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Este semnificativă preocuparea şcolii româneşti. chiar In secolele tn care se caracteriza 
prin provizorat şi discontinuitate, pentru studiile filozofice. