli sai văi — ellu, elli saii ei — 
ea, elle — drept-u, arept-ă — vîrtous-u, virtuâs-ă. 

dorm-u, dorm-i, dârme-e — tac-u, tac-i i, tac-e — fug-u, 
„fugii, fug-e — nase-u, nascii, nasc-e — văd-u, ved-i, ved-e — 

las-u laşi, las-ă — pat-u, paţii, pat-e. De 

Consunantele se cunose de sine, ca tr&ăbue să 
„rămână tot acelea; ele se modifică după vocalele ce 

1 
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urmeză. Cat pentru vocalele d, 6 6 sau d,61,6, d sai € şi 6 avem de normă la Substantive şi adec- „tive pluralul, iar la verbe a d6iia persână a, presen- „tului indicativ, cum şi-un aud curat român, pr. 
- “drâptă, arepte —. până, pene — ea, elle, — cuvîntu, cuvinte — măru, meri. 

vădu, vedi — învăţare, înveţi — appăsare, appeşi — lăudare, laugi — vindutu, vinqi. 

Acestea sunt cu miile; pentru celelalte ce sunt cu găcile este destul audul Românului, pentru: că 
fie-care va, preferi a serie rotundu şi nu - Fatundu ; 
locuire nu lacuire; fontana nu Antina ; romanu nu ”uminu; mana nu mina; lana nu lina, 

lată ce dice Eliade în privința  reduplicaţiunii 
consunantelor : | | - 

„La o ortografie a erudiţilor, după trecerea gra- 
maticei, se cere şi îndoirea, consunantelor, unde o 
cere sati compunerea, vorbelor sati etimologia vor- belor străine, adoptate în tâte dicționarele limbelor 
culte. Deci întrăbuinţază reduplicarea,: 

1. In vorbele compuse, spre a arăta, elementele i 
din cari s'a compus vorba, pr. innegrire, înnodare, 
mmulţire, correspundere, surridere, suppunere, oppu- here, adducere, etc. e 

„2. Din consideraţiuni de cantitate sai qe des: 
ingerea cuvintelor, br. accele şi aguelle; copilu Şi c0- . illu. bittera, famillia. a 

3. La perfectele“ conjug. a III, pr. palesse, stelte, 
leite, pusse, adduse, trimise. - cc 

4. L se reâuplică, când la pluralul substanti- elor se înmle, dacă, la singular este îndoit; sai la, ingular şe inmâie, dacă la plural este îndoit, pr. 
a 
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calle, căi, călli; valle, văi, vălli; callu, cai, call; mnellu, 

mei, mnelli; mâlle, moi, molli; aquellu, aguei, aquelii ; 

ea,. elle, din ella; stea, stelle, din stella ; sea, selle, din 

sella; aguea, aquelle. Tot ast fel se reduplică | şi în 

următorele: inellu, înelle; castellu, castele; mantella, 

- capeila. 

5. In vorbele elenice, ce se scrii cu două con- 

“sunante gemene, pr. syllba, syllogismu, symetrie, pa- 

rallele, synallagmaticu, gramatică!). 
Tată o probă de ortografia sa. 

— 

Românii chrestinidă pe Bulgari. — Methodiu şi Cyrillu sunt 

fraţi şi Români”); ageustia propagă Christianismul între tote 

ginţile slave, le dă litterile greco-romane sau byzantine 

cu quari scriău dejă Românii. 

„Spre chreştinarea Bulgarilor contribuird mult doi fraţi 

români despre Severin que devenisserd căllugări şi quari îşi | 

fâcusserd educaţia la Roma. Aquestia furd Methodiu şi Cy- 
rillu. Bulgarii urră mult pe Byzântini cu quari eră în ne- 
contenit restel, nu putea să ia nici un misionar de la dânşii. 

- Methodiu şi Cyrillu, bărbaţi forte instruiți şi cuvioşi, că Ro- 

_mâni se decisserd a, trecce la Români de peste Dunăre: que 
făcea causă commună cu Bulgarii, se întrodusserv la curtea 

lui Bogore despotul Bulgarilor. După multe încercări de al! 

converti la Christianismu, veni şi surora lui Bogore din Con-: 

'stantinopole unde fussesse îndelung prisonieră de resbel şi 

unde la curtea Theodorei se şi chrestinasse. Cu aqueasta: 

înțellegEnduse monachii români îşi îndoiescu puterile spre af 

evangelisă pe Barbari. Bogore eră fârte tenace. Adveni pe, | 

i 

1) Vegi Eliade „Principie de ortografia română“ Analele Acad: 
E: 

2) Tot de acâstă părere greşită era şi regretatul Dr... M. Lazar; 

fost director şi profesor la gimnasul superior român din Năsăud 

Vegi „Tabele istorice sineronistice ale colohiilor romane“ de Dr, 

IL M. Lazar. Bistriţa. 1872, pag. 94. n
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1872 

'attunci şi o epidemie mare -peste toți Bulgarii, pestilenţa se 
încinssesse. Românii începură a facce propagandă mare guă x&ul nu va încstă pînă quând Bulgarii nu vor chiemă pe 
Dumnedeul Chrestinilor în ajutor. Bulgarii ascultă, şi pes- tilenţa încetegă.—Pe Iâugb aquestea Methodiu fiind zugraf, fu invitat de Bogor ai zugrăvi o casă şi pentru quă eră amator de vânat .îi disse -a'i facce quâte fâre scie mai te- 1ribili. Cuviosul Methodiu, între altele îi zugrăvi şi ultima jadicată, representând pe păcătoşi, pe tyranni, pe păgâni; pe diavoli că quelle mai terribili f&re, Bogore se impressiond forte, şi attunci querri în adevăr a se chrestină din preună cu toţi ai săi. La baptesemă, din Bogore îi pusseră numele Michael, sau qua să *] assemene cu imperatorul Byzanţiului 
de attunci que se numiă Michael, sau qua să 7] assemene cu primul ministru al cerului que a resturnat spiritele ne. 
curate, dând adică lui Bogor missia de a chrestină pe toţi Bulgarii. 

Aqueastă din urmă părere se pote afirmă şi-după re- volta que sa îutâmplat din partea unor Bulgari que au sculat mulţime de popol în contra lui Bogor dupo chresti: parea lui. Aquesta cu 48 6meni ai săi şi cu crucea, înainte, ajutat şi de şâpte clerici cu făclii apprinse, învinse pe rebeli - și făcu multitudinea a căâ6 ja, pamânt şi a, quere baptesma. 
Michael dar deveni numele lui Bogore.—Annul 850. 

- Methodiu şi Cyrillu apoi devenind archierei trecură în 
Moravia, Pannoniei adică în părțile Slavoniei şi Croaţiei şi 
hreştinard pe Slavoni. Voină apoi a punne pe callea lumi: 
ării şi a civilisaţiunii popolii aquestia, învăţard dintr'enşii 
L citi şi a'şi serie limba cu litterele g&recoromane sau by- antine- cu quari se serviă dejă de mult Românii din ambele 
Dacie, cum şi Grecii que. devenisseră Romei. Aqueste litere 
ră, parte române (4, 6, u.—a, b, q-) parte hellenice (6, r, a, Ă 5—6T, d, e, R.) Românii spre a representă limba 
r mai luaseră, dela Hebrei pe ui, şi mai inventasseră liţ- 
rele phonetice că +, que eră un A scurtat; prin inidlocu - | pe 2, que representă prin ochiul său şi pe a; şi pe e, şi: e o. Românii pe atunci făcea serviţiul divin în limba la- 
nă, Grecii în quea hellenă, Slavonilor, după que învățară 

   



  

i a'şi serie limba cu litterele byzantine sau române, pentru 

qud fură date de Cyrillu Românul, li se tradusseră şi căr- 

țile Bisericei pe limba slavonă spre a facce serviţiul divin 

pe limba lor cunoscută. - 

Bulgarii şi toţi Slavonii, fiină în urră cu Grecii sau 

Byzantinii, nu putură sufferi nici un episcop sau preot de 

acolo; Querurd dar dela Roma, pentru quă schisma ne- 

existând Bisericele eră una, şi a le numi Episcopi şi a le 

trimiitte primii preoţi.— Annul 8661). | 

  
Sistema lui Asachi. 

| 1844. 

Sistema, lui Asachi se asamănă forte mult cu 

"cele d6ue sisteme dintâiii ale lui Eliade. - 

Pe a îl scrie cu , 6, pr. târie, ânchă; pe acu 
î, pr. mântuid, sînt, pe 'k cu ea şi ia, pr. geamân, - 

chiamă ; pe w cu oa, pr. moarte; pe u cu italienescul î 

'cie, cia, pr. cieluă (celui), cia (cea).  Intrebuinţază pe ! 
gu în guare, guând. Pe w îl însamnă cu italienescul 

| sc, pr. scese (şese); pe u cu italienescul 2, pr. Schin- 

- teazii pe 3 cu 2 senfreneze. Admite duplicarea con- 

sunantelor ca în stelle, della, -consfinaaite, purtazzi, pa- 

irvoaai, envezae, înnoi, ressună. După cum se vede, 

ortografia, lui Asachi este italiană. 
„Tată o probă ortografică : . 

  
  

PLEIADA. 

Oda câtre Poezzi Români. 

  

In -a cierului târie scese stelle schinteazi 

Sci'ntre cete fâr de numer respandese mai viu lucor, 
„Precum soarele pământul elle mintea lumineazi 

Cu cia rază cie purcede delal lumei Urzitor. .- 

      
    

1 Vegi I. “Eliade „Elemente de Istoria Românilor sau Daci: 
şi România“, Bucureşcl 1869, pag. 71 —73.    

EP. 
E.



  

  

ao | ÎN 
Acol6 petrecu in faima, geniile fericite, . Quare sunt de a lor Musa nemurirei consfinzzite. 
Nu averea, nu fortuua, nu drit mosctenit au nume, Dupe moarte deschid poarta la mausoleul stelit, Nice poate se "nfreneze pismâtarea, orba lume Sborul cielui cien virtute, fiind in ea; au trâit, Pe Poeta, la luceferi duce a, geniej faclia, - Entusiasmul l'aripeazi, calea-i face armonia, | 
Acol6 d'intei Profita, cântator de imne sînte, Au depus antica, arfă, mântuină pe Israil, 
De'acol6 resună anchâ înfocatele cuvinte. ” "A lui Omir, Pindar, Orazz, "lui Ovid, Corneil, Virgil, Milton, Sciler sci Petrarca d'acol6 pe omeni chiamă . - La virtute, PAmor nobil sci's a tiranilor teamă. 
Voi-cie'n sin purtazzi p'A ppollon, patriozzi din Românie, De sci Ursita vi disparte, armonia va uni, Patria, quare vi ascultă, tema Musei vostre fie, . Cha sci ea intru lumină, si se poată innoi, Sci prin fapte virtuoase, de o mai dorita, soartă Vrednică si se arete sci de numele cie poartă, - - 
Accordazzi române Versuri p'armonioase aleute Intrun rost, ca sci poporul, geamân cu cie] Italian, Se enveze: amor de Patrie, dor de glorie, de virtute, Sci Românul de pe Istrul sci a Carpatului Muntean, Ciel ce ben Siret, in Nistrul in a Morisciului unde, Ciel Va cârui triste Doine plaiul Pindului respuude. 
duând Românul va cuuoascte, prin a cântului putere, A sa gintâ, a ei soartă, cie-i ascunse 'n viitor, /ersul quând din occhi ia stoarce, lacrima cia, de plâcere, - 'e Română tinerica, Quând va *ncindi*o d'Amor, o e Ş Românului Poeta, atunci lumea va se vadă, - - lumele *ncins de cunună strâlucind chiar in Pleiada y, 

| | G. Asahy, 
1) „Curierul de ambesexe“ a. 1844, pag. 193. 

- 
- N ț
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“Sistema lui Andreiii Liviu de Pop. 

| 1848. 

“In „Gazeta Transilvaniei“ din 1845 Nr. 45, An- 

areiă Liviu de Pop face cunoscut publicului, că a ti- 

-părit o gramatică, germană-română, cu litere latine. 

Lăsăm “să, urmeze acest anunţ, care este scris cu or: 

tografia etimologică a autorului. 

Provocare. 

Subserisw/lu ă lucratu pentru Onoratu'lu Publicu una 

Gramatica, germano- -romana, cu litere latine, dupo metodu'iu 

quellu mai nouu. Grămatică consta din doua parti, et co- 

„prinde in sene urmatoarele obiecte. 

“Partea LI, * 

1) Ortografia limbei romane cu liitere lattine. 

2) Articiu, Substantive'le, Adiective-lă, etc. 

- Na Partea II 

1) Coustructioni aplecate la- Regulele Gramaticei pe 
ună columna romanesce, pe alta columna germanesce. 

2) Vorbiri commune que venu in uswlu practicu pe 

ună columna românesce, pe alta germanesce, | 

3) Vorbiri militare pe ună columna romanesce, pre alta 4 

_ germanesce. - - 

4) Ună, cârte de lesu, pe -ună faciiă romanesce. 

5) Unu vocabulariu bene marisioru în trei limbi: ge: 4) 
. 5! 

și manesce, romanesce et latinesce. 

Subscrisu'iu: asecura' pe onoratu'lu Pablicu, qua vat, 

fire- deplinu indestulatu cu- Gramatica, 6stă- 1), 

E - Andreiu Liviu. de: Popp 

". Capellanu Regimentutlui Baronelui 
- Tellaeio Nr. 46 în Teschen Silesia, 

  

- 

- d
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1).„Vedi „Gazeta Transilvaniei“, 1845, Nr. 54. -   
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Sistema lui 1. Genilie. 
1838. 

Profesorul ]. Genilie, redactorul diarului „Uz. 
"versul propune în 1845 următârea sistemă fonetică: 

" Pentru a şi A propune pe £ şi 2. Pentru y pro- 
pune pe ge, gi, iar pentru re, rz, pe ge, gi, cu cir: 
cuniflecsul de asupra consunantei E. Pentru ue, uz pe 
ce, ca, jar pentru ke, kz, pe ge, gz. Pentru a propune 
pe f lung, iar pentru ui Şi w pes şi Z cu un punct 
de asupra. - 

„Propune întrebuinţarea. accentului circumflees pe | 
vocalele lungi, pr.. 6 (di ferice) =articlu; o interjec- 

“ţiune. Propune intrebuinţarea accentului grei în cu- 
vintele echivoce, pr. măi = ce] puțin, mai= mai mult; 
măi bun, mai bun. Propune intrebuinţarea, accentului 
acut la vocalele vorbelor emfatice, adecă. la vorbele 
cu un înţeles particular din un cuvînt, pr. 4 cetese 
astădi, eu :cezâsc astădi, dszăgi eu cetesc. | | 

Propune  reduplicarea consunantelor numai în 
„trei casuri, ca şi în limba latină: NR 

1 În vorbele compuse, pr. suZpun (Suppono). 
-2. In cuvintele imitative, pr. /ârrte (hirrio). - 
3. In cuvintele echivoce, unde Latinul reduplica, 

„consunanta (catulus— catullus), noi vom întrebuința 
accentul grei, pr. domni (domnie) pentru a se deo- 
sebi de dozzuzi (domn), cozi (copil). pentru a se deo- 
sebi de cogzi (copie) !). a . 

  

1) Vegi „Universul“ Bucureşci, 1845, Niri] 45 şi 51. 
.S : - e 
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a Sistema lui Atanasiu Şandor. 

1850. | 

Atanasiu Şandor, doctor în medicină, a terminat; - 

.- de lucrat în luna lui Aprile 1850 un p»Abecedar“ 

scris pe o parte cu litere cirilice, far pe. altă parte 

cu litere latine; de aseminea şi un „7Zractaz de or- 

fografia vomână cu biteve latine“. Amind6ue aceste 

manuscripte ai fost tremise ministerului de culte din 

- Viena spre aprobare. | 

- Tată, sistema sa etimologică: 

Pe 2 îl scrie cu 4 6, iar peaă şipcu 4, î,î, 

maj rar cu £, 6. 

Este în contra însemnării. sedilelor de desuptul 

consunantelor derivate. | 

“Combate propunerea, lui Pumnul de a scrie pe 

y după consunantele c, g, 4, 4, s, când acestea îşi 

_păstreză sunetul tare înnainte de z; de aseminea 

combate scrierea preposiţiunii « în cu en, propusă tot 

de Pumnul -. 

  

o „ Sistema Eforiei. Ia 
| o 1857 *) d 

e Acâstă sistemă este etimologică. Sunetul a se | 

scrie cu 4, când nu este apăsat (tonic), pr. cărătură, * 

i _ vătămătură; cu A. când este tonic, pr. /a4dă, cum» : 

NE „- Dără, buă, ete, - 

a Vocala, 2 derivată din e se scrie cu & sai £, după ; 

“regula dată pentru d, 6, pr. mergere, mergitoră ; fa:   %) Vogt „F6la pentri minte, inimă şi literatură“ dinA851 Nr.4. i 
:) Adoptată de „Eforie“ prin jurnalu! din 14 Iunie 1867. Nr. 1039. i 

  
* - -  



cere, făcător ; adevevire; adevârii; vedere, vea, ete. Vocala 2, fie scrisă cu ă, & sai cu & £ cana este urmată de 5, nd, ng, n şi uneori numai de 2, de- vine nasală şi se pronunță ca î, pr. câmpii, blândi, 
flângii, lăngândii, cântând, bătenai, Frecândi, fă- cândă, frementăndi, Jurămbută, mână, lână, etc. Forte rareori sunetul z se însamnă cu. sai d, pr. duză, fără, câtră, ete. Sunetele ca şi oa se. scriti cu € şi 6, pr. 24gru, nâgră; legii, ligă ; erei, mârgă Frumosă, Frumâsă ; golhi, 26lă; omii, Emeni ; Zoli, TOtă ; osti, se, 
ete. Când g, care se aude, este articlu se scrie cu ea, 04, pr. carte, cartea; utovă, viortoa. C numai ur- mat de e sau z-sună ca u, ar cu i6te celelalte vo- 
cale Şi consunante sună cu K, DI. cercare, cicoaye, cruce, chima, etc. G urmat de e sai 2 sună ca u, pr. gene, Lingri, etc., jar în cas când îşi păstrâză sunetul tare, se scrie cu gi, pr. gemă, Zhimpe, etc. K se întrebuinţază numai când este urmat. de e sau z, pr. Leltuială, kivie, eic., insă înnaintea celorlalţe vocale Şi consunante. se pune c, iar nu £, pr. ca/lii, corb, cracă, clopotii, ete. -Consunanta w derivată din 7 se scrie cu 7, pr. duze, dinfi; carte, cârfi,; Jznere,  zie, despârțire, ASbufire, simfire, etc., afară de câte-va, vorbe unde se scrie ce î Pr. agă, fază, ghiază, sogii, brazi, Ogtlii, pugini, etc. Sunetul a se scrie cu g, când este derivat din d, pr. brad, dragi; verde, _ Vergi ; vedere, Vâdii, Vălenii ; dece, dacere, ete.; la din contra cu 2, pr. zâmă etc. UI se Scrie cu sc, urmat fiind de e saii 7; iar urmat de alte vocale şi consunante se ceteşce cas, pr. gâscă, gâsce; Descarii, peste; Crescăl, cresti, cresce; nască, Hasci, nasce ; Scobire,. scutire, schzutee, scrobire, Scrumii, sclavii, ete. Oz, urmat de „€ sau z-sună ca ce, cz, Pr. gaue/le, gue, aguesti, gue- gr627, . : - 13 
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eve, guine, Nigui, Quingut, gui; iar urmat de „cele- 

lalte vocale sună, ca Z, pr. guare, guadra, guână, atit, 

înguolro, Quum, Quahtale, oreguum. 

Iată câte-va, probe ortografice : 

1). „Lucru vrednikii de gîndire este iutzeala cu care 

timpulii se strecoara, nepâsarea, cu care oamenil-li perd şi 

modulii cu care ek ari putea sait ară trebui sâ-li întrebuin- 

tzeze, — 'Timpuli fuge şi nu se mai întoarce, trebue dară, 

sâ veghiâmiă in callea sa, şi sâ nu lăsâmi a se perde în 

deşerti“, 

2). „Ni- sta zisi în multe rînduri: acella, care face un 

bine e datorită sâ-lii uite, acella care-lii priimeşte sâ.lii tziia 

minte; şi ei zici-câ cellit d'alli douilea-lii va tzine minte, 

dacă cellii Vântiiu-lii: va uita. Şi ce ne-ar pâsa dacă ami 

fi încetatzi la aciasta ? Oare pentru interest avemi a face 

binele?“ - - 
3. „Spinii plantelorii înghimpâ pellea, earâ vorbele celle 

relle înghimpâ, sufletuli omului“. Îi 

LS 

Descriptiuni,. 

„Serafimii şi Cheruvimii cu quâte ş6se arip6 şi cu ochi 
mulţi sunt sciinţele şi arţile. În limbagiuli populari, se dice 

de omulii que scie carte que are patru ochi. Quâţi urmeză 

să aibă aquella quare, prin calcule, analogii şi proporţiuni, 

. scie a-citi în Natură şi a contempla într'însa armoniile 'ce- 

" resci? Sciinţele pâtrund misterele Universului şi legile după 

quare se guvernă miliânele de lumi; elle vâdii pretutindeni 

unde ochii ordinari nu potii să v6dă şi suut presente în toti 

locul. Eată Cheruvimii cu ochi mulţi que se află dioa şi 

n6aptea in presinţa lui Dumnegeii. Arţile puni aerostate în 

_aerii quare asseminea unei aquile sbori pe aripile vânturi- 

„lori, și vasele, în „oceanii quele străbată cu iuţela unui del- 

fini, Btă, Serafimii quei cu aripe multe que sbâră în giuruli 

  
scaunului măririi lui Dumnedei, quare e natura întregă... i 

Sciinţale ai ochi mai pâtrundători de quât ai aquilei şi     
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linxului, i arţile aripe mai agere de quatiă alle paseriloriă şi mai multe deguatii alle pescilori e, 

Sistema Eforiei. 

1858. 

In 1858 guvernul din Bucureşci conchemă o co- 
misiune profesorală, ca să, stabilâscă o sistemă orto- 
grafică română cu litere latine, Espunem aci pe scurt sistema, stabilită de comisiune şi aprobată de Eforia 
şcGlelor prin jurnalul din 23 Octomvre 1858. 

"Vocala a se serie cu a, ă, pr. erd, umbra, Vo- 
cala 2 se scrie cu originalul latin, din care se derivă, 
adecă cu a sati e cu sămnul scurtării, dacă nu sunt. 
intonate; la din contră cu circumflecsul, pr. ară, pu- weru, lăuda, vîrsu. Vocala x se scrie de ordinar cu 
2, însă şi. cu â, e urmate de 7, ze, însămnate cu semnul 
scurtării sai cu circumflecsul, după cum sunt tonice 
sau netonice, pr. început, ripă, căntândii, cerând. 
Grupele ea, oa se scrii cu 4, 5, escepţionându-se nu- mele femenine în e, primind articlul a, şi verbele de 
conjug. a 2, 3 la imperfectul indicativului, pr. cea, morte, “cartea, tăced. ] ŞI z jumătăţite se insamnă cu s&mnul scurtării, pr. domezz, faci. C şi e înnainte de "e, 2 se cetesc ca, italieneşcile e, ge, însă neînmoin-: du-se ca cZ, BA, pr. cine, Cerere, gimnastă, Serii, ochii, unghiă, capii, coptă, curte, credii, guvă,: glodă. Con- 
sunantele 4, s, z ca derivate se însamnă cu sedilă, „Dr. gzcere, șepfe, Șfergil, festii; însă, derivatul ş se scrie. fără sedilă în grupa se, pr. masca, casă. Z şi 

  

1) Atât regulele, cât şi esemplele sunt luate din „Culegere de tot felul de scrisori obicinuite până acuma în şâ6le Şi cancelarii* Bu- i Cureşci, 1863. ” : 

7
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A se scriă în puţine vorbe de origine latino-elină, pr. 

zonă, hami, chartă. In fine literile £&, g, 4, y se în 

tmăbuinţază la scrierea numelor proprie străine şi în 

termenii tehnici -neromanisaţi, pr. Kepler, Quiner. 

Newton, Xerses, Yung *). | 

Dăm aci o probă despre acestă, sistemă : 

5 Precuventare. Sa 

Limbile romanice se împartă în romanice de vesti şi 

în româna de osti. Acâsta se desparte prin Dunăre în dia- 

Jectulii nordici şi sudică. Literaţii noştri n'a dati tâtă aten- 

ţiunea, la, dialectul de sudi câtă merita elă din punti de 

vedere ali culturei limbei nâstre. Speri câ pe fiitorii va fi 

mai bine, şi limba română macedonică se va-întroduce în 

gimnasiele superi6re romănesci ca studiu oblegatii, cum y. 

e. se face cu „Mittelhochdeutsch“ prin gimnasiele. nemţesci.. 

Dialectul de nordii, cunoscutii sub numele de limbă: romă- 

nâscă, se vorbesce de mai multii de optii mili6ne de TOmMÂnNĂ- 

Obiectulii grâmaţicei române nu este și-nu pote fi de- 

câtii materia şi formele limbei ce o vorbesc toţi îsti români 

foră căutare la, ţâră. Oricare s'a ocupatii cu limba n6stră. 

sa putut convinge: câ pentru unele idei avemi cate doue 

şi trei vorbe sinonime deopotrivă romanice, pentru altele o E 

vorbă română şi alta străină; câ vorbele si formele sait : 

conservații unele de unii altele de alţii mai corectii. Acâsta. + 

dist sar put întări cu multe essemple, ci ajungă a aduce, : 

vreo Qouă. Toţi românii numescii pe mascululă ouei cu vorba 

berbece ; românii olteni din Valachia, ănse aii și vorba ariete ; 

- pentru ideea, ce ve comune se esprimă cu vorba otravă a- 

vemil venin cunoscuţă de toţi ; ci românii marmurăseani at | 

si tossicu; toți pronuucâmi pe sc slavonescu :ca wi; numai: 

românii bănăţeani li pronuncă corectii ea sc. — Celice, in. 

  

   _. 5 Vegi Dr. Q. Silaşi „Renaşcerea limbei romârie în vorbire şi: 

scriere“. Ciuj 1879, pag. 387; d-sa -a estras-o din „Fola p minte“ 1859: 

-pag. 33. - 
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gramatica sa, ar voi sâ pună de modeli şi de regulă vor- 
vele şi formele ce s'auai, numai pentru câ s'audii, prin te- 
ritoriulii dimprejurulii sei,'ar înălța escepţiunea, la regulă, 
și ar substitua provincialismul în locul limbei” generali cu 
dauna, unităţi ei. Deci nu numai în gramatică, ci şi în verce . 
scriptură română mai seri6să, să ne conducemii de princi- 
piulă:. „câ acele vorbe şi forme sunti mai romănesci, mai 
clasice așa, dicenai, în limbă, care -sunt maj aprâpe şi cu 
materia şi cu forma de originea latină sei romanică, ori în 
ce gură de romani s'ar afla, ele. şi ort câtii de străine sar 
păr6 deocâmdată urechei nededatet. Recunoscinţa n6stră 
cotră primii scriitori români, adeveraţii enâncipători ai limbei 
din cătuşile slavânei, ar-fi foră asemenare mai mare, când 
acestii principiu ar-fi fostii posibile în vâculi lori; câci a- 
tunci n'ami ave în scriptură atatea slăavonisme, pentru care 
ai fostii şi sunt în limbă, vorbe forte române, şi străinii, 
cel de bună credinţă, cari au judecatii limba română numai 
după materia coprinsă în cărţile bisericescă, n'ar fi scălciatii 
opinia publică, pentru a, câreia îndreptare apoi s'aii ceruti 
mari osteneli Î). . „- 

Sistema eomisiunii din laşi. 

1859. 

In 28 Marte 1859 se întruni o comisiune pro- 
fesorală la Iaşi, pentru stabilirea unei sisteme orto- 
grafice române cu litere latine. După acestă comisiune, 
forma, întregă, primitivă a sunetelor limbei nostre se 
represintă, prin caracterele pure ale alfabetului latin; 
iar. forma, alterată, (derivată). prin aceleaşi caractere, 
cară se determină cu semnele scurtării, lungirii, cu 
acutul sati greul, cari semne vor dispar6 cu timpul, 
când se va generalisa scrierea. limbil cu „caractere 

N latine. 

„95 Vegi -G. 1; Munteanu „Gramaătiea “limbei române“ Braşov 
1860, pag. Il] şi IV. Pi e .
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Vocalele, ce represintă sunetul alterat în vre-un 

cuvînt, sunt acele, ce se găsesc în o formă 6re-care 

a lui în puritatea lor; deci sunetul vocalic alterat se 

scrie cu litera corespundătâre sunetului primitiv, pu- 

nendu-se de asupra ei circumflecsul, dacă vocala e 

întonată; la din contră s&mnul scurtării, pr. fizdând, 

_ Zăcuintia. Diftongii ea, oa se scrii cu €, 6, pr. acesta, 

Sa - “mârta. Se scrie sce, scz, dacă derivă din seu; la din 

contră sfe, sfz, pr. cunâsce, cunosci, screntia, stergă, 

strângu. C, g ca în sistema bucuresceană. Consunan- . 

| tele d, s, £ innainte de un î Scurt-se altereză, iar | 

-- când se alterâză şi înnainte de un z plin, atunci 
acest 7 se insamnă cu accentul grei, pr. fraged, 

- diece, alesi, siedere, crunti, siugubetiu; d, si, fie. Z 

se scrie în casurile, unde acest sunet nu derivă 

din d, pr. zamă, zodze. M şi n eserciteză asupra vo- 

calelor precedente o putere alterătore, âşa în cât, 

dacă vocala alterată nu este z, apoi mai totdeauna, 

este e, rareori a şi mai rar z. Aceste se vor scrie 
după cum ne va învăţa pronunţarea mai generală, | 

pr. fâne, fânsă, mândru. Ca un pas spre lepădarea, 

semnelor, pronumele monosilabe pot să se scrie de 

pe acum fără ele, pr. me, Ze, ude!) 

- Sistema comisiunii din Sibii. a, 

i 1860. 

  

| In anul 1860 guvernul austriac convocă trei 
SR comisiuni filologice: una în Sibit pentru Transilvania, 

EI a dia în 'Temişâra pentru Banat şi a treia în Cer- 
„ năuţi pentru Bucovina. Scopul acestor comisiuni con- -: 

          

| :) Vegi Dr. G. Silaşi „Op. cit.* pag. 388, d-sa a estras-o din. 
„Fâia p. minte, etc.“ 1860 Nirii 41—42. i 

 



  

    

vocate era de a-și dă. fie-care părerea sa în privința 
stabilirii ortografiei roinâne cu litere latine, ca aşa, 
guvernul, consultând lucrările comisiunilor, se im- 
pună, şedlelor şi judecătoriilor o singură sistemă or- 
tografică, prin care să pâtă ajunge toţi Românii din 
Austria la unificarea, ortografiei. Tot. o dată guvernul 
tremise comisiunii din Sibit un proiect de ortografie - 
română cu litere latine, însărcinându-o. ca să-şi facă 
reflecsiunile sale în privinţa aceluia sai să-l schimbe 
după cum va crede de trăbuință; la tot casul însă 
în un mod determinat. Acest proiect (al cărui autor 
se pare a fi fost Pumnul din Bucovina) intitulat: 
»Begriindung zum Entawuvfe einer erneuerten voma- 
pischen Orlhographie“ a. fost combătut de Cipariu * 
atât oral, cât şi prin o disertaţiune tipărită în limba 
germană şi cetită în faţa comisiunii, a cărei titlu 
este cel mai de asupra cu adausul „est Anmerkun- 
gen von einen homanen“. La acest proiect se afla 
alăturată, şi o probă ortografică. 

Iată ce dice Cipariii (în observaţiunile sale asu- 
pra proiectului tremis de guvern) în $ 6 faţă de acest 

„ adus ortografic: „Fin Bhck auf die Berlage dieses 
Entovurfes cwira geniigen, um aie dem Anblick das 
Medusenkopfes, einem jedem Romanen das Blut în den 
Adern erstarren zu machen. d). 

lată conclusiuinea comisiunii (chiar cu ortografia, 
stabilită, de dînsa) asupra acestui proiect: 

Citinduse acelu proiectu cu tota luarea amente si stu: 
diandu-se in adensu, Comisiunea se vedii indemnata a de- 
chiară cu votu unanimu, cum că aceasi, de si destinatu a 
regulă ortografia romana cu litere latine, nece de cumu nu 

') Vegi „Priiicipie de limbă şi scriptură“ de Ciparii, pag. 296.
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pâte corespunde scopului propusu, nece a indestulă intru 

n6mica asteptarile literatiloru natiunei romane, er' acesta, 

dein urmatoria-le temeliuri, pentru că — 

1. Disulu proiectu.nu respecta de locu progresele lim- 

bei, pre cari le a facutu acest'a de ani 300, de candu aceea 

se scrie si citesce, 

9. Acelasi nesocotesce tote acele studia filologice se- 

__riosa, indelunge, cari de ani 80 in coce, decandu limb'a ro- 

mana, se scrie şi cu litere latine, s'au facutu asupra orto- 

grafiei aceleasi de catră mai multi barbati romani, renumiti 

nu numai in campulu literaturei natiunali, ci si preste tot 

in lumea erudita, cu cele mai frumosa resultate. 

3. Proiectulu propusu Comisiunei spre desbatere, este - 

de una natura, câ, in locu de a inaintâ, se arunce mai ver- 

tosu piedece in drumulu desvoltarei limbei romanesci. Ea” 

acâst'a cu atâtu mai vertosu, că dupa acelu principiu fo- 

_netic'a limbei romane, cu tote finele modulstinni si nuantie, 

ar' fi se s6 fipseze, si ori si cumu se se lege una daţa pen- 

tru totu de un'a intru unu modu, precumu natiunea romana 

nu va, voli nece odinora. 
4. Desu numitulu proiectu de ortografia lovesce de ade- 

reptulu in principiulu etimologicu alu limbei, si se infrunta 

cu geniulu ei in modulu celu mai batutoriu la ochi!). 

După acâsta comisiunea a, început a discuta a- 

supra. principiului, care ar put6 servi de basă la sta- 

bilirea. unei sisteme ortografice. Iată conclusiunea în 

acâstă privinţă (tot cu ortografia comisiunei):- 

Comisiunea priviudu si cercetandu acesta cestiune de 

- una, importantia, suprema, pentru viati'a, si inaintarea, limbei 

romane, dein acelu puntu de vedere, pre care-lu arata. sci- 

“enti'a, si cunoscundu, că literatii natiunii au sesi alega aici 

numai intre principiulu etimologicu si intre celu foneticu,— 

densa dein partea sa dechiara si recunosce principiul eti- i; 

mologicu de singuru principiu alu unei ortografiei si gra- 

_ matice regulate ; si acâst'a dein urmatoria-le temeliuri: 

„ 1) Vegi Arhivul lui Cipariă pag. 523.   
a
t
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„.. Principiulu etimologicu- este conservativu pentru ori ce 
jimba, si cu'atâtu mai vertosu pentru limb'a nostra romana. 
Elu adeca este conservaforiulu formeloru celoru bune, regu- 
latoriu de anomalia,- aducutoriu. la unitate 2 âiferentieloru 
fonetice. Cu ună cuventu, e unu pincipiu de perfectiunarea, 
jimbei. | | E 

Dein contra, principiulu foneticu, e un principiu” des. tructivu, cu carele, deca Pamu adoptă, -ar' urmă, ca se se sanctiuneze tote anomalie-le' limbei, si ne amu abate dela, 
unitatea limbei, autorisandu formele stricate si provincialismii. 

Mai departe, istori'a  literaturei nostre “natiunali este 
martura, cumu -că limb'a romana în carsu de_ ani 300, de 
si cu ajutoriulu litereloru Ciriliane, a inaintatu cultivanduse, 
mai preste ţotu dupa; principiulu etimologicu, er” in câtu a 
suferitu piedece in acestu respectu, acelesi is'au -aruncatu 
in drumu tot numai prein ortografia cu litere ciriliane. Er dupa ce de ani 80 in coce mai multi barbati de litere au intreprinsu a restaurâ, literele. latine in dereptulu loru, cu 
acelesi au adoptatu totu una, data si principiulu etimologicu, 

_în partea cea, mai mare cu resultate forte imbucuratoria, 
ceea ce se pote cunosce, nu numai dein tractulu ortogra» - 
ficu alu lui P. Majoru protopopu si revisoriu de carti, pu- 
blicatu in anulu 1819, dein dictionariulu de patru limbe 
elaboratu de mai multi barbati si tiparitu in Bud'a, in a. "1825, ein celu.de trei limbe alu lui 1. Bobu tiparitu in Clusiu, precumu si dein alte mai multe opuri romanesci pu- - 
blicate cu litere latine, mai vertosu. în Blasiu, Brasiovu, Sabiniu, precumu si in principatele vecine, unde - chiaru si Monitoriulu oficiale, câ organu alu guberniului, cumu si mai multe carti scolastece, se publică totu cu litere latine, — ci ; si dein acea, impregiurare, că scrierea limbei romane cu li- tere latine s'a introdusu in câte-va diecesi ale cleruri-loru " tomanesci incependu mai vertosu de Ja, 1835, si se continua, 

: pană in dilele nostre, ceea ce se potea templă totu cu ase- | mene resultatu. imbucuratoriu inca, si in afacerile publice ale | tierei, deca natiunei nostre- pană in a-ante cu ani Min. "tiere-le austriace isar fi recunoscutu viati'a- politica. IL
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- Cu tote acestea, Comisiunea .considerandu impregiura- 

- rile, în cari astadi se afla, limb'a romana, precumu parentii 

nostri au fostu aplecat a, face oresi-cari concesiuni princi- 

piului foneticu, asia si densa se vede indemnata a cede fo- 

neticei in casuri mai grele;—er” acesta numai pană candu 

cunoscenti'a gramaticei limbei romane, lucrate pre temeliuri 

-solide, va castigă prein ajutoriulu scoleloru una intendere 

-mâi mare in natiunea romana, a carei infiențiare se doresce 

„Nr. 9. Cipariu îi respunde în Ni 19 şi 19 ai „Foii pentru. minte“; 

- in generale, va elaboră, si publică unu dictiunariu romanu 

etimologicu dupa, cerintiele scientieloru filologice dein tem- 

pulu, in carele se va scrie acelasi ?). | 

De aci în colo urmâză regulele ortografice, cari 

sunt în tote aseminea cu regulele sistemei lui Ci- 

pari 2). De aceea nu credem nezesar a mai repeta. 

încă odată teoria, sistemei lui. 

Iată şi conclusiunea comisiunii (tot. cu ortografia 

ei), prin care îşi esprimă necompetinţa de a decide 

în un mod definitiv, în ceea ce priveşce stabilirea 

ortografiei române cu .litere latine: 

Comisiunea nu se semte competente a decide in modu i 

oblegatoriu, seau cu respectu la defigerea definitiva a' unei 

ortografie cu litere, seau la a ori cari alte parti de grama- 

tica a ei, dein causa, mai vertosu, că membrii conchiamati 

suntu numai una fractiune a” barbatiloru de litere ai na- : 

tiunei nostre. Totu si membrii Comisiunei, unulu câte unulu, 

că romani, si câ omeni de litere, pretendu si pentru sene, . 

ăcelu dereptu, pre care-lu are totu romanulu si tot omulu, . 

de a studiă limb'a romana, precumu si de asi manifestă o- 

piniunile” sale in respectulu culturei si inavutirei” aceleasi, | 

atâtu în faca natiunei, câtu şi a guberniului, si ale sub- : ă 

„stevne, candu acel'asi le cere dela, densii. 

   
   

   

    
    

1) Vegi Arhivul lut Cipariu pag. 503 534. ; 

:) Botu critică sistema lui Cipariii în „Telegraful“ din 1860,;. 

din 1860. _ -
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Mai departe, insasi, natura lucrului spune destulu de la- muritu, cumu că dein mesure-le luate de-catră In. Ministeriu 
de cultu, spre a se introduce ortografi'a cu litere latine, 
inca nu se pote nece decumu presupune, câ si cumu ace- 
asi av” av6 de scopu,. câ dupa ce va, culege opiniunile mai 
multoru comisiuni filologice, apoi sesi aroge siesi dereptulu, de a decretă, si a impune romaniloru oresi care ortografia cu forti'a, ci Comisiunea intielege susu citatulu emisu mi- 
nisteriale numai asia, că dupa ce romanii dein mai multe 
parti si-descoperisera de repetite ori dorenti'a loru, de a se 
intrudace la, densii scrierea cu litere latine, apoi ministeriulu, 
carele sciea prea, bene, cumu că pre la inceputulu traducerei 
buletinului imperetescu in limb'a romana, adeca in a:ante 
cu 9—10 ani, inca totu se mai pastrau literele asia numite 
cirilice, in aceste tempuri se induplică a dâ romaniloru oca- 

Di 

siune, de a se consultă, atâtu asupr'a principiului de a se. 
introduce seau nu literele laține, câtu si asupra'a ortogra- 
fioi, er' apoi a face se se publice una asemene opiniune, 
Chiaru cumu se publica si se recomenda, de esemplu, multe 
carti scolastice de tote limbele, foră, că acâst'a, se se facu 
in forma obligatoria. Prein urmare pană, aici, dein cuprensulu 
acelui emisu nu pote culege nemica, altu ceva, de câtu una 

„generosa buna violentia a gubernului Maiestatei Sale catră. 
natiunea romana supusa sceptrului seu. 

Deca totusi in desbaterea cestiunei de facia Comisiunea. - 
mai afla ceva de doritu, apoi aceea este, că dupe ce In. Mi- 
nisteriu află cu cale, penţru deslegarea aceleasi cestiuni, de 
conchiame in diverse parti ale monarchiei comisiuni filologice, 
operatele acelor'a se. se concreda certetarei unei societati 
literarie, care ar” fi a se formă în adensu pentru cultivarea 
limbei romane. Natiunea nostra, este -un'a, limba ei inca 
este un'a si aceeasi, de si natiunea se afla in câte-va provincie 
tienutorie de un'a si aceeasi corona a Austriei. Mesur'a gu- 
bernamentale, prein carea, dupa cumu se aude, că sau de- 
cretatu mai multe comisiuni, pentru stabilirea unei ortografie, 
er' preste acest'a Sau mai intrebatu si respectivele ordina- 
riate, ingreună. deslegarâa problemei, er” nu o inaintă,.1), 
  

  

5 Vegi Arhivul lui Cipariti 522. o,
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Pe cum se pâte 'ved6, comisiunea din. Sibiu a 
primit în totul sistema, Cipariană, “basată pe -princi- 

piul etimologic Comisiunea din "Temişora a luat, de 

basă tot principiul etomologic, formând o sistemă 

aprâpe de a lui Ciparită 1). Comisiunea din Cernăuţi 

„a luat de basă principiul fonetic şi a primit sistema, 

lui Pumnul, pe care guvernul o.tremisese comisiunei 

din Sibiu spre censurare. | 
In anul 1862 r&pausatul Gavrilă 1. Munteanu, 

profesor şi director !a gimnasul românesc din Bra- 

Şov, a propus. „Asociaţiunii transilvanene pentru Ii- 

“teratura română şi cultura poporului român“, ca să 

primâscă şi să urmeze în scrierile sale sistema lui 

Ciparii+ dicend ca să se oblige moralminte tâte jur- 

nalele româneşci a scrie în viitor cu acestă sistemă,; 

de aseminea şi cărţile scolastice, anume cele gimna- 

siali, să fie tipărite cu acâstă sistemă; ca toţi mem- 
brii Asociaţiunii să-şi dea cuvîntul de onâre; că în 

viitor nu vor mai scrie după alte sisteme. În urma 

„acestei propuneri, Asociaţiunea primi pentru sine sis- 

tema coimisiunii ortografice din Sibiu de la 1860, şi, 

pentru a pute ajunge odată la unificarea ortografiei 

“române cu litere latine, invită pe toţi Românii in 

acâstă chestiune la conformitate şi unire 2, 

1) Vegi „E6ia pentru minte“,-1860 Nr. 37. Aci Măngiuca in apelul 
ce-l face cătră învățătorii roniâni în causa unificării ortografiei, pro- 
pune ca să scrism pe z şi x, ua şi e, căutând vocala originală nu-- 

mai în limba română. - . 
2), Vedt attele „Asociaţiunii transilv, p. lit. şi cult. pop. rom,& 

„în a I[-a adunare gen.. ordinără, ţinută la Braşov în 1862; de asemin6a 

„F6ia pentru minte“ 1862 N-rii 10,11, 31, 82, 83,44 şi 45. In aceşti 

doi numeri din urmă combate pe Papiu îlarian, care în 1851 (Istoria 

_ Românilor tom. 1 p. 232) erâ pentru sistema lui Cipariii, iar în anul acesta +: 

contră ei, susţinând principiul fonetic (Tesaur de monumente tom. i ş; 
pag. 94 95). 
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Sistema lui V. Pop.. 
„.. 1860. 

Sistema, acâsta este etimologică. Autorul. dice: Rădăcina cuvintelor să se scrie cu acele litere (vocale 
Şi consunante), cu cari sunt scrise în Aimba latină“: 

Conform acestei reguli scrie pe a cu a, €,0,pr. 
faculu, Yeneru, fâno, &ro, dupe, înco, so > Pe a cu a, 
6, î pr. dana, fenu, Parassitu, cu â în mâtea, atâta, i 
câz, etc.; iar pe A CU 7, pr. zucepu, Pe şi w cu 4 şi 6_pr. /âza, mbrla, Pe 3 îl scrie cu di, pr. dieu; 
pe w cu'£, pr. Za; pe wm cu Sz, Dr. szerpe. Redu-. 
plică pe 5, când innainte dez îşi păstreză sunetul | 
tare, pr. folossz, Intrebuințază accentul grei la im- 
perfectul indicătivului al- verbelor de conj. I, pr. el 
mantă, de aseminea, şi la a treia persână a, perfec- 
tului simplu de la verbele conj. III şi IV, pr. facă, în 
adiective ca, dulciu, pe care îl scrie Şi duiczziu. 'Tot 
accentul grei îl intrebuințază pentru a arăta, ca 7 
nu se moie înnainte de z, pr.a gaf.. Intrebuinţază 
apostroful pentru despărțirea articlului de substativ 
sati adiectiv, ca să nu se confunde cu alte substan- 
tive saii adiective nearticulate, pr. magarii pluralul 
dela pagar, pentru a, nu se confunda cu magarii plu: 
ralul nearticulat de la măgărze. * | 

lată, o probă de acestă ortografie: 

Sciu co se voru afla multi car'i voru dice: no 6ro mai scrie cineva, despre litere, mai bine ar scrie ceva mai folos- sitoriu! Adeveratu co multi au scrissu inca neci o data, si asie credu co mi se va ierta si mie so mi dau parere'a in- tunu obieptu asie momentosu si la unu tempu candu totu romanwlu bine sentiitoriu trebue so conlucre spre a regula odata scriere'a, limbei romane cu literele strabune. 
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Mai multi voru fi inse la cari nu le voru placea re- 

gule'le propuse de mine. Eu nu vreau so affirmu co nu se 

ar potea d6ra pune. si mai bune, si mai corespundiatorie 

xegule pentru scriere'a cu litere, eu inse mai bune nu am 

aflatu, si asie nu am. pututu propune mai bune! Cine va 

avea, s6u cine va afla mai bune, so le dee publicitatei si 

eu sum gat'a, a me lassâ de ale mele dâca me voiu convinge 

co sunt altele mai bune; numai cu coditie si cu cobile la 
a nu me voiu invoi neci o data!!) 

Sistema lui Munteanu. 

1861. 

Gravrilă I. Munteanu a într&buinţat sistema Efo- 

viei din 1858 în etimologia sa din 1860, iar în sin- 

acsa din 1861 şi în ediţiunea a d6ua a etimologiei 

sale din 1863 a primit şistema comisiunii Szbzeze din 

1860. După acâstă din urmă, 'sistemă, care nu este 

alta de cât a lui Cipariii, şi-a scris tote publicaţiu- 
nile sale până la 1867, când îşi formâză altă sistemă 
pe care o presentă Academiei ?). 

lată ce dice repausatul Cipariii despre acestă 

sistemă în Arhivul săi, pag. 225: 

„Acâstă sistemă -e cunosculă din operile, cu carea 

D-lui le-a pubhicat. Noi este numai, că acuma şi D-lui 

află de hipsă a se pune codițe sub consunantele d, s, 

4, când trec în şuerutâre. No este şi principiul de a 

scrie viguros după pronunție, şi a nu se. abate de la 

ca cât negru sub unghie. De aceea d-nul G. Munteanu 
„astăgli nu mai scrie românu ci rumanu cu U nu cu 0; 

„deşe serie Roma cu Onu cu u şi altele ca acestea. de 

altfel dlui păstriză pe u final, este în contra vedu- 

') „P6ia pentru minte, inimă şi literatură“ Nr, 36 şi 38 din 1860, 

2 Vegi „Analele Academiei“, vol. I, pag. 38—44.   

| 
|
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Bheafiunii consunantelor, şi scrie fe-i Jumălățit şi 
după consunantele șzerătbre. Aşa, în cât sistema d-sale 
deşi o numesc fonetică, dar de aceea, afară de codize 
Şz de accente, fărte aprâpe este şa acuma de a nâstră 
cea etimologică. Terminăm aceste Putine observafiună 
cu acea dorință, că d. G. M. să nu se abată de aci 
înnainte şi mai tare şi în alia Buncte de da sistema 
nâstră, care ne-a aperat-o de altă dată cu atâta căl- 
dură |), | 

Noi vom tracta aici în scurt sistema, din 1863, 
căci despre cea, din 1860 nu cred că este trebuinţă, 
de dre-ce s'a tractat la acpea a Eforiei din 1858. 

„Iată pe scurt acestă sistemă, după gramatica, sa 
din 1863, Sibiii. pag. 2—19: = 

i Pe 2 îl scrie cu 4 e 0. Cu a când vari6ză cu 
„4, şi spre destincţiune accentuat cu 4. audă, ca să 
„mu se cetâscă /audă. Cu e cana e derivat din e: 
vedu, fetu. Mai puţin cu o în /ocusfa, rotund, Jora. 

„Pe a il scrie cu g, e, 2, 4. Cu a cânâ urmat de 
„se derivă din a: augeru, cantu (a Ciparii cântu), 
ambi, amblu; Qe aseminea şi când 2 s'a perdut: 
Fra(uJu (în care cas, Cipariu pune circumilecsul: de 
„asupra lui 2), sai s'a mulat;: anta(n)iu (a Cipariii 
„autantu). Vorba, anu remase neschimbată. Cu e când 
este derivat din e: perla, fana, vendu. Şi atunci chiar 

„când 2 sa, perdut: fre/uju (la Cipariii frenu). Cu e 
„Scrie şi gerundiele de la conjug. II şi III: facea, Zeazendu (contra lui Cipariii, care le scrie cu 2). Cu 
2 urmat de şi substitutul săi 7, anume în pre- j 

: 1 Mai ales în anii 1862 şi 1863 în adunarea generală a „Aşo- - ciaţiunii Transilvaniei“ şi în jurnale. Vei discursul săi din 1852 “în actele Asoc, tom. IL, pag. 60. segq. 

| 
|
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posiţinea zu, deşi de origine e e, şi în compusele 

CU 20: intindere, zmplere, începu ; sai precedat z de 

7, dar. numai în silaba de la, început: Viu, VIBA, Vima. 

Cu a în fantana. 

Pe “k cu e: câra, ca, vera, titra. Pe w cu 6: 

mâra, câpta, mârta, vota. lar despre consunante dice, 

că u se scrie cu c, când derivă din k, urmat dee 

sau î: cercu, facere, faci. Cu 2 grafic urmat de vo- ; 

cale virtâse: czâra, ciur. Se scrie cu 4, când se de- 

vivă din £:- 2nfieleptsune, rogatiune Terminaţiunea, -Ziune 

se pronunţă adevărat -ciune; acâsta însă nu este ra- | 

ţiune gramaticală a se scrie CU -cz276. II cu g, când 

_se derivă din r, tot după regula lui « din K: ge7z, 

frigi.. Să se scrie cu d, când se derivă din d: zmc- 

dune, pulrediune. TI, u, 3 (acesta în cât e derivat) 

se scrii cu sâ, zÂ, d: felosi, munti, verdâ. Ul, când se | 

află în pronunție în locul lui «, atunci să se scrie . 

cu c; facie, ocetu, ghiatta, fucinu. 3 derivat din * E 

se pote scrie cu 7 în vorba jacu. ÎN, cum se scrie, 

este o literă pentru două sunete: sf saii sk. Acesta, 

„când se derivă din s, să se scrie cu s/ şi să se ce- 

tâscă mi: acesti; lar când se derivă din s4 se scrie 

cu sc şi să se cetescă după teoria lui e: scz, sezinlza. 

Despre semne. dice: “Conform. teoriei, -unde ar, 

junge regula, sunt de prisos semnele. “In scrierea cu : 

_ litere după sistema, adoptată se primiră, următrele 

trei semne: Accentul acut, 0 linidră dela drâpta spre ; i: 

stânga (+), accentul greii, o linidră de la stânga spre 

-arâpta (*+) Și civcumflecsul W) Compus din prece-. 

dentele. 
- 

Il. Acutul se întrebuinţară . spre £ a. însămna a: j 

vocala întrâgă din finea polisilabelor: a laudă, a vadă; 

- feudă (imperf.), ca să nu se cetscă Jdudă, d) spre: 
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a destinge pe unele monosilabe de altele:- câ, s4d, dd decă, să, dă | 
2. Greul se usită a) spre a destinge pe a derivat din a sub accerit: audămu, ca să nu se cetâscă /4z- dimu, 6) spre a destinge per. 3 Sing. a perf. istor. sai simplu : /azdă, facă de pers. l sing. saua 3 pl, a pres. ind.: eu facu, ei facu şi în vorbele: străcoru, 2upătuvu, zufăstoru, 2) ca să îns&mnăm monosilabele : dă, stă, că. 
3. Circumflecsul îl intrăbuinţăm, ca să însămnăm. - pe 2 contras din doi z, anume in di, 70, si=3i, ui, ui derivate din 4, 4, s Şi 2. Se mai pote pune Şi de a- supra lui 2=x schimbat prin 4 ce sa perdut sau s'a muiat, pr. Câtu — cantu ; antâiu, dacă nu vom SOrie autaniu ; sau câr= guot. Despre z final dice, „ca să-l păstrăm în declinaţiune şi conjugare, căci z scurt este o - necesitate gramaticală; fără 2 nu se pâte determina, după, terminaţiune, genul numelor, nu -se pot destinge formele de conjugare. Apoi cine omite pe z scurt ar trebui, ca să fie consecvent, să lepede şi pe z, ceea ce dacă s'ar întîmpla, am face imposibilă atât declinarea numelui, cât şi conjugarea verbului. Cu tote acestea în sistema presentată, Aca- demiei în 1867 dice, că % scurt se pote lepăda la finea genetivelor plurale, la adverbe, la numele ce se termină în or şi la” articlul Ze. UV şi 2 scurt nu se insamnă cu semnul scurtării. a 

Iată o probă din ortografia sa de la 1861: 

Prefacia. 

Acâsta Gramatica în Partea, formaria in editiunea prima grea de. 800 de essemplaria essise in 1860 cu ortografia, Co- misiunei profesorali, autorisată in 1858 de: On. Eforia de peatunci a scâleloru din 'Tiâr'a romanesca, | 
47,627. | _ o - i 14.
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[i doi ani s'a, petrecutu încâtu sa vediutu necesitatea 

a se face o ad6'a editiune.— Vade acâst'a că ea a intimpi- 

natu 6 trebuintia simtita. 

“ Imtmacâsta ad6'a. editiune se-ififaciesi6ză in ortografi'a 

adoptata de Associatiunea, literaria romana din Ardealu, O- 

piectulu gramaticei romane, cata, sa fia materi'a si acele for- 

me ale limbei romane, vorbita, de toti romanii fora, distinc- 

tiune de Tisra si provincia, ce su mai aprope de tipulu pri- 

- mitivu (Numiasca cine-va altu criteriu, dupre care; putendu 

apretiui formele, sa te aduca la ordine, regula, lege din va- 

rietatea loru, si lu acceptăamu) alu limbei latine. 

Este unu adeveru netrasu la indoire, că cu câtu pur- 

-cede cineva mai afundu intru compararea formeloru limbei 

romane cu cele a le latinitatii anteclasice, cu atâta desco- 

pere o aseminare mai” evidente intre amendde. 

Acâsta, disa sar put probă deajunsu numai cu unu 

_dictionariu romanu etimologicu amana; ci fia destulu a a- 

duce spre acestu scopu numai dâa, essemple. Mai antâiu din. 

inscriptiunile ce se-culegu din timpulu republicei romane 

pana la Augustu, sub care numai ajunșese si ortografia la- 

tina la soliditate, se-constateza: că romanii, celu pucinu re- 

publicanii, nu prânuntiau consonantile din finea vorbeloru, 

ba, nice le scriau pe tâte totudeaun'a. Asia p. e.ei pronun: 

tiau soro nu soror, dominu, templu nu dominus, templum ; se-afla 

in inscriptiuni dede în locu de dedit. Apoi in autori, mai alesu 

la, posti --caci acestia, per licentiam se — credeau mai dispen- 

sati de usulu urbanitatii — vinu forme, numite archaice, câ lau- 

dai, audii, petis, salii ete. in locu de laudavi, audivi, petivi, salui. 

Din essemplulu antâiu se-pâte deduce, că e justa regul'a 

“gramaticale a acelora ce sustenu: că vorbele romanesti, a- 

făra de- vreo cinci, tote setermina în vocali; si că. prin ul- 

mare se-lepada fora ratiune gramatţicale (u) finele semisunu 

usitatu si in cartile bisericesci. Era din al doilea: că form'a, 

pers, 1 a perf. simpl. in limb'a romansca cata sa, fia (i) era 

nu (iu),-p. e. laudas, avui, facni, audii, nu laudaiu, avuiu, 
facuti, audiiu. — A. scusâ scrierea, pers. 1 perfect. “simpl. in 

iu) cu aceea, că sa nu se-cufuride cu pers. 2a imperf. Con. 

I, va sa dica a nu sci.că in tote limbele sunt omonime. —  
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Asupr'a acestei nisuiri de a aduce formele limbei ro- 
mane la certe regule, asiediendule pre base solide, spre a le ase- 
cură contr'a provincialismiloru, se redicara voci de unde nai 
fi asceptatu, dicenâu, că atare cale duce la aristocralismu, etc. 

Ac6sta scurta prefacia nu pâte av6 de scopu că sa de- 
» mustre prelargu că, acele voci sunt nisce declamări vage, 
"facute câ si cum ar vre sa capete binevoiinti'a celorace pre: 
tindu a scrie roinanesce corectu si fora a mai studis, gra- 
matic'a romana. Ajunga a insemnă in termini generali: că 
iimb'a scrisa si la romani, câ la tâta lumea, cultivata, cata 
sa fia mai ingrigita, mai regulata, mai cultivata decâtu limb'a 
poporului cea vorbita, fora câ pentru acâsta sa se _pâta 
numi aristoeratica, in acelu sensu reu celu dau Dioru vorbei 
cu afectare numai câ sa faca odiosi pe unii altii. Caci aris- 
tocratica, luata in sensu bunu, limb'a acelei parti din poporu 
ce se-dice înteligintia, va trebui purur6 sa fia cu atâtu mai 
aristocsatica, adeca mai destinsa, cu câtu, inteligintii voru fi 
nai cultivati. Acâsta mi se-pare atâtu de chiaru, că o vede 
totu natulu care are ochi de vediutu. Pentru câ cine nu 
scie că speciele de stilu sunt varie; că limb'a seriitoriului 
este conditionata de natur'a obiectului ce tractâza ; ca limb'a 
lui Tacitu nu e a lui Svetoniu; că limb'a postului tragicu 
na pote fi a poetului celui comicu seu burlescu chiaru; că 
prin urmare intielegea, si priceperea celoru scrise presupune 
certe cunoscintie preliminarie dupre varietatea, materiei. . 

Infine- mai adaugu : că vercare seriitoriu romanu se. 
riosu în cultivarea limbei sale va, tinde pururs spre a inaltiă 
câtu pâte pe poporu. la sine, 6ra nu vice versa, fiindu nu. 
maj. în modulu antâiu posibile progresulu.. -- 

Dreptu aceea celu ce intr'o gramatica roman6sca, scrisa, - 
int”o Ti6ra s6u alt'a locuita de romani, ar voii sa puna de 
norma si de regula gramaticale materi'a, si formele, nu pen- 
tru că aceleasi su mai aprâpe de tipulu primitivu, ci numai 
pentru că su in usu in satutu, cetatea, provinci'a s'a, acel'a 
ar inaltiă esceptiunea, la regula si ar substitui provincialis- 
mulu la limb'a generale cu daun'a unitatii si a culturei ei!) 

1) Vedi G, 1. Munteanu „Gramatica româna“ partea 1 Sibiu 1863, pag. TI-V.



    

Sistemele lui Pumnul. 

1845, 1850, 1855 şi 1864. 

Cea dintâiu sistemă a lui Pumnul dateză din. 
“anul 1845, când era teolog. Acestă sistemă este eti- 

mologică. Iată ce gice Pumnul în privinţa âcestei 

sişteme: „Acesta e estrasul cel esenţial-'din ortografia. 

teologilor rumâni din convict, care. eu (fără de a şti 

soţii mei ce-va despre aceea) am grăbit a-l înfăţişa. 
publicului român spre judecare.... Cu litere latine s'au 

propus mai multe ortografii cu semne şi (precun 

ştim) numai una fără semne; noi le-am combinat 

tâte şi am pornit pre mijloc, adecă am pus regule 

“pentru sonul literilor, unde ne-ai. ajutat, ba ne-ai 

povăţuit (mai bine gicend) „Tentamen criticum*. de 

„d. Laurian, pe care încă şi în gramatică lam urmat, 

în cât am aflat cu cale; — iar unde n'a ajuns re- 
gulele universale am într&buințat semne, insă aşa de 

puţine, cât n'are ce se înfricoşa nimene de dinsele ;— 

nu se mire totuşi cine-va că noi urmând pe d-nul Lau- 

rian aşa de tare ne-am depărtat de sistema dinsului, 

căcă batăr că suntem corivinși, că o carte, care să. 

lumineze aşa limba mai cu sama în privinţa jude-, 

cării cuvintelor 6re' rumâneşci sunt saii străine, şi 

să aibă atâta preţ în privinţa, criticei, ca  Zenzamer 
criticum, nu se află, ba nică noi încă n'am fi -putut 

ajunge la, nemica fără dinsul, şi pentru aceea îl şi - 

estimăm ca pre un indreptariu în năsuinţele nostre - 

cele literarie; totuşi parte cugetarea, limbii mai de'a- . 

_prope, care ne arată că nu putem fi în tot locul fără . 

“semne, parte principiul (care noi cugetăm că e bun); “ 

„că ce nu se „ceteşce să nu se scrie, ci să se-scrie ce : 
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se ceteşce, nu ne suferiră a-l urma din fir în păr ;— 
apol analogia încă nu pote pofti ca noi din limba 
nostră să facem limbă latină, precum latineşce e 
„Pudititudlo“ Yomaneşce „mu//ime“, aşa dar nu vom 

„scrie pudtitudline“, căcă ax fi latineşce, ci „ma//ime“, 
ca aşa se Vorbeşce rumâneşce de toţi de la cel mai 
literat până la cel care nu cunâsce a, b, €.1“% 

Iată sistema din 1845: 

Pe a il scrie cu 4, dând reguli pentru cetirea, 
lui, far unde nu se pote cunşce după regulă, îl în- samnă cu &, pr. farie, camara, a lasd a sforă. Pe - 
z îl scrie cu a, e, dând reguli pentru cetirea lui, iar 
unde nu se pote cundşce după reguli, îl însamnă cu 
â,, pr. barbatu, pastramu, Pecatu, cumperu, lucră, a amară; afară de următorele cuvinte, unde îl însamnă, 
CU 0: deguo, dugo, eco, 71740, Quo, -s0, Zucraro, ora, 
cotra. Pe x îl scrie cu a, e, dând reguli pentru ce- 
tirea lui, far unde nu se pote cunâşce după reguli, 
îl însamnă cu -â, pr. cantandu, campu, vendu, moy- mentu, antâtu; afară de cuvintele următsre, unde îl 
însamnă cu o: fontana, smontana, longa, mondru. Pe 
“k îl scrie cu e, dând reguli pentru cetirea lui, iar 
unde nu se pote cun6şce după reguli, îl însamnă cu 
&, pr. ardelenu, sBrentena, duciferu, ri, vedi. Pe va 
îl însamnă cu o, dând reguli pentru cetirea, lui, pr. 
ora, porta. Pe k îl însamnă cu €, ch, pr. caile, cre. 
dintia,: Jacendu, închinare; afară de următorele cu- 
vinte, în cari îl scrie cu g: guare, guogui, forguendu, - * 
Coguu, Quo, înquo, deguo, etc. Pe u CU ce, cz, gue, gui, 
DI. cera, azi, forgue, gui, guine, afară, de următdrele 

  

7 

') Vegi „Fola pentru -minte, inimă şi literatură, Braşov 1845, : Nr. 48, pag. 384-385.
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cuvinte, unde îl scrie cu 4: rogafiune, futintiosa, Pr- 

fioru, fetioru, fetiora, tidreci. Pe r cu g Şi gf, pr. gura, 

greu, culegendu, ghiacia. Pe w, îl scrie cu 4, Ze, pr. 

fine, catellu, terra; afară de următorele, în cari se 
însamnă cu ci: calciu, carnaciu, cicia, ghiacia, gre- 

cia, maciu, mica, facia, scorcia, pucin, a însoct, gre- 

ciosu, scorciosu, ete.; jar cu guiu în cuvintul /agiz (laţ). 

Pe 3 cu az, pr. di, ferdi; pe w cu sz, se, pr eszudat, 

misellu. 

Admite duplicaţia consunantelor, unde pofteşce 
firea, limbei românescă, pr. 7pnodu, 7paecu, 7unotu. 

Mai admite duplicaţiă şi unde cere vre-o regulă o- 
tografică sai gramaticală. Aşa în ortografie dice, că 

s înnainte de e se pronunță ca-w, dacă după e ui 

mâză 77, ss, tot aşa şi £, dacă după e urmeză //,77, 
S5, Dr. se//e, masselu, sesse, sessu, erra, catellu, fessu ; 

de aseminea, şi la” substantivele, cari perd în plural, 

înnainte de z, pe 7/ din singular, tot ast-fel în termi- 

naţia e//a, pr. cale, curella; mai departe pentru a 

arăta că a şi e înnainte de zz nu se pronunţă ca 

PI. CAZAa, Manna, MAHNOSU, Donna, Dennosu. 3) 

- In 1850 Pumnul face un proiect de ortografie 

etimologică, pe care îl publică în giarul „Bucovina“ 

din Cernăuţi, învitână pe filologi să-şi dea părerile 

lor în. privinţa acestuia, spre a se put ajunge la 

stabilirea unei sisteme pentru tipărirea cărţilor di- 

” dactice 2). 

1). Vegi „Literile corespungătâre firii limbei româneşci şi încă. 
ceva“ în Pia pentru minte, inimă şi i literatură, 1845, N-rii 49, 43, 44, 

46 şi 47. 

*) Vegi „Bucovina“ Cernăuţi 1850, N-rii 8, 9, 10, 14, 15, 17, 19, 21, 
22 şi 28, de unde îl reproduse şi d-nul Sbiera în „Voci asupra vieţii 

şi însemnătății lui A. Pumnul. Cernăuţi 1889, pag. 192-233, 
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- Iată în. scurt acest protect : 
„A (8) se ceteșce ca 4, jar ă ca m, pr. câ4, aţât, 

înger, Dântece, gâsca, calrătu, gâ7, brâu, grâu, cătra, 
făra, cărti, alergări,. tău, său, Zăz, săi, că, dă, fă, 
stă, arată, lucră, tară, etc, | 

A simplu fără semn la începutul cuvintelor se 
ceteşce ca d, iar de va urma după el plus altă 
consunantă sau 76, atunci sună ca a, pr. ar, adaug, 
aduc, arama, arsura, antâiu, angust, amblu, La mij-, 
locul cuvintelor când are ton sună ca d, când: n'are 
ton ca m, iar înnainte de z, 76, mp4 ca ă, pr. Gu 
metale, jumetale, manna, canna, casa, carte—, cara- 
mida, brecaloriu, culegatoriu, farina —, lana, mana 
cane, alergând, taiand, facand, tacand, culegand, camp, 
Sâmbata. A neintonat la finea, cuvintelor sună. ca 2, 
iar intonat (â) si cu semnul elisiunii (a) ca d, pr. 
duca, measa, versatura, batetura, Iucratoria, dom 
neca—, a lasă, a pastrd —, mana, peana. În ca si oa 
se aude d totdeauna, curat, pr. faceam, toaca. 

| £ sună ca x înnainte de plus altă consunantă, 
innainte de 46, 75, 74, rg, pr. en, entrec, enfipt, 
entorn, cuvlut, moment, vânt, balena, scoliend, per- 
dend, Jen, frâu, embrac, strembetate, emplena, feng, 
temple, envertesc, vertule, Zere. Unde este închis între 
sunete aspre sună ca z, pr. fer (peri), envetiu (en-: 
veti), dfer (aperi), zesazr, 7estorn, vespund; pe alte 
locuri sună, ca e, pr. cârere, -făcere. 
„In următârele cuvinte nu se pote arăta după | 
regulă litera cu care se serie sunetul 2 si x, şi 
pentru aceea le înşirăm aci cum urmeză: armesazzu, 
detrana, fan, ftu, endevept, merunt, medua, mesura, 
Hesuesc, fecat, pecurariu (care păzeşce oi), Pacurari 
(care vinde păcură), zadecina, vapesc, vatecit, sant 

N De | 
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mea 

(sânt e Domnul), erat (ei sunt), secure, septemana, 
Sâmbata, vena, venat, vânel, a Vâri, me, ve, se, în 
cuvintele 'derivate se păstâză, literile. ce se află în 
rădăcina cuvintului, pr. dara, barbat, darbatese , 
Vers, Versat, versatura, ete. | 

_ Diftongii “k şi w se vor scrie cu ea , şi oa, afară, 
de infinitivele conj. II, unde se va scrie cu 4, pr. &, 
umple, puli, etc. 

C înnainte de e şi z sună ca u, iar într” alte 
locuri suna ca un K, Dr. cezc, czur, cine, car, cort, 
creasta, uvecya. G înnainte de e si z suna ca y, iar 

„ într'alte locuri ca r, pr. geaza, ger, lungime, ginere, 
2reu, alergare, guyande. Innainte de z, d sună ca z, 
—s ca w,— Zeau; într'alte locuri îşi ţin sunetul 
aspru de s, 4, 4, pr. az, sz, Ze; dau, stau, temere, 
dynute, syngur, întynd. 

Sistema acesta este mai puţin etimologică de 
cât cea din 1845. Pentru prima dată întrebuin- 
țară aci pe y după c, g, d, s, 4, când acestea, îşi 
păstreză sunetul tare înnainte de z şi e. 

Iată o probă din acâstă sistemă. 

Convorbirea între un tată şi fiul lui asupra limbei 

şi literelor româneșci 

- Ce a apărut în 1850, între altele conţine şi proiectul ortografic 

amintit 9. ! 

Fiii mei eu mam'a voastra Natiune Romana vorbesc 

cătra voi, ascultati cuvintele mele! eu ve amediu (iubesc) . 
„pe voi, si cunosc, că, en cât ve earta empregiurârile, - voi 

„anca me amati. Eu ve doresc fericirea voastra, si pentru 

aceea, ve dic: fâceti-ve scoale si envetiati sciintiele en limba 

  

:) Veqi G. Sbiera, „Op. cit.“ unae la pag. 327—3957 reproduce con- - 
vorbirea.  



  

  

  

romaneasca carea v'am dat'o eu, pântru că numai prin sciintia poteti ajunge la fericire. „Vindecati limba, de sfasie- turel'e si ranele enfipte en: trens'a prin strainism, Puati de pe ea catusiele de bucy cirilice, si o ambracati en ves- minte (litere) proprie romane, mesurate pe corpul ei; ca asiâ să se poata enfatisiă en v6sment de nunta la maretiul ospetiu al sciintielor si al - civilisatiunei, la care subt pre- siedyti'a dreptului firei, vor fi adunate: filosofi'a, teologi'a, istori'a universala, istâri'a mea, a Natiunei Romane, istori'a besericeasca, universală si a bessricei romane, mâdyc'a,, fisyca matematyc'a, economi'a, artea militaria, endustria, comertiul, limbistyc'a, poesy'a, retoric'a, musyc'a, s. a.! Cu aceea nu ve poteti mantui naintea mea, că doara fii mei cei teneri n'ar cunoasce cu totii literele romane, pentru că cei ce nu le cunosc, aceia sent cu totii ne'nvetiati si nefericiti, si aceast'a nice poate fi altmintre, pentrn că nu cunosc cu totii literele romane, pentru că pan'acum 
i-aţi envetiat numai cu trentiele de bucy, că ci spuneti-mi: 

„en care dyn toate tierele, locuite de fiii mei, Sau propus - literele romane, si ei să nu le fia putut; envetiă? spuneti ! 
eata voi nu respiindeti nemic'a fiii mei Romani! nu dio, 
că panacum necairi nu le-aţi entrodus; dar se si cunoasce, 
că ci pan'acum ati fost; si en nesciintia si nefericiti ; pentru 
că, spuneti voi ensi-ve: ce ati facut pan'acum cu mintea cea âgera, ce v'am dat'o eu? Ce sciintie originarie aţi pro- 
pus voi cu aceea pan'acum cu dulcea limba romaneasca ? 
sptneti acum din adancul inimei de prin. toate părtile pen- 
tru recastigarea acâlora ? eata binecuventarea, ce v'au 
adus'o paganele pe bucy cirilice! Eu-s mama buna, ve a- 
„mediu, si pentru aceea ve ert acest pecat, ense numai subt 
„acea endorintia ca, de aci nainte să ve fâceti scoale roma- 
nesci en toate provintiele locuite de voi, entr'a celea să 

„envetiati toate sciintiele, si să, entrudiceti, en toate pro- 
priele litere romane, ear trentiele de bucy cirilice să le 
lasati altor seminție straine, pentru care sent faurite. Voi 
senteti buni cu totii fiii mei Romani! si pentru acsea 
sciu că me ascultati, pentru că toate, câte vi le spuiu, 
sent spre fericetătea voastra ;. deci defigeti una di, en care
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să Qecyarati că bucyle cirilice se scot din limb'a romaneasca. 

si se entreduc cele romane: aceea să se numeasca: „dio'a 

mantuirei limbei romanesci dyn robia cirilica bucyeasca“, 
acestea le faceti, si atunci binecuventarea ceriului si a mea 

a Natiunei Romane mamei voastre se. va reversâ preste 
voi, sciintiele ve vor lumină mintea, ca să ve cunosceti 

drâpturile si să vi le aperati, ca să nu vile mai usurpedie 

strainii, atunci fericirea va, locui en etern en casele si îni- 

mele. voastre „asia să, fie“ ! | 

Arune Pumnul 

P'ofâsuriu cesariu regiu de limb'a si 
literatur'a româneasca 

Asupra acestui proiect de ortografie Sandu R. 

din Biharia face următorele observatiuni : 

a) Este contra însămnării lui m si w cu ea şi : 
oa, propunând pe € şi 5. 

6) Pentru 2 si-4 dice să le scriem cu origina- 

lele fără semne, afară de casul, când sunt accen- 

tuate şi atunci le vom scrie pe amindoue cu 4 pr. 

Pântece, câ, dă, află. - 

c) Este contra lui 2 din 62, - exdemn, emperat, 

propunând pe z. 

d) In locul lui y propune pe 2, pr. câaz, dinte, 
giod, sin, lp d. 

Tractatul ortografic intitulat:  Binescriinţa limbei 

româneşci cu bitere vomane“ de A: Pumnul, ce sa 

tipărit ca adaus la „Gramatica limbei româneşti pen- 

Zru clasa a treia primară“ a, lui V. Janovicii (Viena. | « 

1841,-pag. 212—986) nu cuprinde alt-ceva de cât | 

proiectul publicat în diarul „Bucovina“ ?) 

2-Vegi „Bucovina“ 1850, N-rii 37, 38, 39 şi 40. 
2) Vegi în privinţa acâsta şi G. Sbiera „Op. cit.“, unde la pag. : 

945—253 reproduce tractatul ortografic.  
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In 1855 V. Janoviciit publică -, Gramatica limbei 
i române pentru Germani. Aci găsim un tractat orto- 
| grafic de A. Pumnul, care este maj puţin etimologic 
„de cât cel din 1851 ). Iată acest tractat;: 
| Pe « îl serie cu â, 2 şi cu ă, £, când este ac- 
| centuat, pr. zmărâ, cârâmidă, pecurariu, vâlcire, 

ropun, betrân, Decat, pisat, râstorn, bundtate, jumâtate, 
adevir, cumper, dj, za, numdr, râu, însă, mâ, se 
(pron.), 6, scuze, mărunt, mâtase; cătrâ, fără; tău, 

- Său, săi, stăi, cărnuri, că, să, (conj) fă, dă, sz, 
Bocura, vâduv. | 

Pe x îl scrie cu â, &, î, pr. scândură, câlcâiu, 
Cât, atât, fâcând, cuvent, întâmplare, fru, fen, mă, 
sânt (Verb.) sfimptr, stremb, Zîmp, toner, venedu, vân, 
venti, vânt, ver, Juramâut, caperemât, batiud, împlend. 
Pe 4 îl însamnă cu £ şi € pr. î%, înru, îutoru, 
întârire, ânger, ânlâiu, ângust, ângru, âncâ. Pe m îl 
scrie cu eg, iar pe w cu 04, pr. cartă, fearâ, toatâ, 
moartă. 

  
Pune accentul :acut pe vocalele a, e, 2. 0, 4, 

când sunt intonate, pr. făcere, cerere, Prindere, Scâp- 
dura, vespiindere, a 406, a voi, ucrd-oei, 

Pe u îl scrie cu Ce, cz, pr. crue, ceriu. Pe k cu 
ec si 4, pr. care, cu, Peltueală, skimbat. Pe y cu ge, 

| zi şi sedilă de desupt, iar pe r cu g,.pr. ger, ginere, 
uugtii (unghii), gurâ. Pe a, w, u gi, şi, fi cu sedilă, 
dedesupt, pr. gzle, şir, cuțit. Pe wi cu şi, pr. șzzze. 

: Sistema acâsta e mai puţin etimologică de cât 
cea din 1850. Vocalele z-si 4 sunt scrise cu origi- 

| nalele sistemei din -1850, aplicând de 'asupra lor 

1) Basil Ianovicz „Gramatik de rumănischen Sprache fir Deut- 4 sche, Wien-1855, pag. 257—956,  
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accentul circumflecs, nedeosibind ast-fel în scris pe» 

„d de 2; afară de cuvintele, câri încep cu prep. 

în, cari în sistema din - 1850 sunt scrise cu e, iar 

în acesta cu î. In sistema acesta: vedem aplicate 

sedilele de desuptul corisunantelor g, d, s, £, când 
acestea, se moie înnainte de e şi î. Aci este lăsat afară 
Y, care îl pune după 'consunantele c, g, d, s, Z, când 

„acestea, îşi păstrâză sunetul tare înnainte de z. 

lată o probă din acâstă sistemă: 

Vilturul şi Vulpea. 

Viilturul şi Vulpea, fâcând soţietate înte sine, stâto- 

rirâ, sâ, şeadă aproape unul de altul, eca aşia sâ-șt inta. 

veascâ, soţietațea pren dâtinâ. Drept-aceea viilturul şi-aă 

pus cuibul într'un copaciu înalt, şi ai scos pui; ear” vul:- 

pea aproape de acel copaciu în niște tufe a fâtat câţi. : 

Îns6, ducându-se vulpea adineorâ, de la puii ei după nutreţiu 

. pentru ei, vulturul, având trebuințăă de nutreţiii, sboară în 

” tufe, râpeşte puii vulpii, ii-aduce în cuibul său şi-i mâncâ 

împreună cu puii săi. Întorcându-se vulpea, şi vsdEnd ce 
s'a întâmplat şi petrecut la cuibul său, s'a întristat foarte, 

i bu atâta pentru moartea câţeilor. sâi, cât mai vârtos 

î petru că, fiind ea feară de pâmânt nu-şi puteă resbună 
asupra vulturului, ca asupra unei vietăti de âer. Dar nu 

după mult t6mp o pâti şi vilturul; că-ci râpind el de la 

un om carnea de capră, ce şi-o frigeâ, acesta pe cârbuni, 

se întâmplă că luă de împreună cu carnea şi cârbuni aprinşi, 

| carii ducându-i de împreună cu carnea în cuibul sâii la pui, 

“ „se aprinse cuibul şi ard6nd puii corbulei câdură jos fripţi, 

ear” vulpea, carea tot câutâ de departe, ii mâncă pre toţi. 

Înveţiâtură. 

De-şi cei ce strică legâtur'a şi amiceaţi'a (prietenia) 
înkeiata cu alţii, scapă de pedeapsă. den partea acelor'a, 
„pe cari i-a vâtâmat: t6tuşi de pedeapsa lui Dumnedeii nu 
vor scâpă, 
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Se pote gice cu drept cuvînt, că sistema acâsta 
formeza punctul de trecere de la, principiul etimologic la, cel fonetic. Sistema, din 1855 este un compromis 
din. ambele principie, căci în ce priveşce scrierea lui d si 2 este etimologică, iar în privinţa scrierii con-- sunantelor este fonetică. ă 

“La 1864 Pumnul. publică „Gramatik de rumă- 
nischen Sprache fir Mittelschulen von Aron Pumnul 
K. K. Profesor der rumâănischen Sprache un Lite- ratur am Czernowitzer Obergymnasium. Wien 1864. 

După tractatul ortografic, ce se află în acâstă, 
gramatică, Pumnul pote fi considerat ca, adevăratul 
întemeietor al principiului fonetic în scrierea, limbei 
române, căci dînsul pentru prima Gră formâză o 
sistemă fonetică, basată, până la un punct, pe firea 
limbei române; lar nu împrumutată de la străini, 
cum a făcut Morariu, adoptând sistema fonetică, 
germană în scrierea limbei române. 

In privinţa modului de scriere iată ce dice 
Pumnul la pag. 21 si 98: „Die Regeln dev rumă- 
12Schen Rechtschreibung . sina Qanz einfach natiirlich 
una leichi ; jedes Wort îvird nămbich so Qeschrieben, 
die es nach dz a/legemeinen SPrachgebrauche Qusge- 
Sfrochen wird; denn die Schrifi î5t ja nichls anderis, 
als ein treues sichtbares Bild der auszusprechenden 
Laute der Worter“ 1). | 

„Pe basa acestui principiu fonetic enunțat, îşi - 
croleşce sistema sa grafică, stabilind pentru fie-care Sunet, care ni are representant în literetul latin, 
un s&mn grafic deosebit. 

1) Tot principiul fonetie este susţinut în acest timp şi de cătră G. Bârsan (Vegi „Fola pentru minte“ din 1863, N-rii 4, 5, 6 şi 7, de |. aseminea şi Viişoreanu (F6ia p. m.-din 1846 N-rii 40si 41).



  

Pe îl scrie cu 2; pe 3, 4 cu î; pe 6cu 

ea, oa; pe î şi a scurt cu î, Z, jar z final cu z 

cand se aude, la din contră îl l6pădă, pe r cu g, pe 

k cu c; pe, ucug, 6, cu-câte o liniuţă de asupra; 

pe 3, u, m cu d, î, 3, cu câte o liniuţă de asupra. 

Duplică contra principiului fonetice pe 4, când 

cade în familia cuvintului, pr. sf//e, fiindcă din 

sing. sfel/a a căgut 47, rămânend sia; el], ele, pen- 

trucă a căgut // din e/a şi a rămas ea; în alle, 

caile, foalle, destul, fiindcă la, plur. a căgut 4, pro- 

nunţându-se vai, cei, foi, destui: Duplică pe 7 în 

composiţiuni, pr. nod (de la î şi nod), înnegrese * 

(de la în şi negru). In următorele însă reduplicaţiu- 

nea, lui 2 este contra fonetismului, pr. baze, azz,: 

dostann, cocanu, cepitann, gălbenu, Vumenn, Muntean, 

munteuni, -Boforenni, feranni. 

Ca probă ortografică reproducem aci 0 parte 

din tractatul întitulat : j 

Pareri false despre articiul limbelor romane si despre caduri. 

Nu este nimene, neci între. rumîni, netă între straini, 

carele, cercetând originen, firea si proprietsetile limbei ramine, 

sa nu se fi împiedecat; numai decît de articiul ei. 'Toate 

limbele romanne apusenne, jteeliuna, provintiala, poriugala, 

ispânnica, reto-romanna, frînceasca, ai. articiul înzinte de 

nume : numai limbele romanne rzeseritene, dace-rumînae, şi 

mecedoan&-romînă, pun articiul în urma numelor. În acea- 

sta, se învoesc cu: totii, ce articăul în limbele romanne, ce 
"este aştae-di un slemînt necesari un ce, de care elle nu se | 

pot. lipsi, în cuntra limbei lsetine,. despre carea este iz cre. 

- dinti cu radecint profunde, ce necă are neci a avut vre îi 

dinioaree articki. Peste tot se forme ze idee uneelaturalze des-; 
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pre artickii, dupa care ell se ia numai ca ue parte de vor- 
be, prin carele s'ar determină mai bine, si mscar ca arti- 
ciul desaemn şi schimbsecunea, numelor dupz-caduri— îm- pregurzeri — întâmplzeri, unii limbistă dic, co el! nu sa a. 
doptat pentru ca sa arete cadurile, ci numai den câuse ase- 
demîntalae (sintâctice), spre a alege mai bine: spetialetatea 
den. generseletate. Apriat o dice aceasta, între altii, Diez, în grcemăteca limbelor romane, “si cuvînt ne dee, ce însu-si ar- 
ticiu pentru decin&cunea sa are lipsee de alt ajutorii. Sciut, 
este cz articiul limbelor romanne apusenne nu se poate de 
cină fre prefiptele: a, de da, si vorbind adevarul, ell nu se decine neci decum, ca ariiciu, ci primesce numai acelle 
perticelle de vorbe înceintea sa, carile în limba frinceasca 
S'aii înc&rnat pentru tot de-a-una cu articiul, în multarită. 
pentru toate numele, în “Sîngularul - pentru cite nu se încep 
cu vocale. Unde se diceâ, iia-de-un-oara la frînci: de le, 
d, le, de les, d les, asta-di se dice: du, au, des, auz. Alt cu- 
vint ne d Diez de acol6, că si limbele, carile ai în tăr- 
muriciunile lor forme spstiale pentru caduri, mai pun si ar- 
ticiul înzinte. , i Ă Fara îndoele va fi cugetat la limba elennicee ; dar în 

„ decursul acestor stuidie, noi vom apriâ lucrul den alta câ. 
, Us. Articiul rumîn, în schimbsscunea, sa, la caduri, n'ara lip- ! sa de ajutortii, ci, avînd tzermuricunile sale prâprie, se de- 
cinz sîngur. Neci nu este ell numai pentru de a determină 
mumele mai bine; cecă pentru acest scop n&ă nu ajunge. 
Noi cînd voim a determină, lăerurile mai bine si a da a- 
festei termineecuni oar6-car6 apzesîntae, adăugem un pronume. 
Spre esîmplu: ruminului nu-i ajunge a dice toț de-a-una : 
omul bun, ci de multe ori dice: omul cell bun. Atunci împli-, 

inim aceea ce dice Diez c&-va maj bine, ciar decit: grecul, 
cînd -prepune. articiul sii ; ear” lzetinul în puntul acesta, jeste de tot pre jos. “Ell nu poate esi den; Homo bonus 

4 |    
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ori : bonus homo, „când rumîniul se reespieze în trei moduri : 

om dun, omul bun, omul cell bun. Îni aceasta, Rumînul e mai 

fericit; în aceasta limba noastre întrece si pe celle doie ve 

cie si pe celle moderne ete. ?). 

Sistema Convorbirilor literare. 
i 

1866. | 

4 
$ 

i  Formându- -se in Taşi O societate literară, „Fanz-! 

mea“ cu scop de a da 6 n6uă direcțiune literaturei 

vomâne, membrii ei la început, înfinţând revista, 
„Convorbiri literare“ şi-au creat o sistemă ortogra- ! 

fică; cu care să-şi serie lucrările lor. Acâstă, sistemă.: 

este un compromis între etimologism şi fonetism, 

după cum este şi nduă - ortografie a Academiei 

române. | 
Iată pe scurtă acestă sistemă după „Scrierea im 

dei române de Tit Maiorescu, daşi 1806“ 2). Contra, 

| fonetismului limbei române, nu face nici o. deosebire 

„grafică între vocala, « şi 4, dicond: Aa vedem în 
acestă vocală î de cât o umbrire fonetică provenită din 

“influinja Îni n şi t, lar maci de cum o vocală de îm 
N . ti | 

1) Vegi Arune Pumnul „Lepturar Tumânese, “ tom, IV. partea, 

I. pag. 304, Viena 1865. 

Sistema societăţii literare din Bucovina, se deosibeşce de a 

lui Pumnul prin aplicarea sedilelor la d, s, t, şi prin însemnarea lui &. 

" înnainte de e i cu ch; încolo este întocmai ca a lui Pumnul. In: 

"privinţa acâsta, vedi „Foia societaţii pentru literatura şi cultura ro 

“mână în Bucovina“. 1865, pag. 288, 
2) D-nul 1. M, Moldoyan a făcut o critică asupra acestei gorierk. 

publicată în Arhivul lukCipariă, pag. 456, 495, 602, 620; aseiminez 
şi d- nul D. F. Caiană în broşura „Reguli pentru scrierea limbei r 

mâne“ Focşani 1877. - 
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fortanţă logacă în dramatica română, 37 de aceea nu Putem admite un Semi. deosibit pentru 5 
„Pentru sprijinirea, acestei păreri, citâză următ6- rele aserţiuni ale lui Petru „Maior din $ 6 al tracta- tului ortografic : - 

> Ammadoevtendum venit, Vatachoş „ Auvelhanae Datzae nunguani fi sono î, sed solum a e g. all non adcunt mini, (nanus), ui Valachi veleris Dacie, sed manti. Facile dediscere Possent etam Valacha Veleris Daciae sonum î. Certo multi, etiamsi du ore habeaut 7//um sonum, Hunguan tamen scribunt î, sed eta ro 0 utuntur bitera a. Ac în manuscriftis nusguam est didere î, sed solum a. OQuiu memini, me adolescentem 2 înca patria audivisse senes Joguentes, în guorum ore funguam vesonabat î, sed pro eo Juogue sonum ș edebant“ 2), 

Tot odată, cu acestă ocasiune, d-nul Maiorescu critică pe Pumnul, care a însămnat pe.% cu semn grafic deosibit de z, adecă cu î.-Cum am dis „a Hzmiştii“ nu deosibesc “pe 2 de X, însă caută vocala originală nu numai în limba română, ci chiar şi în latină, pr. vegdezd, Getrăni, Decat, cuvânt, desochirăm, mâru, ete; pe î iniţial îl scrii cu z fără, nice un semn, dacă în latina 'este scris cu 2, Pr. 2mpărat, za, 7iu, etc, însă, Şi cu & dacă. în latină se află scris cu a, Pr. ânfez, ănger, ăngust. Diftongii. 6, 5 cu ea şi oa. / şi 2 -final scurt nu se insamnă cu vu, 4 final mut nu-l scrii, ae câţ Numai când se aude. Pe 3 

  

1) 'Tot aseminea nu deosebeşce aceste due vocale nici d-nul G. P. Pârvulescu în scrierea sa: „Ortografia limbei române“ 'Târgul- Jiului 1892; de alt-fel în celeajalte urmâză n6ua sistemă a Academiei: - 2) Vedi „Lex. Bud.“ 1826 ortogr. rom. pag. 3; şi Maiorescu „Scrierea limhei române“ pag. 108, Aa 
41.027, ă 

15    



  

— 225 — 

îl scrii cu z în cuvintele străine, însă cu g în cu- 

vintele unde provine din z, adecă mai ales în decli- 

nări şi conjugări, fiindcă aci logica “scrierii cere 

arătarea consunantei radicale odată cu schimbarea 
1) pr. ze/, zimbru, zăbavă; arda, auge, dac etc; 

însă în neologisme intre d6u& vocale se scrie cu s 

pr. musă, 7osă, poesze. In scrierea lui ş/ nu urmeză 

acestui principiu logic de a păstra consunanta radi- 

cală, pr. pamescu, numeşti, etc. Pe u, Şi mw cu 7 şiș. 

Pe y, «, cu ge, ce; iar pe r, & înnainte de e şizcu 

zh, ch. Dămi aci neşce probe din acestă sistemă. 

Fonetismul nu este un principiu fundamental al scrieri 

ci este o regulă secundară, supusă adevăratului principiu, 

care este intelectual. Este dar falsă or ce formulare a re- 

gulei fonetice esprimată in- mod absolut, precum se află 

la Pumnul [Gram. pag. 28]: „scrierea nu este nimica alta 

decât o icoană fidelă, şi văgută a sonurilor“, şi sunt; false şi 

consecinţele ortografice trase din această formulare. Din con- 

tră scrierea este mai ăntăi de toate comunicarea ideilor 

noastre cu relaţiunile. lor, pe când pentru fixarea numai a 

sonurilor se descoperiseră hieroglifele fonetice, părăsite de 

omenire, şi se întrebuinţează ăncă astădi notele musicale. 

Fără indoială, scrierea va fi in cea nai mare parte a ei fo- 

netică, dar nu pentru a esprima sonul in sine, ci numai 

intrucăt şi sonul esprimă idea şi este cea d'intâi incorporare 

a ei. Aceasta este dependinţa raţională a regulei fonetice de 
la principiul logic in scrierea unei limbi, 

Esinţa, etimologismului în ortografie este alta. Elu cere 

ca, după ce literele alfabetului s'a, stabilitu, fie cu semne 

fie fără semne, scrierea ortografică insăşi să nu se indrepteze 

după vorbirea actuală, foarte influențată prin legi eufonice, 

ci după legile derivaţiunei cuvintelor de la originea, lor, în- 
trucăt aceasta se poate urmări in intreaga tradiţiune a 
limbei. De aceea d-nul Cipariu scrie cuvântul bine nu cu î cum 

1 Yedi Maiorescu „Scrierea limbei rom.“ pag. 86. Iaşi 1866.  



  

il pronunţăm noi, ci cu e, adecă bene, e fiind vocala origi- 
narie, 

După cum se vede cestiunea etimologismului nu este 
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o cestiune alfabetică, ci ortografică şi limbistică. ete. ete. 1], 

Epoca V. (1867 până în present), 

Vechea sistemă a Academiei române. 
1867. 

În anul 1856 se înființase în Bucureşci o socie- 
tate literară, la stăruinţele d-nului Creţulescu şi a 

i altor bărbaţi Xubitori de cultură, Scopul acestei so- 
cietăţi era respindirea culturei, cultivarea limbei ro- 

„mâne şi stabilirea unei sisteme ortografice. Acâstă 
societate după un an, adecă la 1867, fu schimbată, 

„În „Aeademe“. Membrii: Academiei, îndată ce sati intrunit în 1867, ai hotărit, că fentru a da limbei 

| 

  

române o unitate şi mai mare, de cum are de present 
din causa variafiunti Brovincialismelor, şi pentru a-i 
conserva acestă unitate, este neapărat de iipsă, că după 
natura limbei româneşti şi afilațiunea ei cu bmbale 
neolatine, să se ia ca dasă a scrierii frincipiul etimo- 
Zogic moderat şi combinat cu fonetismul, pentru ca ct. 
mologismul să nu trâcă preste termini actuali ai limbei, 

„ca dimbă speczfică românescă?) 

  

1) Vegi Maiorescu „Despre scrierea limbel române“ pag. 116, 122 şi 126. | 
D-nul Hugo Schuhardt, renumitul filolog, face câte-va observăr „relative la vechea sistemă a Academiei şi Ja sistema d-lui Maiorescu, “Aceste observări s'ai “publicat în revista „Romania“ No. 5, Paris :1878. D:nul Maiorescu îi răspunde în Convorbirile literare din 1873 : N-rii 8 şi 9. De aci sa reprodus şi în „Critice“, ce-ai apărut, în 1874. *) Vegi Cipariu „Arhiv“, pag. 166; aseminea şi „Anal. Acad.“ tom. 1, pag. 28; - ă 
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"In urma, acestei hotăriri, s'a ales- o comisiune 

specială, însărcinată cu facerea unui. proiect de: orto- 

grafie, care mal pe urmă să se discute în. şedinţe 

plenare. Acestei comisiuni. i s'a dat spre esamivare - 

- cate-va, tractate ortografice şi anume : 

1. Zyactatul d-nului  G. I. Lahovari intitulat. a 

„Despre alfabet şi ortografia română“ „ Bucureşti 1867. 

Punetele esenţiale ale acestui tractat sunt : i 

a) Scrierea vocalelor d şi î, despre cari dice, | 

că ar trebui să se scrie după etimologie când cu 2, | 

“cand cu e, când cu z, când cu z (pag. 58-62) | 

6) Şuerarea consunantelor 4, 4, s (pag. 32—49), | 

urmând după dinsele un z; jar pentru casurile unde 

nu se face acestă şuerare cu 2, propune să se du- 

plice consunantele d, 4, s. Ast-fel s'ar destinge în pro- 

nunţare frafazdire de audire; parasstre de pasire, 

coltive de putire. Când insă duplicarea nu sar pute 

face înnaintea, lui z, atunci să se facă după î, şiașa 

s'ar deosebi szze de sinne, tine de inune, etc. In fine, - 

unde duplicarea nu se pâte face nici înnainte dez 

nică după, în atare cas punem sămnul diaresei de | 

_ asupra. lui 2, pr. gandire şi prandire, didire, etc. Pe 

ch, gh le scrie cu cz, e pr. zecainare, guiacia (pag. - 

39 —382). ă | 

2. Tyactatul d.nului Î. Marcu. Tată punctele e- | 

senţiali. Scrie consunantele z, 4, ş când cu di, &, sz, i 

când cu de, e, se, pr. dicu, asi, munti; catelu, în- | 

verdescu, miselu. j 

Păstu6ză în scriere pe /şi 2 muiat, pr. porcela, 

knu, caleaniu, cuntu. 

Admite. sunete spurie şi cere a se scrie cu ori-. 

ginalele lor, pr. e în loc de z, ca în Zende ş. a. o.     
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în loc de z, pr, Zotere,. temgori, cuveute, plecatrone, 
etc.;-Z în loc de cz, pr. fofentzosu, ete. 

Ca sămn tonic Şi eufonie admite accentul greii, pr. 
faudămu, treci, audi, dudiramu, casatoria, mantă, etc. 

3. Zyactatul Anului Munteanu 1), care singur 
caută a face un compromis între etimologism şi fo- 
netism. Vocalele z, 4 le scrie după derivaţiune, no- 
tându-le cu * şi +. Pentru muierea: consunantelor d, 
4 s  întrăbuinţază sedila. Admite duplicarea numai 
în omonime şi în vorbele latine sai greceşci, cari în 
original se scriii cu x sati î, pr. 7zassa (cantitate de 
o materie Gre-care), esstre= exire, Alessandru = A16- 
Zavdgoş. 

Comisiunea, după cercetarea acestor tractate Şi - 
după compunerea proiectului ortografic, a; însărcinat - 
pe d-nul Macsim ca raportor. Iată aci punctele prin- 
cipali ale acestui proiect: - Vocalele « şi 4 se scrii 
cu a, e, z, 4, după cum derivă din unele sati altele. 
Scrierea consunantelor z, /ș cu de sai aâ. Păstrarea, 
lui 7 şi Z mulat şi-a grupei c£ pr. ruleze, voliu, 
antantu, nocte, dacte. Scrierea sunetelor spurie cu ori- 
ginalele lor, pi. în loc de zzzde vom scria feude, în 
loc de fuzere scriem fotere, ete. Acest elaborat de 
ortografie a fost făcut după, „părerea, majorităţii -co- 
misiunii ortografice 2). | | 
Părerea minorităţii comisiunii a fost 7egularea 

, Serterii după principiul fonetic combina cu cel oti. 
mologic, | 

După minoritate. vocala a se scrie cu 2; XA 
cu î; consunantele 3, u, w cu z, 4, ş. Grupa şz cu 

  

') Vei Analele Acad.“ tom, I, pag. 87—44, 
*) dem tom..I, pag. 66—83, .
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sc înnainte de şi z; la din contră cu ş/. D-nul Sbiera 

fu raportorul proiectului minorităţii î. In fine elabo- 

ratul majorităţii comisiunii fu presentat Academiei 

şi discutat în mai multe şedinţe plenare; tot atunci 
şi-au. presentat, sistemele lor d-nii Ciparii (vol. I, pag. 
88) şi 1. Eliade Rădulescu (vol. I, pag. 189). 

Insă născându-se discuţiuni intocate asupra re- 

gulelor speciale şi apropiindu-se finea sesiunii, pro- 

jectul n'a, putut fi discutat în întregimea lui. Din a- 

cestă causă în şedinţa de la 11 Sept., societatea aca- 

demică, a adoptat mai cu unanimitate următorea pro- 

punere. ortografică, făcută şi motivată, de v. preşed. 

societăţii, scurtă numai din 5 $. 
Iată acestă propunere : 

$ 1. Alfabetul român cuprinde tâte literile alfabetului 

latin, câte sunt usitate în limbele Europei de astădi, adecă, 

aceste 25: a, b,c, d, & fn 9 hu Ed RMO, par 
8, bu, 2 

$ 2. Pentru “limba românâscă de acuma, alfabetul a- 

cesta cuprinde pe de'o parte mai multe litere de cât ne 

sunt de lipsă, şi anume K, 0, Y; şi pede altă parte însă 
mai puţine, pr.: 

a) Dintre vocale pentru z, x încă şi pentru € şi d, 

când nu se pronunţă ta vocale simple. 

b) Dintre consunante pentru u, u, 3, w şi wi. 

$ 3. Sunetele vocale şi consunante.pentru cari ne lip- 

sesc litere în alfabetul latin, ' tote sunt derivate prin fone- 

tismul limbei din acelea, pentru cari se află litere în alfa- 

betul latin. | 
$ 4. Deci regula ortografică, generală: 

a) Tâte sunetele primitive, etimologice, sunt a se scrie 

cu literile corespundătdre din alfabetul latin. 1 face x. 

1) „Anal. Acad.“ tom. |, s. I, pag. 79—83, - 
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b) Tâte sunetele derivate, sunt a se scrie cu literile” 
sunetelor primitive, din cari se derivă. . | 

$ 5. Regulele ortografice speciali şi în detail se vor 
determina cu precisiune în partea analitică a gramaticei ro- 
mâneşcă, la locul unde se va pertracta fonetica limbet ro- 
mâne. - 

Subscrişi: 'T. Cipariu, A. Tr. Laurian, G. Bariț, 1. Stră- 
jescu, Tit Maiorescu, I. C. Macsim, Los. Hodoş, Alex. Ro- 
man, N. Ionescu I. Caragiani 1). | 

Sistema provisoră, 

1869. 

In acest an Academia votâză o sistemă provi- 
soră pentru publicarea, lucrărilor sale. In acestă Şis- 
temă este nou duplicarea consunantelor şi unde nu 
cere natura limbei române. 

Iată, acestă sistemă: 
“$ 1. Literile 4, 4, s înnainte qe z perd sunetul. 

propriu, schimbându-se în sunet accidental. 
Ele şi în acest cas se scriti fără sedilă, 

Unde aceste trei litere înnainte dez işi conservă, 
sunetul propriu, causa, fiind că z nu este original, se 
substitue cu e. | | 

Puținele escepţiuni se consideră ca sporadice, şi 
vorbele străine, ca unele ce nu se supun regulei luate 
din firea limbei române. , 

$ 2. Pentru însămnarea sunetului propriu al li- 
terilor c şi g înnainte de e şi z se intercaleză /, 

$ 3. Duplicaţiune în cuvintele compuse prin pre- 
posiţiuni se admite pretutindenea, unde duplică limba, | 
latină. i -- 

1) „Anal. Acad.“ tom. 1, pag. 113—114.
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Rămân neduplicate cuvintele ca: szmz/fere, aven- 

Zave, ajutuve, amenare, omorire, etc. 

Aseminea r&mân neduplicate vorbe ca: afuzzz, 

afara, acestu, etc. 

| Duplicaţiunea lui 7 şi a altor consunante la mij- 

locul cuvintelor se aâmite acolo, unde se duplică şi 

in. limba latină, 

S născut din AX între du vocale încă se du- 

plică; dar înnainte sati după consunante se scrie 

cu un simplu s, d. e. destezrifate, ste.; iar în cuvinte 
străine sai de origine grâcă şi încă nevulgarisate la 
NOI, 4 se conservă. 

Duplicaţiunea la intonarea cuvintelor nu se ad- 
mite. - 

$ 4. Cuvinte ca g/zarza, facza, ete. se scrii cu 
€, jar nu cu Z. 

In cuvinte ca 2 futentiosu, cuvintiosu şi altele £ 

sună ca c înnainte de e sait z. | 

Litera Z se admite în cuvinte străine, pr. 20- 
diacu, zoologia, zelu, ete. 

In terminaţiuni ca lucrediu, zucredintiediu, etc. 

se admite dz. 

Literile y, zh, 4 şi ch se admit numai în cu: 

-vinte străine şi nevulgarisate încă. 

$.5. Se admite întrăbuinţarea accentelor, pr. acut 

(+), grei (+) şi circumflecs (4), şi anume: 
1. Accentul acut se pune la verbe în infinitiv, 

pr. 4 audă, a vedă, a audi, etc. şi la imperfecte, pr. 

Jaudă, veded, audă, etc. La substantive prelungite, 

pr. domnia, socia, etc. In fine în cuvinte că liganu, 

mora, etc. 

2. Accentul grav se pune la perfectul verbelor, 

   



  

Pr. dzudă, facă, audi, etc. Aseminea şi în -cuvinte ca Dărti, cărtz, “bunetăta, etc. | 
| 3. Accentul circumfiecs se pune la sunetele na- Sali, pr. gât, câtu, ântâru, caleâiu, capâtâtu, etc. 

4. Apostroful se pune la z ca articlu, pr. mari a, mana, etc. 
” 

Subscrişi sunt 1. Eliade R., A. 1r. Laurian şi Jos. Hodoş1). 

Dăm aci o probă ortografică din acestă, sistemă: 
D-lu Laurianu dice: Este adeveratu ca societatea, inca, in ântâia sa sessiune de la 1867 a adoptatu pentru scrierea româna principiulu etimologicu,. combinatu, se intellege, cu cellu foneticu. Assemenea, este adeveratu ca, dupo desbaterea, care a avutu locu atunci asupr'a cestiunei, dca se se mai ! pastredie semnele (cedillele si accentele, precumu este scur. | tulu in ă, i, i,) sau se se omitta cu totulu, la votarea ce : sa facut, maioritatea societatei s'a declaratu pentru omit- » terea semneloru. Dâra este assemenea, adeveratu, ca, defige- rea unei ortografii definitive sa amenatu pîno la subster- nerea, unui tractatu de gramatica, pentru care s'a publicatu concursu, in urm'a carvi-a se se p6ta continuă, discussiunea „Că pre una base bine formulata. Inse fiendu-ca in sessiunea trecuta, operatele, venite in urmarea concursului, erâu 'sub "cercetare şi noi aveamu necesitate de unu modu de scriere pentru tiparirea annaliloru,. s'a amânatu 6rasi ortografia ; definitiva, si a revenitu cestiunea, despre una scriere interi.. maria sau Provisoria. In sessiunea, actuale inca nu ne a ve.- initu tractatulu D-lui Cipariu tiparitu, si necesitatea, despre 'unu espâdiente ortograficu, mai viîrtosu dupo proiectele de Î)merări adoptate de societate, a devenitu si mai imperi6sa, de jace'a s'a numitu una noua cormissiune care fora -a preju- „decâ sistema. de ortografia, definitiva, cestiune care remâne iaca, totu deschissa, se ne presente unu atare espediente, si la aceasta-a “me uneseu cu celle ce a dissu Dilu Sbiera, a- 

  

  

i *) Anal. Acad. tom. 1. p. 280—981. “
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ca, ca acumu nu este vorb'a despre una ortografia, defini- 

tiva, ci numai despre unu modu de scriere provisoriu. Si in 

respectulu acestu-a credu ca amu face mai bine, dâca amu 

reduce tâta, cestiunea, la trei, patru puncte, cum a propusu 

D-lu Heliade, puncte cari facu tâta divergenti'a de pareri 

intre membrii societății. Intre aceste puncte cellu d'ântâiu, 
dupo propunerea D-lui Heliade, ar fi: dâca se se mai pas- 

tredie semnele (cedilele si accentele) sau nu. Si aci o se 

rogu pre onorabilii membrii se nu me intempine cu obiecti- 

unea ca, acesta, cestiune s'a decisu, pentru ca nu e vorb'a 
de ortografia definitiva pentru viitoriu, ci numai: de una or- 

tografia transitoria, dâca nu voim a o numi provisoria. In 

respectulu acestu-a, eu credu ca neapperatu trebue se ne 

uităm si impregiurulu nostru, sau cu alte vorbe se nu per- 

demu din vedere publiculu cititoriu din România libera, 

care publicu trebue se marturisimu, ca simte inca greutate 

de a ceti fora semne 

Eu amu buna sperantia ca progressulu natiunei române 

in cultura in genere, si in literatura in specie, are se merga 

vapede de acumu inainte, la acâsta-a me autorisa. cellu fa- 

cutu deja in cursulu celoru diece anni d'in urma, si credu 

ca in scurtu timpu românii nu voru mai av6 trebuintia de 

semne (cedille, accente, etc.), dâra pino atunci se nu preci- 

pitâmu lucrulu, ci pentru usiurarea publicului se mai pu- 

nemu acelle semne, si cându esperienti'a ne va probă ca 

sunt de prisosu, atunci se le lassămu. 

Ac6sta-a nu ne ar impedica dea adoptă una ortografia. 

totu de una data etimologica, rationale si practica. Cei ce ne 

amu ocupatu cu assemeni cestiuni, scimu ca in respectulu 

modului de scriere sunt mai multe grade de perfectiune eti 

mologica rationata. Eu me multiamescu pentru acumu cu 

unu gradu intermediariu, care se nu prejudece intru nimica, 

perfectibilitâtea viitoria; apoi ne remâne tempulu câ cu iîn- 

cetulu, incetulu, se ne corregemu si se ne perfectionămu sis” 

tem'a de scriere, in mesura in care vomu castig bun'a 

vointia de spriginulu publicului pentru care scriemu. Si apoi 

viitoriulu cellu mare este allu generatiuniloru urmatdrie. 

Credemu ca elle inca nu voru incetă a se ocupă cu perfec- 
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tionarea limbei si cu inavutirea, litteraturei, ba d'in contra, 
avemu firm'a convictiune, ca elle aflându-se pre unu terrenu 
Preparatu, si dispunându de mai multe medie de câtu nai, 
voru passi cu mai rapede passi spre cultura, 6ra in critica- 
rea -lucrăriloru nâstre voru fi cu indulgentia, reflectându la 
impregiurările in care ne aflam noi, - | 

Terminu, D-loru, declarându ca eu sunt, precumu amu 
fostu totu de a una pentru principiulu etimologicu, dâra totu 
de una data si pentru opportunitate, adeca, pentru luarea, in 
consideratiune a stărei de cultura a publicului românu, si 
mai alessu a publicului d'in principatele române libere, care 
este si mai numerosu si mai cititoriu, inse care nu este de- 
prinsu cu difficultătile teoretice, fâra câ se pretindu prin 
acesta-a, ca fraţii români de dincolo de Carpati, in lucrările 
Joru _litterarie, se renuntie la, progressulu, care lu au facutu 
deja, si se descinda, la, nivelulu nostru, ca-ci sciu ca românii 
de preste Carpati sunt mai deprinsi cu dificultățile, sunt 
mai docili si mai laboriosi, dâra se aiba indulgentia, câtra 
mass'a c6a, mare a româniloru de d'incâce câroru-a, le place 
a ceti, dera nu primescu bucurosi a fi ingruiati prin dificul- 
ati, dupo parerea loru, superfiue 1), 

Sistema ministerială 2). 
1873. 

La 1878 ministerul instrucţinii publice împreună 
cu consiliul permanent de instrucţiune a, format o 
sistemă ortografică pe care a introdus-o în tote şedlele 
din ţară, publicându-o sub titlul: „Reguli ortografice 

"ale limbei române adoptate de ministerul 2nstrucfiunai 
publace şi al cultelor şi introduse în tăte şcâlele de ori 
care grad de învâțămiset.< Bucureşci 7673. Sistema -a-! 
cesta este etimologică. 

  

:) Anal. Acad. tom. I. pag, 243-245, . - 
2) Vedi o critică de d-nul Burlă asupra acestei sisteme în „Con- vorbiri literare“, an. VI. 1873. pag. 41.
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vedea, cădea, făcea, etc., carte, cartea, fiâre, fidrea, 

„se ceteşce ca k, r; însă înnainte de e, zau, y. E, 
„re, se scriu cu che, She. Ş 
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Vocala ; e scrie cu ă, € 5, după cum derivă 

din una din acestea, pr. barbă, bărbat, casă, ladă, 
masă, lăudat, făcutii, etc. mă vă, doc, noă, râd, ves- 

| Bund, etc..; 7ăfuudi, guă, către, 
A Vocala X cu Î, 6, î 6, 2, după cum derivă din 

una din acestea, pr. fâne, câne, mână, sânt, cânt, în- 

Zâni, bitrână ete., tonâri, fond, vânt, vEgendlil, cres- 
cândă, ete.; râdă, vîpă, vii, în, înnodă, etc.; fântână, 
rândunică, până, îngânfatii, ete.; sânti, gâti, lângă, etc. 

Diftongul. ea se scrie cu £ la începutulii şi mij- 
“locul cuvintelor, de aseminea, în finalele infinitivelor | 
verbelor de conjugarea a:Il-a, pr. cegă, ctră, dpă, &ecă, 
a-vedă, a cădi, a vimână, etc. ; însă în ea în posesi- 
vele meâ, sea, de aseminea în imperfectul verbelor 4 
de conjugarea a II-a.şi a III-a, precum Şi în articulaţiunea, 
substantivelor şi adiectivelor terminate în e, pr. 

aguelle, aguelea, etc. 

Diftongul oa cu 6 la inceputul şi mijlocul cuvin- 

telor, pr. moră, fortă, mărte, meni, etc.: ; însă în ar- 

ticulaţiune cu oa, pr. gzoa, fzoa, stoa, curdoa. 
Z şi 4 scrt, şi a final mut -se scriu cu s&mnul 

scurtării, pr. mai, ad, omulii. “Preposiţiunele, adver- 
bele, conjuncţiunile şi interjecţiunile nu primesc z 
mut, pr. în, frin, din, cum, cam, guând, al, oh, af; 

de aseminea nici numele proprie, pr. Joan, Anton, 
Pavel, etc, Na | = | 
„GC, g înnainte de a, o, a, x şi de consunante 

__ Consunanta 3 cu d, cânâ se derivă din d şi $ 
mai cu: samă în vorbele derivate-din latină; însă Ș 

cu 2 în vorbele: derivate din grâcă, precum şi în ter- Ş 
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minaţiunile presentului indicativ şi conjunctiv ale unor verbe. ae N, 
ă S între dâu& vocale în neologisme se pronunţă ca. 2, aseminea, şi în săc/ar. | o, 

UI se scrie cu ş; ip cu sc înnainte de e şi z, alt- fel cu s4, pr. sczz, Sciință, Cescere, -pesce, doresce, fe 7esce, însă stergi, asternii, destepti, etc. Conşunanta i, cu. 7. 
Cs, gs se scrii cu +, Pr. examen, taxă, exemplu, util, Puii, expedifiune, experienţă, Alexandru, Me. Zico etc. | 
CA se întrebuințază pentru a serie Şi dicerile de- rivate din gr6că în loc de 4 sau &, pr. Christos, Christiania, CAvestinii, CArysostomiă, Chrysolil ha, etc. A, 7 pentru scrierea numelor proprie din ndutle limbi străine; aseminea Şi 9, care în atare cas sună ca co. Ph, 7, Y pentru scrierea. terminilor tehnici - derivați din limba grâcă. - | OQu se mai întrebuința, în tâte gicerile introduse în limba română din latină sai din alte limbi ro- manice, în cari acele giceri se scriu tot cu gu, pr. eguatoră, eguitate eguitațiune, eguilibru, Freguentare, e gurvahute, guartirăi, guttanță,. Basguilii, Juofidlianii, di gutdare, etc. cu derivatele lor, şi atunci gz se pro- nunţă ca fo. o E 

Se mai scrii cu Zu adiectivele ge, guinee cu 
conmpusele lor: fie-gue, fie-guine, aguelii, aguea aguestii, “agutstă,  eloguiute, Consegutute cu Substantivele lor: dloguinţă,  conseguanță, precum şi substantivele gze- ere, guestiune cu derivatele lor, şi atunci gu se pro- “nunţă ca ce, cz. -- i 

- Se mai întrebuințază g4 spre a „scrie relativul 

    

Juare cu compusele sale fe-guare, 0r-guare; sub 
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- stantivele guabzate, guantitate, guartă, paguetă, pigueti, 

cu derivatele lor; adverbele guând, guât şi conjunc- 

ţiunea, gză, precum şi numele proprie francese: Qzz- 

nel, ; Qurnauit, Pasguier, şi în atare cas gu se pro- 

nunţă ca £. 
La finea brogurei suntii subserişi: „Preşedinte 

ministru Chr. Tell. Membrii: A. Orescu, Aron Flo- 

xvian, G. Zalomit, Al. Marin, Dim. Petrescu.“ 
Tată şi o probă din acestă sistemă. 

PRESCRIPTU-VERBALU 

Şedinţa din 28 Octombre, 1871. 

Avândă în vedere diversitatea, orthographieloră que se 

observă în limba scrisă şi typărită, inguât nu numai fie- 

quare carte, ci şi fie-quare individii ÎȘI are orthographia sea 

particulară; 

Considerândii greutatea que intimpină din aqusstă con: 

fusiune, atât şcolarii quând înveţă a citi şi a serie, quât 

şi chiar publiculi maturi, neavândii o vegulă, de quare să 

se ţină; 

Considerânâii qui systema, de orthographie introdusă 

in şc6le de fosta ephorie a gcolelorii la anul 1858, după 

desyoltarea que a luati limba de atunci incoci, a degeneratii 
"şi numai correspunde necessităţii que se simte astă-di; 

Considerând quă, pănă quând societatea academică, a 

quăria problemă principală este cultura limbei, va reeşi a 

dota iimba cu o gramatică şi o orthographie, scâlele nu mai 

poti rămânea în chaosulii que domnesce şi quare impedică 

progressulii ; 

Consiliulti pârmaninte, sub preşidenţia D-lui Ministru ali 

cultelorii şi instrucţiunii publice, in dorinţa de a face să 

dispară aqustă, anarchie orthographică, şi a ajjunge la'o . 

uniformitate in modul de a serie şi a citi, astabiliti pen- 

tru scâle următârele regule, quare să serve de normă, pănă . 

quândă timpul va adduce o orthographie mai raţională, râai - 

  
p 
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conformă cu geniulii limbei, şi mai cu s6mă cu usuli, quare este suveranulii limbei 1), 

N6ua sistemă a Academiei, 
1880. 

In sesiunea anului 1879—80, “Academia pără- 
seşce vechea ortografie adoptată la_începutul funcţio- 
nării sale din motiv, că o aare szstemă Gasată pe 
Brincpiul curat etimologie Zăte fi accesibilă numai 6- 
mentor învițați, iar nici dle cum marti majorităţi a naftuntă, şi prin urmare este un mijloc grei pentru 
7esfîndirea culturei. 

Din acesta causă, Văgend că sistema ei nu s'a generalisat, s'a hotărit a-şi lua de basă frenezpru/ 'fo- nelic lemperal de cerinfele e/zmologice române. 
Pentru formarea noului proiect de ortografie s'a ales 0 comisiune specială, care îşi presentă n6iia, si- “stemă prin d-nul 7. Maiorescu, raportorul ei. Punc- 

tele principali ale acestui proiect sunt: 
a) Nedeosibirea în scris a lui a Şi &, scriindu-le pe ambele cu sămnul scurtării pus de asupra voca- lelor, din cari se vede că ai provenit în lăuntrul for- „melor flecsionare ale limbei romane şi chiar ale neo- logismelor introduse. 
6) Scrierea, diftongilor € Şi & Cu ez şi oa, a lui 2 cu z; scrierea consunantelor d, 2, scu sedilă, cana îşi schimbă sunetul original, adecă g, z ş; lepădarea lui z final mut. | 

„ Prolectul comisiunii sa desbătut în punctele sale speciale, şi anume în sesiunea, anului 1879 — 1880 în 

  

i) Vegi broşura amintită, pag. 3-4,  



      

„a se conforma nduei ortografii academice. Insă fiindcă 

2240 - 

şedinţele plenare din 12, 18, 14 Aprilie (în cari s'aii 
discutat articlii din capitolul I şi al doilea până la 

$ 5 inclusiv 1) şi în sesiunea 1880—81 în. şedinţele 

de '30 şi 81 Marte (când s'a discutat restul proiec- 

tului, adecă cei cinci paragrafi restanţi din capitolul 

al doilea.2). Unele părţi ale proiectului au fost, pri- 

“mite cum. s'au redactat, jar altele aii fost modificate ; 

  

aşa în cât chiar în anul 1881 apăru o broşură, în 

care se cuprindeau regulele ortografice votate de Aca- 

demie. Ministerul cultelor prescrise tuturor şcolelor 

în şedinţa plenară din 14 Aprilie 1879—80, nu se 
stabilise scrierea sunetelor & şi ? (în care sa votat 
o propunere subscrisă -de d-nii Laurian, Szon, Barzf, 

prin care se cerea întrăbuinţarea celor 5 semne cu- 

noscute, fără a -arăta, cari să ne servescă pentru in- 

dicarea lui d şi î), se născură interpelăui şi discuţiuni : 

n6uă în sesiunea din 1880—81, şi anume în şedinţa, . 

din 3 Aprilie (ser. II tom. III, pag. 216) fără nici | 
PE 

„un. resultat, iar în şedinţa din 5 Aprile (pag. 228). 

„se voteză cu mare majoritate propunerea (subsem- 

mată de d-nii Odofescu, Caragiani, Poni, Brânză, Ston, 

Ureche şi Roman) de a însămna sunetele 4, î, cu) 

vocalele originale de asupra, cărora se va pune săm:; 

nul + pentru 4; iar pentru 4 şi «ș, sSmnul 4. Când: 

membrii. Academiei se adunară în 1881—89, d-nul; 

Chintescu interpel6ză Academia despre modul cum a] 

înţeles scrierea sunetelor 4, £ cu vocalele originale, 

cu vocalele originale din limba. română saii latină? Toti 

mo
t 

de 
an 

m 

  | 

  
zi, 

odată cere, ca să se: dea un vot interpretativ in ar! | 

:) Vegi „Anal. Acaa.“ tom; II; seria II, pag. 425 5qq. 
2) Idem tom. III, şeria II, pag. 185, sqq. 
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cestă chesţiune. Academia însă a. lăsat obscură până 
astădi chesţiunea scrierii lui & și £, în eât unii caută vo- 
cala originală numai în limba română, Şi în neologisme, - lar alţii şi în latină. In sesiunea, anului 1883—84, i in şedinţele din 19 (pag. 62), 22 (pag. 65), 23 (pag. 10) Marte s'a încins o discuţiune înfocată în privinţa 
eliminării lui z final mut, despre care se luase o de- cisiune în şedinţa din 14 Aprilie 1880, ca să se scrie 
la finea vorbelor flecsionare. Acestă discuţiune s'a 
continuat, şi în „sesiunea anului 1884—85, fără a se 
lua, vre-o hotărire 1). - 

Cei mai mari duşmani ai lui z mut sunt anii (Maiorescu, Llâjdei, Alexandri ; Jar, susținătorii Jui 
sunt d-nii Chintescu, Jonescu, Roman, Sion 2). In Şe- dinţa din 23 Marte 1884, d-nul Chintescu a arătat 
prin un discurs forte erudit, basat pe raţiuni istorice 
Şi gramaticali, necesitatea păstrărei lui 2 mut. De atunci şi până astăgi Academia nu s'a mai ocupat 
cu discuţiuni ortografice. Ar fi de: dorit, ca să ni se 
lămurscă, chesţiunea scrierii vocalelor derivate, ca - 

“să Ştim cu originalele cărei limbi să scriem Vocalele . d şi î. De aseminea dacă scriem sau nu pe z final - mut la finea vorbelor flecsionare, D-nul Maiorescu, 
ca ministru de culte Şi instrucţiune, a tremis în 1889 
0 circulară şedlelor, prin care le face cunoscut, că, 

7 = ini o . . ” 

  

i 1) În şedinţa din 924 Fevruar 1893 se recomandă secţiunii lito- are ca să aducă o propunere în privința lui 4 mut. In sesiunea din _ = “ anul acesta, (1894) d-nui Hâjdău, preşedintele secţiunii literare, pro= Dă pune lepădarea lui. mut, conform părerii celor -mai mulţi membri zi 

- viitore, însărcinând secţiunea literară, ca să pregătescă până atunci - : 0 lucrare asupra întregii ortografii. (Vegi „Anal. Acad.“ 1894. pag. „246—954) | IE - o *)STegi şedinţa în 8 Marte în „Anal. Acad.“ ser. II, tom. VII, : 1884, pag. 87, . : o | o 
47,627. a Sa 18 

   



“Aprilie „Anal. Acad.“ s. II, t, III, 1882, pag. 216. D-nul G. Ioanid :.   
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lasă libertate în privinţa, scrierii “saii eliminării lui 

mut d. | | o ie 

„Iată n6ia sistemă votată de „cătră Academie în 

1879—80 şi 1880—815): Se 

După acâstă sistemă ne trebue următorul alfabet : 

abc de fg hifi mm ofrs fu, 

02 d DĂ da6ă. - 

Sunetul 2 se va scrie cu semnul (-) pusdeasu- : 

pra vocalei originale, din care se vede a proveni în 

vre-o formă, flecsionară română, în derivaţiuni sai în 

neologisre ; în casurile în cari nu se -arată acâstă 

provenienţă se va însemna cu &, pr. mări (mare), 

bărbat (barbă), rădăcină (rădical), super (superi), £E7 

(peri), împărat (imperii), călugăr, să (conj.), dacă, etc. 

Esemple pentru x scris. cu ă: făudăm (aud, lău- 

dare), fărfi-părtaş-părtinire (parte), călâvef (cal, călare), 

țăran (ţară), bărbat (barbă), ruinătură (a ruina), etc. 

Esemple pentru 1 scris cu £: adever-adeveruri 

(adeverință-adeveresc), apărare (apsri), apesat (apeşi- 

apasă9), biutură-biut (bei-bem-beţiv a be), 27 (bețe), 

capăt-căpătăm a căpăta (capeţi), capăt-căpetâiit-căpețenă 

(cap-capete), cumezra - (cumetri), cametă-cametar  (ca- 

mete), cumpenă-cumpenire (cumpene), câlitor-călătorie 

(cale), crzze/. (criveţe), cumperYumperare-cumperător- + 

cumpărat (cumperi), desvelesc-desoclire-desveluire (NEL. | 

velință), depân - depinat- depenătură-depinare (depeni), . 

făt. fătave-fitat (feţi-fete), frămet (fremete), gimen-zi- 

7
 

i
   mână (gemeni), învâfânvefare-învețătură-învețător (în- 

veţi-invaţă?), împânare-împănezi (in pene), îndâmână. 

  

    

   
  

„3 9 ba anul după acâstă d-nul G. Predescu caută a combate le- - fe 

| pâdarea lui 4 în broşura sa: „Critică asupra dispariţiunii lui -u final Şi 

„din ortografia română“. Rimnicul-Vâlcei 1890. E Și 
„2 Wegi aceste reguli în procesul verbal Nr. 23 şedinţa din 3 “Et 

critică acestă sistemă în o „Disertaţiune“. Bucureşci 1882.
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îndemânare (în-de-mână), ledâdă (lebede), lepidare-lipeal. 
depedat (lepedi), Zecâfr (luceferi), lapinare-ligăn (legeni), mergilor (mergere), mer (meri şi mere), pumârare- 
Humâr (numeri), nepisare (să-i pese, nui pasă ?), neaperat (aperi), ospitare-ospătez-ospetat-ospit (6spe-6s- pete-ospeţe), ame (omeţire), Daviză (paveze), prevăd- 

Breoâdut (prevedere), Zrospet-împrospitare (prOspeţi), Perdalnc (perd), ricdre (rece), - 7ed-voutate-înreulă pire- 
reutăcios (rele), spe7/- spelare - sPe/ătură - spelător-spelat 
(speli), Super-superare-superat-superăcios (Superi), scapet. | 
scăpetare-scăpetat (scapeți), samen-siminare-seminălură. 
Semânal (semeni), samen (semeni Subst.) sef/emână 
(şepte), săcaze ŞI secure, semiuză (seminţe), fafer-tade- 
rîre—a tăberi-tăbărtt (taberi), Zzpen (înţ&penire țepeni), 
/zpet (ţipete), trecetor (trecere), 77267 (umeri), zeZze dul (vegi-vedere), Vers-vâvsare-virsătură-văvsat (verşi, 
Varsă), vîrat-vînetare (vineţi), vel-învelive-învălit (ve. 
linţa), 2âr (veri), ştergător (ştergere), etc. Da 

Tot cu € se scrii şi cuvintele: 7perznt saă zaâ- 
punti, cu deamenuntul, meduvă, dbuc, nue (num.), n6z6 
(fem. plur. de la nou), zez-sâz (mei), ndue-vâari (dat. plur. 
al pron.), 646, cară (pl. de la car) şi preficsele 7&s, 7E, 
de, pr. 7estorn, remâu, derâma. | a 

Tot cu & (derivat din e ca ajutorul. neologismelor) 
scriem şi cuvintele : împerat-împerăzie. (imperiu), be/rân 
veteran) 7emân (rest) az7277 (an şi terțiar), meszră. 
imensurabil), etc. 1) 

Sunetul 4 se va scrie cu semnul (A) tot. .după 
egula, dată la a, pr. Zăzdând (lăudare), zZăcend (tăcere), 
uvânt (cuvinte), vânt (ventilator-ventilaţie). Când nu 

  

- 4) Esemplele pentru scrierea. lul' 2 cu2 sunt reproduse cea aai mare parte din „Eserciţie ortografice“ lucrate conform prineipielor tabilite de Academia română în sesiunile din 1880 şi 1831 e at. opescu, Brăila 1880, Vedi pag. 21—24, | 

+    
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găsim vocala originală nici în formele flecsioriare, nică 

în derivaţiuni» nici în neologisme, atunci pe 4 iniţial 

îl scriem cu î, iar pe 4 din Jăuntrul cuvintelor cu 4, pr. 

încap, betrân (veteran), descâutec, alât, până, când, mână, 

hârtie, ete. 1); afară de sunt (verb) unde se scrie cu z. 

" Esemple e x scris cu Â, când flecsiunea sai de: 

rivaţiunea ne arată, că a provenit din a: cântând 

(cântare), arând (arare), stând (stare), lucrând (lucrare). 

i Esemple de x scris cu £, când flecsiunea sau de- : 

- rivaţiunea, - ne arată, că a provenit din e: avend (avere), : 

aducând (aducere), argând (ardere), căzetiiz- căpețină : 

(capete), cuzgând (culegere), ducând (ducere), făcând ! 

(facere), gicâud (dicere), gemând (gemere), întorceud j 

(întârcere), mergând (mergere), plăcend (plăcere), um] 

pna (rumpere), şegând (şedere), făcând (tăcere), ur 

plind (umplere), zângând (vindere), văzând (vedere). 

Esemple de scrierea lui ă CU z: acoperemânt (aco- 

    

> D- nul Nicolai Pilţa în „Gramatica limbei române,“ Braşov + 

1881, adoptând ortografia Academiei, tractâză la început în câte-va!] 

filo acâstă sistemă, In ce priveşce vocalele obsqure le scrie după de-! 

rivaţiunea lul Cipartă, aplicând semnele =, A ; aseminea face şi d- nul 

Bumbac în „N6ua ortografiă română croită pe basa principielor star 

bilite şi adoptate de Academia română, “ Cernăuţi 1882. 

Regula scrierii lui & şi î nu s'a- precisat de Academie, şi aci 

Sa pus, numai. ca să se umple acest gol, după broşura întitulată, „Cr 

tografia limbei române,“ Bucureşci 1885, tipografia Academiei. Q altă 

broşură care cuprinde regulele votate de. Academie este a d-nului 

- Cerchez Iaşi 1884, şi alta de un anonim, tipărită la Craiova în 1886.| 

O altă carte: de V. Ionescu „Esplicări am&nunte pentru ortografia ro 

mână pe. basa decişiunilor Academiei,“ Iași 1881. „Cea -mai bună dis 

eâte ati. âpărut până acuma şi care tr actâză, mai pe larg n6ua sis 

temă a Adudemiej este cartea d-lui At. Popescu întitulată : "„Eserciţie 

, ortografice lucrate conform principielor stabilite de Academia români 

în sesiunile si general din 1880 şi 1881,* Brăila 1889 ediţia 1, iar d 

"II ediţie din 1894. Altă broşură este: „Ortografia limbei române după 

regulele primite de Academia română, complectate şi. adause de! 

i. Romanescu, Ploeşti 1891. Alt tractat mail recent este: „Indre . 

tarii i pentru ortografia română“ de D Onciul, Cernăuţi.1894. î 
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pe:eminte), crâzemâut (eregeminte), desnodăminr (des- 
nodăminte), dînsul-dinsa (ins, iDȘI), învefămtut (învt- 
ţăminte), întăritare (întări), lumânare (lumină), zzzo7- 

„zmânt (morminte), respândire (r&spintie), Zămiur (pă- 
" minte), simâniă (seminţe), vâză (vine), vând! (vineţi), 
+ dâud-vîndave-vîndut (vindere), vesnzzuz (vesminte), 72, 
* riuşor-rtulef-înrturtye, ripă-ripos, amărit-amărtre, co- 

: borit-coborive-coboritov, doborit-dlodor îne, hotărit-hotărte- 
_hotăritor—a hotări, mohortt-mohorive, omorit-omorttor- 
„Omorîre—a omori, Bârit.pârttor, Pârtre-a pâri, posomorăt- 
Posomorire — a se posomori, ocărit-ocăriye—a ocări, târât. 
fârttor-târtre—a fâri-târiş, urtt-urtve—a uri, ete. 

Eseinple de scrierea lui 4 cu 4 şi 2 prin ajuto- 
“rul neologismelor : astimpăvare (temperare-tempera.- 
ment), râd-yîs (derisiune), pân7-vânruri-vânturare-vntu- 
-7âtore-ventură-ţară (ventilare), p67/27-0âr7e/nzpă-învârtese- 
vâ/târe (convertire), vîrtos-ânotrtoşare-uivtute tărie tru- - 
pescă (vz7/ute-tărie morală), Zid (hidos), sân-sânuri (în- 
sinuare) ete. ia - | 

U jumătăţit şi scurt se scrie cu 2, Dr. med, 
ochit; jar u mut se scrie cu 7 la finea tuturor vor- 
belor flecsibile, pr. domzz, buni, atâti, câtii, mergândlil ; 
însă fără z în când, dar, -iar, măcar, cum, din, etc. 

/ jumătăţit şi scurt se va serie cu 3, pr. haină, 
omi, iad, 6meni, etc. a 

Difrongii ea şi oa cu € Şi 6, când se vede că 
provin din e şi o, pr. Z&ră (petri), îernă - (erni), 
pitţă (pieţe), ze (vecie), g/%/ă (gheţar-gheţărie-ghe- 
Uri), zegrâlă (negreli), c/e/fud/ă (cheltueli), os/zm4/2 
osteneli), îzdod/a (îndoeli), îrz7e/îptă (înțelepte), : c/&ză 

    
     

    

   

   

   
1) Esemplele pentru scrierea lui 4 cu £ şi 2 sunt reproduse din . 

t. Popescu, Op. cit. pag. 29—33. - “ 

 



  

_tivele de decl. III terminate în e, primind articlul a; ; 

“ete. In tâte aceste casuri a are o valdre grama.-: 

ps | E: 
presentul cu ez, ez, 4ză, pr. Zucrez (lucra), vzseţ| 

  

4 
1 

i 
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(chem), să înzel/ză (înţelege), mâra (mori subst.) să 
mără (mor verb.), dânmă (domn), dârme (dorm), sâre 

- (sori), sârfe (sorbi), etc. Insă în imperfectele verbelor 

de a II-a şi a III-a conj. se va scrie cu ea, iar în cele 

de a IV cu îa, pr. făceam, vedeai, făceați, durmiam, 

etc. ; tot aseminea, cu ea în substantivele, adiectivele 

şi pronumele “terminate la singular în ez cu pluralul 
în e/e de decl. I, precum şi în substantivele şi adiec- ; 

pr. 07704, nuca; măsea, grea, mea, cartea (carte), marea i 

(mare) zecea mână; de aseminea şi în pronumele: ; 

acelea, aceleaşi, ceea-ce; în munteanu, sătean, vălean, 

ticală. E 

Consunanta * se va scrie cu 3, pr. Joc, judecată. | 

Consunantele c, g se mâie înnainte de z şi e pre-: 

făcendu-se în ce, cz, ge, gi, la cas contrar se scrii | 
cu ch şi gh, ca şi în ortografia italiană ; însă, înnainte 

de a,0,u,ă, 6 6, 6, î rămân tari, pr. czne, ceva,. 

ginere, gina, ureche, ghem, culegând. 

Sunetul z se serie în d6uă feluri: Acolo, unde; 

declinaţiunea, conjugaţiunea sai derivăţiunea îl. arată; 
că provine din un d, se scrie cu d; de aseminea, se: 

scrie cu g şi acolo, unde se arată d fie şi în cu: 
vintele primite în limba română ca neologisme ; dizf 

contră, când prin aceste d6uă procedări nu găsim pe 

d, atunci se va scriez, pr. cregi (crede), aşădâminl.: 
(şede), verzi (verde), dragi (brad), vergzi (verde), pei 

(divinii), Zzză-gori (diurnă), radă (radiare), gzcz (di 

mn); la, din contră i în: zimbescu zid, „zaraf, zar | 

   

        



(visa), des/â/fză ; însă între A6ii& vocale în neologisme 
CU S, pr. 7msică, poeste, esact, divistune, Present, 7osă, 
causă, ocasie, sintesă, ete.: de aseminea, şi înnaintea 
consunantelor 6, d, g, 4, m, n, 7, vB, sterare, sdro- 
bize, sgomot, deslegare, smerii, gdesnă, Xospădăcinare, 
desvefare. - 

Grupa şz cu Şc, unde o formă, flecsionară sait de- 
rivaţiunea ne araţă că e provenită din se pr. brâşce 
(brâscă), domeneşri, domneşce (domnesc) ; dozeşci do- 
7eşce (doresc); fărtnteşci, fărinteşce. (părintesc); tot 
ast-fel şi Burureşci, Negreşti, a sei (cunosc) cu de- 
rivatele: şczinfă, conşerință, neşciință, etc. Se va scrie 
însă totdeauna Șiefani, ştergarii, deştept, Ti ârgovişte, 
branişte, riște, etc. - 

Literile-y, zĂ, 44, gu şi &, ne mai avend în lim- 
ba n6stră, de astadi sonurile cor&spungătore, nu se 
vor într&buinţa în scrierea română. Vom, serie “dar: 
tipografie, litografie, filosofie, teologie, ipotesă, cât, ca- 
datate. Escepţiune de la acesta, regulă fac cuvintele 
străine neasimilate, pr. aguarium, -aguarella, kalium, 
kilometru, precum şi numele proprie străine ca: Qazz- 
fliau, Quint, Kant, ete.- Consunanta compusă + se 
într&buinţază, pentru grupa, cs in neologisme şi în nu- 
mele proprie. Vom scrie deci: X7/ografie, /exicon, 
exametru, Xerxe, Xantip,  Xenocral, Alexandru. Fu: 
tem scrie cu z sati s cuvintele: expedfiune, exemplu, 

eXposifiune. | Ma 
Duplicarea se admite numai in composiţiuni cu 

preposițiunea î2, pr. înnotare, înnodare, înnăsculă 
înnoire, etc. ÎN înnainte de m se pâte “asimila sau nu, pr. fumulfive ŞI îmmulfire, înmorminlaye Şi âm- 
morminiare ; însă înnainte de &, 4 totdeauna se pre- 
face în 7, pr. 7ppreznă, împilavi, împăcare, îmbui. | 

  

Pe 

   



  

bare, îmbulzală, etc. ;S se duplică numai în omonime, 

pr. cassă (de bani), spre deosibire de casă (de locuit), 
massă (0 cantitate Gre-care de o materie) şi masă (de 

scris). Ia 
De aci se vede, că ndiia ortografie academică 

“este un compromis între etimologism şi fonetism. 
Iată aci o probă din acâstă ortografie. 

| De dâuă sute de ani, din dilele lui Mircea-Vodă celă 

v&trână, Târgoviştea era mereii scaunul ţării. De puţină 

vreme numai creşcerea, Bucureşcilor şi importanţa lui co- 

mercială făcuse pe domni a lua obiceiul dea petrece o parte 

din iârnă în acest oraşi. Era atunci Târgoviştea oraşi forte 

mare, împodobitii şi populată şi se întindea frumosi ve 

malulii dreptii al Ialomiţei, ocolită de mulţime de grădini, 

vii şi livedi de pomi roditori. 

-Seriitorii contimporani de diferite naţii se minun6ză 

„de frumuseţea acestui oraşii, declarându-lii că e vrednici de 

a fi capitala unei ţări şi locuinţa unui domni mare. Acelu : 

oraşii populatii, astădi d'abia e uni orăşelu. Zidurile lui 

măreţe, vremea le-a. ruinatii şi le-a as&mănati cu pămîntuli. 

Uni singurii turni, rămăşiţă din vestita Curte Domnescă, 

„+ Se înnalţă tristă şi singuratici pe Wasupra, acelorii grămedi 

de ruine, întocmai ca acele mari cruci de pstră înfipte în 

vârfulii unorii pleşuve movile, morminte ale vitejilor căduți 

în bătae. Acestii turnă, ce muşchiulii numai cu verdâţa sa 
împodobeşce, e scumpi Românilorii ca un monumentii care 

le vorbesce de timpi lor de glorie şi de mărire. Elii a fosti 

martorii la atâtea triumfuri! Eli a vădutiă, unul după altuli, 

pe Mircea celu bătrâni, Draculu-Vodă, Vladi-Ţepeşi, Radu- - 
celi-mare, Radu-dela-Afumaţă, Mihaii-Vitezulii şi Mateiii-Ba- 

sarabi, toţi voevogii noştri cei mari şi vestiți în pace şi fi 
în r&sbotă. Umbrele acestori eroică. luptători pare că le vedi . 3 i 

înnălţându-se singuratice și tăcute împrejurulii acestei ruine; | 

, adiereă vântului ce suflă din Carpaţi, şuerândi în. turnulă 

"pustii, ne pomeneşee numele lorii şi undele măreţe ale Ia- 
iomiţei par a cânta, necontenit unii cântecii de mărire întru :£ | 

  

    



  

gloria lori. Ast-felă i se năluceşce ori-cărui român cu inima, simțitâre când cată la acestă multi elocventă ruină şi elă nu se pâte opri da simţi durere amară şi da suspina după vremea trecută 1). 

Sistema, fonetică a lui Lambrior. 
1882 

„A. Lambrior s'a folosit de următ6rea sistemă, grafică : 
| Pe “a il scrie cu ; pe 4 ă cu î; pe 4 Secu i ea. 04; pe y, u'cu ge, gi, ce, ca. Pe re, ke cu 24, ch, -pe K cu €; pe 3, v, u,wouz, 4 ş, şi. Pe final îl serie numai când se aude. Pe i şi 2 le însamnă, cuz ŞI _ | 
- Principiul fonetice a fost apărat în gilele nostre i cu mult foc de. regretatul filolog Zazârzor, care în- „ Cercase a da acestui principiu o formă, ştierițifică, ba- sată pe tradiţiunea literară și pe formele dialectelor vii 5). Aseminea şi d-nul G. Z. Zyolzp a apărat mult principiul fonetic (formându-şi o 'sistemă grafică cu „totul deosebită de a actualilor fonetişti) în studiul său: „O mână încercare de Solufrune a Problemului „ortografic“. Bucureşti 1875. | | 

„_ Răpausatul Lambrior dice, că Zacrul Principal este de a alege formele literare şi atunci dispare tâtă greutatea ortograjică. Pentru acest Scop şi incepuse „&.publica” un studii în „Convorbiri literare“ întitulaţ ! „Îndreptariii“, care însă din nefericire a rămas .ne- terminat. Do 

  

*) Vegi „Ortografia limbei române, Bucureşci -1885 tip.- Acad, om. pag. 18. 
| | :) Vedi Lambrior „Observări asupra raportului d-lui Maiorescu“ 

i 

i 
i 
i 

“în „Convorbiri literare“ din 1881, pag. 65.
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Dăm aci o probă din acestă sistemă: 

Şi pînă, astăzi se găsesc batrîni puţin cărturari, fără, 

îndoială, cari nu pot scrie cu alfabetul. latin. Ei întrebuin- 

aze încă vechiul alfabet numit chirilic, de care sau servit 

Romînii, pentru a serie limba lor, mai multe sute de ani. 

Acest alfabet se numeşte astfel de la, inventatorul seu Chiril, 

ce a trăit prin veacul al IX-lea după Hristos şi a propo- 

veduit creştinismul, în o limbă slavonă, mai întăiu la Moravi 

şi apoi ucenicii lui lau dus şi la Bulgari ete, Se înţelege 

că alfabetul chirilic, fiind croit pentru trebuinţa limbelor slave, 

nu se potrivea, peste tot la sunetele limbei romineşti; de 

aceea Rominii ori cînd îl vor fi adoptat, de la veacul al 

- X-lea încoace, au trebuit să potrivească învrun chip con- 

-venţional unele semne, pentru a esprima sunetele limbei lor. 

La întrebarea cum ai scris Rominii înainte de a întră în 

comunitate religioasă cu slavii, respundem: probabil cu li- 

tere latine, întăiu pentru că pînă în veacul al VI-lea limba : 

latină a fost limba oficială şi în inaperiul de răsărit; şi apoi, 

pînă la primirea alfabetului Ghirilic se pare că au continuat 

a întrebuința alfabetul latin pentru a_ scrie în relaţiile lor 

intime limba romană vorbită de ei ; fină că istoricul Can: 

temir aducînd o tradiţie veche romînească (pe care el o fi 

xaze în timp.la, 1432 şi aice este. toată greşala lui) spune | 

că Romiînii, cînd au adoptat alfabetul chirilic, au ars toate ; 

cărţile cu litere latine)“. . 

Sistema fonetică 'a lui Gaster. 

1885. - - 1 

Siştema lui Gaster se deosibeşce de a lui Lam-: 

brior şi în general de a tuturor fonetiştilor contem- | 

porani -prin însemnarea lui 4 cu 2 şi a lui a cu â;] 

pe € cu ea şi za, pesâ cu oa; pe £ scurt final îl în- 
% E . 

: 

samnă cu semnul scurtării, iar pe z jumătăţit nu-i. 

5-Vegi A. Lambrior „Garte de cetire“, Iaşi 1882 pag. LXI. ; 

ME 
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însamnă. In celelalte prinvinţe este aseminea cu a 
acestora. Iată o probă ortografică - 

Din originea alfabetului, 

În secolul al IX-lea, se naşte o mişcare cu totul 
analoagă între . popoarele slavice, şi apostolii Slavilor 
Oyrill şi Methud apucă acelaş drum ca să ajungă la 
independenţa bisericei şi la eliminarea limbei din 
slujba bisericească, Sa 

Inainte e toate trebue să dărâmăm” o greşală înrădăcinată, împărtăşită pană astă-gi mai de toata 
Inmea, care crede că alfabetul slavon numit czzeZze 
ar fi acela inventat de Cyril. Ştiinţa, modernă a. do- 
vedit cu desăvârşire că nu acest alfabet a fost in- 
ventat de Cyril, ci un altul numit Piagolitic, cu care 
sânt scrise mai toate monumentele cele mai vechi 
ale literaturei slavone. Alfabetul numit cirilic s'a 
izvoit de ucenicul lui - Cyrill, Clemens care a fost 
episcop în Bulgaria, pe când fraţii Cyrill şi Methua 
erai în Panonia. Acela a luat âe bază alfabetul gre- 
cesc, şi la îmbogăţit cu semne luate din alfabetul 
glagolitic: ş, ce, ge, ă, ây, etc. 

Până astăzi s'aii încercat mulţi învăţaţi a da 
de izvorul de unde a scos Cyril alfabetul său ; dar 
toate încercările au rămas zadarnice sau cel puţin 
nesatisfăcătoare. , A 

Eu din parte'mi voiu să încerce a da, acestei pro- 
bleme o soluţiune cu totul deosebită, mărginindu-mă 
la trăsuri generale, de oare ce voiu dedica acestei 
probleme un studiu cu totul Special, ceea ce ar eşi 
din cadrul restrâns al acestei conferinţe. 
„Toţi se intreabă cu drept cuvânt, de unde sunt 

S
A



050 | 

numerile: ce poartă literile cirilice: Az, buche, vede, 

glagol şi a. m. departe, dar n'au nici o formă con- 

secuentă gramaticală. | 

„Un nume este substantiv, cum e: glagol, adică 

cuvânt, altul: pronume: Az eu, al treilea un verb 

„imperativ yslete, gândiţi-vă. Cum le-a scornit Cyril? 

Apoi în ce ordine sânt orânduite literile? După ce 

vine ş, 4, etc. In sfârşit greutatea cea mai mare ce 

s'a prezintat învăţaţilor era: după: care model sa 

luat Cyrill? Această greutate este cu atât mai mare, 

“cu cât s'a recunoscut în unele litere analogii cu 

alfabetul greco-latin, în altele cu. orientale, şi mai 

apoi jar în altele precum în ce, Şi ge, 0 asemă- | 

nare izbitoare cu literile corespunzătoare Gin alfabetul „| 

coptic? - 

Biografia lui Oyrill ne spune că a fost crescut 

la, curtea din Țarigrad, că a învăţat multe limbi mai 

ales orientale. Apoi ne mai spune că a fost la Cha- 

zarii, cari atuncea aveau o împărăție în sudul Rusiei. 

Scopul călătariei sale a, fost de a îi întoarce la creş- 

tinism, şi spre acest scop ar fi avut dese şi lungi 

voroave cu învățații păgâni, mahomedani şi alţii. A- 

colo, fără îndoială, a intrat în relaţiuni cu Armenii 

şi Georgienii vecini, şi a aflat de alfabetul lor. Intors - 

apoi în Europa, în mijlocul. Slavilor din: Panonia şi + 

Moravia, ce era pentru dânsul mai aprâpe de cât a 

aplica acel alfabet foarte bogat în semne, şi a scrie 

cu dânsul noua literatură, schimbând mai mult sai 

"mai puţin forma şi numele literilor după analogia 

limbei slavice? | 

„Dacă pornim de ai. -se desleagă cele mai multe 

probleme. Numiri de ale literilor slavice se aseamănă 

oare şi cum cu unele din cele armenești, şi- sâni ca i 
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un fel de corupţiune -dintre aceste din urma, Şirul de asemenea, se potriveşte în mai multe cazuri şi Ceea-ce e mai presus de toate, forma, literilor are o analogie adesea frapantă cu forma literilor armenești din sec. al VIII-—tX-lea D - 

“Sistema fonetică a lui Tietin. 
1889. 

Pentru scrierea lui a propune &, punându-i de asu- pra, un semicerc cu virfurile îndreptate în jos, iar pentru X Şi A pe £ tot cu ace] semicerc de asupra ; 2) numai când sunt intonate, atunci pune circumflecsul (+) de - asupra; lor3) Pe €£ îl scrie cu a Şi ca, pr. leagă, ne- greală, teamă, zardă, ghiaţă, chiamă, etc.; iar pe & cu 02, pr. fată. Insamnă numai semisonia lui z şi 4 final, pr. fo, doi; Gin contră Ptatră, maică, ete, 
Pe a îl scrie peste tot.cu 2, pr. zbor, zvântat, dezdăunare, dezleg, roză, fantazte, caz, zic, crezi, rază, văzut, etc. Să | 
Intrebuinţază, accentul ci! cumflecs (+) pentru în- | semnarea lui “4 intonat de la a III-a pers. s. a. perf. simplu al verbelor de conj. I, pr. Jură, cumpără, pa- 

curâ; în toate celealalte casuri însamnă vocalele in- 
tonate cu accentul greti (7), pr. încheă, deseu, Zâstea, 
Şi vesteă, ra ŞI 47ă, xruplu ŞI zmplă, etc. Accentele 
le pune numai când e vorba de o transcriere ştienţifică. 

Intrebuinţază liniuţa de unire la -scrierea urmă- t6relor cuvinte: 72-54 sune, vile dăvuesc, afără-mă, 

  

1) Dr. M. Gaster „Originea alfabetului şi ortografia română, Bu- cureşci 1885, pag, 81—34. | | - Ă 
- 2) Lipsindui tipografiei acâst senin, s'a înlocuit cu accentul circumflecs atât în tecst, cât şi în proba, ortografică. . ia % H. Tictin „Manual de ortografia română“, Iaşi 1889, pag. 31. 
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rogu-te, văzîndu-de, ai vozi-o, purtat-am, veni:vei, da-t-ar ; 

nu-i adevărat, ce-mi dai, cine-l vede, toate-s gata; v-aţi 

adunat, s-a dus, N-am Auzi, Văz c-am greşit 1) 

In partea, ortoepică. (pag. 43—68) între altele ni se 

recomandă a, serie pluralul de la ghzară, fiară, amară, 

cu & în loc e e, care este forma corectă (pag. 48); 

de aseminea ni se recomandă formele munteneşci 

necorecte- câine, fâine în loc de câne, pâne (pag 52). 

De altfel d-nul 'Tictin face aci un studiu forte erudit, 

paguba, însă că greşeşce în multe privinţe. 

Tată o probă ortografică din acestă, sistemă.: 

Bărăganul. 

Bărăganul este un pustiii-lat şi lung ce să întinde în 

judeţul Ialomiţa. Lungile lui şesuri să. par ochiului fără, 

margini; iar pe deasupra lor, aerul răsfirat în unde străvă- 

zătoare sub arşiţa soarelui de vară oglindeşte erburile şi 

pălăriile din depărtare şi le preface dinaintea vederii ferme- 

cate în cetăţi cu mii de turnuii şi în palate cu mii de în- 

cîntări. Cimpia e netedă, şi nu să văd copaci cu umbră, ci 

numai din cînd în când nişte puțuri cu cumpănă ce să înalţă 

în văzduh ca giturile unor uriaşi cocostircă: Trebue să fii la, 

Paicu în gura Bărăganului sait la Cornățel în mijlocul lui 

ca să găseşti cite o dumbravă de vechi tufari sub cari să 

- adăpostesc turmele de oi la poale, iar mii de mii cuiburi de 

ciori printre crăcile copacilor. In ork ce alt loc al Bărăga- 

nului, călătorul nu are alt adăpost decît umbra căruţei sale. 

Din când în cînd se văd cârduri de dropii cutreerînd cu pas 

măsurat; şi cu capul ațintit la pază cîmpiile Bărăganului, 

N 5) Cu drept cuvint critică d-nul Î. A. Rădulescu acestă formă 

â8 scriere dicând, că liniuţa nici odată “nu p6te. înlocui apostroful. 

Este deci râţional şi conform usului a.serie: mam audit, lar -nu n-am 

audit wwedi „Câte-va observări ăsupra ortografiei“, Convorbiri literare, 

No. î, din 1893). p
a
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iar în depărtare ocolindu-i€- u-lene nişte. căruţe coperite cu 
covergi de rogojini înlăuntrul cărora, se află vînători de 
dropii. + | 

A. Î. Odobescu, 

Acelaşi teest cu caracterele cele ndue pentru vo- 
calele guturale. - 

Bârâganul este un pustii lat şi lung ce sâ întinde în 
judeţul Ialomiţa. Lungile lui şesuri sâ par ochiului fâra, 
margini; iar pe deasupra lor aerul râsfirat în unde strâvâ. 
zâtoare sub arşiţa soarelui de vara, oglindeşte erburile şi 
bâlâriile din depârtare şi le preface dinaintea vederii ferme- 
cate în cetâţi cu mii de turnuri şi în palate cu mit de în- 
cintâri. Câmpia e netedă, şi nu să vâd copaci cu umbră, ci 
numai din cînd în cînd nişte puțuri cu cumpână ce sâ, înalţă, 
în vâzduh ca giturile unor uriaşi cocostirci. Trebue să fii la 
Paicu în gura Barâganului -sau la Cornâţel în mijlocul lui 
ca să gâsești cite o dumbrava de vechi tufari sub cari sa 
adapostesc turmele de oi la poale, iar mii de mii cuiburi ce 
ciori printre crâcile copacilor. In ori ce alt loc al Bârâga- 
nului, câlâtorul nu are alt adapost decât umbra câruţei sale. 
Din cînd în cînd să vâd cârduri de aropii cutreerind cu pas 
mâsurat si cu capul ațintit la pază câmpiile Bârâganului, iar. 
în depârtare ocolindu-le a-lene nişte câruţe coperite cu 
covergi de rogojini înlâuntrul: cârora să află vinâtori de 
aropii. RE 

i A. 1. Odobescu, 

Acelaşi tecst în transerierere ştienţifică, adecă cu 
însemnare fără escepţie a tonului şi a semisoniei 

| precum şi a sunetelor lăsate neînsemnate în scrierea, | 
practică. 

Bârâgânul ieste un pustii lăt şi lung că să întinde în 
judăţul Iălomiţa. Lângile lui şăsuri să, pâr dchiului fara 
mârgini; iâr pe dăasăpra ldr ăjerul rasfirăt în. înde strâva- 
zâtăăre sub ărşiţa săărelui de văra oglindăşte iărburile si bala | 
riiile din depârtăre şi le prefăce dinnatintăa vedării ferme- 

7
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căte în cetâţi cu mil de tirnuri şi în palăte cu mii de în- 

cintârăi. Cimpia i8 năteda, si nă sâ vâd copăcii cu îmbră, 
ci numai din cînd în cînd nişte pâţuri cu cumpână că să 

înnălţă în -vâzdăh ca giturile unor uriăşi cocostîrci. Trâbuie 

să, fii la Păicu în găra Bârâgânului săi la Cornâţăl în mij- - 
locul ldi ca să, gâsăşti cite o dumbrăvâ de. vechi tufări sub 

cări să, adâpostăsc târmele de di la păăle, iâr mii de mii de 

ciiburi de ciori printre crâcile copăcilor. In dr ce âlt local 

Pârâgânului câlâtărul nă ăre âlt adâpost decît imbra cârăței 

săle. Din cînd în cînd- să vâd cîrduri de dropii cutreierînd cu 

păs mâsurât şi cu câpul 'anţintit la păză cîmpilile Bârâgă- 

„nului, fâr în depârtăre ocolindu-le a-l&ne nişte -câriţe cope- 

vite cu covărgi de rogejini înlăuntrul carora să âfla, vinâtori 

de drâpii. !) 

INCHIERE. 

  

- Am v&dut deci tâte sistemele cele mai principali - 

atât etimologice, cât şi fonetice. Acuma, dacă am voi 

să facem o împărţire, după gradul aplicării unuia sai . 

altuia din aceste două principie, atunci am put im-- 

părţi pe ortografiştii. noştrii în etimologişti estremi: 

Laurian, Macsim, Crişanu, Budai Deleanu, Mitul 

Șincaii, ' Maior, Eliade; în etimologişti moderați: Czpa- - 

„ăi Şi vechea sistemnă a Academiei ; în fonetişti estremi : 

Morariu, Pumnul, A. Dumitroviță, şi până da un 

punct şi Sbiera; în fonetişti moderați: Zambrioz, Nă- : 

dezde, Xenopol, Gaster şi Tictin. Sunt unii însă, cari au: 

“amestecat aceste d6u& principie, formând neşce sistema. 

1 Vegi Tictiri „Op. cit“. pag. 69.70; 
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mm2cste, aşa, gicând un compromis între fonetism şi eta. 
„mologism : Junimea Ş2 nbua sistemă a Acadzmiei D. 

_Latiniştii estremi, “cari erai cei mai puţini la 
număr, greşiaii, căci s6 basau numai pe latina cla- 
Sică, ca şi cum limba română s'ar fi născut din dinsa, 
Jar nu din graiul popular roman. A ! 

Latiniştii moderați greșiaii, căci ei nu se măr- 
giniaă: în cercul etimologiei româneşci, ci mergeau 
până la latina clasică, punend în legătură limba, ro- 
mână, în cea ce: priveşce evoluţiunea istorică, de a 
dreptul cu latina clasică, jar nu cu idiomul vulgar 
roman. 

Fonetiştii estremi greşiai, fiindcă dinşii nu voiau 
să-şi formeze nici o sistemă ştienţifică,. . 

Mulţi ai acusat pe primii ortografişti al noştri, 
făcendu-i falşificatori ai -limbei, latinisători, neliâna 
în considerare, că pe atunci ştiinţa, filologică nu era aşa de înnaintată ca astădi şi că aceşti apostoli aj 
românismului aveati lupte grele de susținut, ci con- 
trarii naţiunii n6stre, cari spre a ne combate se fo- 
losiaii de diferite mijlce cam nepotrivite pentru o 

  

5 Dnul M. Câmpeanu, în gramatica sa din' 1880 Iaşi, la pag. XVII, face o 'comparaţiune între ortografiştii noştrii şi deputaţii unei camere, gdicând: „Făcând: asămăhare între fonetiştii şi etimologiştii : “noştri în privința, diferitelor principie, ce ei le ai în sfera ortografiei şi între deputaţii unei -camere legislative în privinţa principielor, ce ei încă le ai în sfera legislaţiunii, putem dice că a i 
a) Fonetiştii estremi se asamână cu deputaţii -din „estrema :- dreptă, numiţi conservativi-reacţionari ; 
b) Etimologiştii estremi se asamănă cu deputaţii -din, estrema stânga, numiţi liberall-radicall; - . 
d) Fonetiştii moderâţi se asamnă cu dreputaţii” din centru “drept, numiţi conservativi-liberali ; i 

stâng, numiţi liberali-moderaţi, | 
1,627. - _ 

17 

d) Etimologigtii moderați se asamănă cu dâputaţii din centrul N 
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vuptă literară, numai şi 'numai- pentru a ne denega 

originea, latină şi prin. ac6sta Şi dreptul istorie asupra 

Tri ansilvaniei. . 

“Deci cu drept cuvint dice d. nul Ar. Densuşanu : 

- Când este vorba de a deşiepta şi a sala un: popor 

din gura. peririi; ar fi stupid să stai cu mânele în 

sân, fiindcă mai armele cele mai bune, Sail să te lupți 

cu mânuşi, ca să nu-ţi strici mânile. Dacă străinii, 

- Bentru a ne combate şi-ail “Dermis diluic nu numai 

erezii platonice, ca -zo;; dar violenţe reale, z'a72 în/e/ege 

fentru ce să nu-ți ascufi sabia pe ce poți, dacă de o 

cam dată mai oțel tare la îndemână. Aşa ad făcut 

“bătrânii noştri şi vedem că de minune bine ai făcul! 

Noi ne resfățăm ag cu ereziz/e dor! Jar dacă voim 

să de întunecăm g/orza, pentru ca să putem brila noi, 

atunci să muncim ca ci. în dinaşte şz fără sgomot, șz 

fosteritatea, ai cărei: ochi nu. se „Bot unge, va vede 1). 

lar d-nul Hajădeii dice : Primele încertări asupra 

- graiului poporan al Românilor, conduse întrun -nod 
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ceva mai sistematic se datovesc unei pieiade de arde: 

Jeni: Şincalii, Samuel Micu, Petru Mator, 'a cărora md- 
pime trebue mesurată nu prin ceea ce ei ad făcut, ci 

Brin ceea ce voia să facă: a deştepta naționabitatea 

română, a o deştapta. CU ori. ce preț, e Suntefi fă ai, 

Romei ! azi strigat ci; și Românul, sguduit din sopan. 

sa pus pe gânduri. În acest chip sa plăsmuit. Za noi 

şi a crescut treptat până la un non-plus-ultra 6 derec- 

Pune uni-laterală în sensul latin. Tote elementele im- - 

dei române sunt latine. Acistă şcâlă a produs doi băr-:. 

baţi dinnaiutea cărora caută să se: închine toți Românii, 

1) Vegi „Istoria limbei şi literaturei- vomâne“, pag. 20%. ..  
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Ciparii șz Laurian. Ciparlă a SUDUs cel dintâi unui 
Studiu critic vechile tecsturi române. Laurian fe de altă 
Parte a presimfit înnatute de somități occidentale Adiă 
dinlye Dârghiele cele fundamentale ale Luguisticei con- 
fimporane: neîntrerupta continuitate dialectală şi recon- 
strucţiunea prototipurilor“), a | , „Forte bine ai. apreciat aceşti doi erudiţi profe. 
sori meritul nemuritor al apostolilor redeşteptării po- 
porului român, a: căror memorie sacră trebue să o 
păstrăm în totdeauna, ca a unor salvatori, cari ne-ai 
Scos din ghiarele morţii prin tâte mijl6cele posibile. 

Acestea sunt sistemele: cele maj principali, din 
cari unele aii fost mai mult sai maj Puțin îmbră- . 
țoşate de public. Unele ai apus cu autorii lor cu 
tot, altele aii avut răsunet cât-va, timp şi după mârtea 
lor, iar altele mai esistă şi astădi cu unele schim- 
bări făcute de aceia, cari'le întrebuinţază ; așa în cât 
fie-care individ. le metamorfosază după părerea sa. 
Ast-fel putem gice, că câte capete, atatea ortografij ;- 
ba de multe ori unul şi acelaşi scriitor “scrie acelaşi - 
cuvînt în diferite forme. . ă 

- Causa, acestui răii este împrejurarea, că mai tot. 
„câte la dece ani se succedâză diferite sisteme ; aşa, 

in cât când ai învăţat una, vine alta la modă şi tot 
” astfel merge lucrul. Aşa la 1858 Eforia şedlelor im: 
pune tuturor institutelor stâtului o ortografie, la 1870 
esta impusă vechea sistemă a Academiei, la 1873 
alta ministerială, la 1889 na sistemă a Acade- 

“miei, care în privinţa, serierii luj 2, 4 e forte nees- 
_Plicită, aşa în cât fie-care le scrie cu originâlele,. cari. 

  

9. Vegi „Cuvinte din bătrâni“, tom. 11, pag. IX,  
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le găseşce de cuviință. Mai deunădi s'a pregătit -pa- 

_şaport pentru z mut, lăsându-se libertate în privinţa 

scrierii. sai suprimării lui. Mâne, poimâne cine ştie 

ce schimbări oficiali o să. primim, aşa în câ. peste 

doi ani o să fie metamorfosată şi noua sistemă aca- | 

“ demică. Nu mai amintim, ce răă urmeză de aci pen- 

tru elevii şeolelor n6stre! Astăgi în unul şi același 

loc este un profesor de limba română cu principiul 

şi sistema sa, mâne vine altul cu alţ principiu” şi, 

altă sistem. In modul acesta nenorociţii elevi în un: 

an învaţă o ortografiă, în alt an alta; şi tot aşa: 

merge lucrul, până cand termină şe6la primară sâtu 

secundară, -fără, ca să-și ştie. scrie macar limba pă; 

rint6scă. E i 

Nu-i vorbă, ministerul, când a introdus în şedle 

sistemele sale ca obligătore, a avut scopul de a com- 

bate răul, ce l-am amintit, însă sistemele impuse ne- 

fiind specificate pe larg şi fiind nelămurite în multe 

- puncte, profesorii le interpretă după părerile lor; ast; 

„fel. în cât am. ajuns în 0 adevărată. babilonie. Ce st 

mai amintim de. ortografiile cărţilor. didactice apro 

„ate şi nsaprobate de minister? In fie-care. vedi « 

ortografie diferită. Acuma, ne întrebăm, ce pote elevu 

să înţel6gă, dacă în istorie vede scris Jângă, în geo 

“grafie Zingă sai dângă, în gramatică lângă, etc.? $ 

apoi, afară de acestea, mai vine şi profesorul- şi 

mai bate capul cu altă sistemă etimologică, ministe 

rială, pe care o apreci6ză după vederile sale; ba al 

profesori nu voesce să, se ţină de sistema Academi: 

şi preda ortografia după sisteme fonetice propri 

““aamiţend numai formele provinciei lor, ca mai C 

moseute, pe cari le consideră de cele mai corecte, 1
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luând-în samă şi forrnele celoralalte părţi locuite de 
Români. E | - " 

De aci vine,. că vedi pe elevi scriina Provincia- 
lisme ca: za, acelea, Pâine, câine, întăi, Pacate, pănă, perete, ş. a. Afară de acestea mai sunt şi alte dife- 
tinţe în scriere, car: provin din învăţarea, gramaticei, 
precum se întîmplă la, declinare, d. e. judecăzei Şi Jar- 
dicăzzi, bumei Şi ami, cartei şi cârpă, "Î şi î], “i şi 
7, şi şi îşi ş. a.; de aseminea şi la conjugare. . . 

Altă deosebire este în privinţa scrierii cuvintelor 
compuse, pr. bzne-cuvintare, bine cuvintara, brnecuvâu- 
lare; în tot-de-a-una, în Zol-d 'a-una, în totdeauna ; fii 
care, fie-care, fiecare; fiindcă, fiindcă ; astfel, astfel, ete.; 
de aseminea şi în privinţa scrierii cuvintelor termi- 
nate în az, or, pr. ferar Şi ferariă, învâfălor Şi â-- 
vefătorii, etc. 

Dacă noi Românii, în încurcăturile în care ne 
aflăm, simţim greutatea modului de a scrie, cu atât 

-mai mult va, simţi-o străinul, care ar voi a ne în- 
-v&ţa limba. 

Paţă cu acestă încureătură, ortografică, iată ce dice 
d-nul Fr. Neumann,. profesor. la, Universitatea, dirt 
Freiburg: „Za/h/rezch sina die Arbeiten îiber - heutige 

„ rumânasche Orthographie. Wol în Peinem andern Lande 
zst die orthographische Frage 'etne so brenninde, ase. 
zu Rumănien ; festorisches und phonetisches Prinep 
faegen m Kampfe, der von den Parteten mit dezun- 
derungswiir digem . Ernst und Lifer, freibieh aber nicht 
2mimer mil veih esseuschafihchen Wafen gefihri wird ; 
Gesonders die Anhinger des historischen Prinzips las- 
sen sich of! mehr von palriotischen als von wissen- - schafiiichen Gesichispunbten deiten und Fehen infolga + 
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dessen. în 1hrem “ Anschluss aus Latein of zu wett. 

- Eine ganze Reihe orthographischer Systemi wurde de- 

reuls aufoestelit, von den tinen “behauptet, von den an- 

dern verworfen, so dass der nicht Frnheiniische lange 

Zeit draucht, um Sich în diesem Wirrsai zuvethizu- 

ÎN findin 1). | _ 
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i Vegi Pr. Neumanh „Die romanische priolgie” Leine; 1806, 

pag. 18—19. ! . . 

        



  

ADAUS: 

Din greşală am scăpat din vedere de a pune la pag. 8, alăturea cu alfabetuj cirilic cursiv, -şi alfabetul latin. Lăsăm deci să urmeze literele latţine corespun- detâre celor cirilice: 

a, b, V, Ş, d, e, j, dz,- Z i, i, 0, l, m, DOpr,s,ti,u,th,f,h, ă-â-u, ă- â-u, ă-â-u, oa, o, (, ce, ş, şt, ea, ia, , 
ea, iu, x, ps, ge î,y. 

A, B,V,G, D, E, J, Dz,Z, I, |, C,L, M, „N, 0, P, R,S, T,U,U, Th,F,H,Ă, Oa, 0, T, Ce, $, St, Ea, la, A, Ea, lu, X, 
Ps, Ge, Î, Y. 

Alfabetul cursiv simplificat pag. 18: | 

să fe de fa pe ip fa 
| 77, o, 5, 2, 0, 9,4 Lu, 2 &.. „i 

GA Beo67eaa 

| $ GV    



9084 — 

Pag. 13. D-nul 1. Bogdan a găsit în o evangelie - 

“slavonă cu traducere română (din secolul al XVI-lea) 

neşce forme de trecere de la x la + prin prelungirea 

liniei din mijlocul lui x. Prin urmare acâstă -dovadă 

confirmă părerea lui Miklosich . şi a. lui Lambrior în 

privinţa naşcerii ui A. o 

“Pag. 5. Vegi „Analisa critică a câtorva notițe 

despre introducerea limbei slavone în biserica română“ 

de I. Bogdan (Convorbiri literare“ 1889, pag. 29%). 

Aci d-sa caută a combate părerea d-nului Xenopol | 

în privinţa scterii cu violență a creştinismului roman 

de cătră un împărat bulgar.” Tot aci arată, că sin- 

gura, esplicare ce sar put6 da versiunii lui Cantemir 

este cea dată de. Copitar înnainte cu 60 de ani. Co- 

pitar a credut, că alfabetul “cirilice a început a fi în- 

trebuinţat pentru scrierea limbei române, începend 

„de.Ja, conciliul de Florenţa. i | 

 



  

, Pa 

Pag. linia in loc de i Strie: 
loc de 
2 eee n aceia i i acela i 2 20 1. către . e cătră. = » 23 mea trebuia trebulati 3 Di ec. învingând ,, oo» e învingând > 6... uitat, ee eee. uitat 9 e... vorbiaăi , aa a.  Vorblati » 26 acestia. cr, aceștia 41 Chiar, a. chiar.” > 3 astfel | ast-fel 5 13 cetei cetiai ZI pe că, | aaa e CĂtTĂ 6 6... n, „ Îîntârii -> 26... 0 întâi . a. ÎntâTă 8 20 f6ia , poa e fola 9 12 tebuiaă „ trebuiaiă >. 29 Întotdeauna „în totdeauna "> ga chestiune, - +,  cheştiune Ii 26 ar Yar | 12 6 Dosofteii |, +. e. .  Dosoftetă I3 2 două, du > x4 „Scheia, . ,  . , . . Schela > 22 înaintea , înnaintea, » 26 Pa SETVIa n i servia 14 27... folosiai, , „ .  folostati 15 8... verb. «e verbelor 15 13 Dosoftei Dosoftetii 16 6... d. ... > Dei Mahacii e 0 0-0 Măhactă 6 întrebuințâză | - Întrebuințază GI 23 dela. , me e dela , Ă există „cr -. .  esistă- - fiindcă... fiindcă 9 o [ap ” [a 2 > 655 8: ave i av > 10 - mai nainte, . 3 mat “mainte . > T4 obicinua obicinuia” » 25) Chiar pe i cifar 67 12 No Ni 69 3 înapoi. «+ îrimapol 70 2 deiă îs. „n Qe la >» rd, . 2. IE Pe) TI Ga ale , 72 22... națun, . naţiuni - 73 2. Teresa... “Teresia > 4 beţia bieţii 

  

| Indreptarea deeşeliloe de tipar, 

  

/ 

 



     
   

Pag. linia 

  

  

73 
14 

„116 78 

80 
> 

88 
98 

110 

110 

> 

1Iă 

-X12 

119 

122 

136" 
Tai 

> 

> 

142 

„144 
? 

> 

149 

154 
157 
159 
161: 

167 
169 

> 

170 

174 
175 
179 
180 
"183 

> 

189 
190 
204 
206 
212 
238 
219 

227 
241 

243 
246 : 

247 
> 

v
w
 
E 

3 

15 
26 

4 
21 
22 
16 
18 
II 

36 
36 
II 

14 
21 
12 

5 
17 

25 
29 
17 

2 

3 
25 
16 
II 

3 
26 
10 
25: 

22 
26 

26 
26 

15 
15 
6 

N 

„principlul, , 

. Lă 

o dată. .„.. 
însu-şi. . 

asemănare . 

Da. 
vede . ... 
rugatsuri.. . 
câteva, ; 

a. 1. 
text... 
1700 ,.., 
ultemei , . 

qutăto, . 
oa, .... 
uşedare „.. 

alu... 
samănă ,. 

scolasteicl 
sclavi . . . 

epostroful . 
Eespre .,. 
Nici o dată. 

înse-şi. ... 

dela. .., 
chestiuni. . 
proposițuni. 
lepădat 

„câte odată. 
calea ,.. 

duo. ., 
stâră -. ._ 
verde . ... 

sexe. . . 
sexe. .-. 
gramatic . 
sexe. . ,: 

-cânto ,. 
ambesexe, .. 
coustructioni 
chestiune , 

D-lui ...,. 

Mterarie . 

i 
observăr, , 
dîn 
1880 
botezați . 
Zimbescu. 

- Ştefanii „-, 

ştergară , 
dejteptă .. 
câtă... 

  

  

   

. 

   
însuși 
asămtnarea 

> + 

vede “a 
"rugatsunY 
câte-va, 

atât 
„tecst 
1780 
ultimei 
principiul 
quăto 

ea 

“-aședare 
al 
samănă 
scolasteici 
slavi 
apostroful 
Despre “ 
Nici odată 
înseşi 

de la 
cheștiuni 

i preposiţiuni 
lepădat 

câte odată 

calea 
doi 

„ stâră 
verbe - 

secse 

„> Secse 

N 

N 

gramatica: 
secse 

_ cântă o 
ambe secse : 
constructioni ! îi 

cheştiune 
d-lui 

„ Vterare in 

ELI 

% 
observări . 

din 

1889 _ 
botezat 
Zimbesc 
Ştefan: 
ştergar' 

deştept 
-cât



  

    
   rr forau 

Dr. Radu |. Sbiera 

Die Physiologie der românischen 

Vokale ă und i 

  

23 
Sonderabdruck aus der 

„Zeitschrift fur Romanische Philologie“, 
herausgegeben von Dr. Gustav Grâber, Professor an der | Universităt StraBburg i. E., XXVIII. Band. 

HALLE. 
| MAX NIEMEYER.  


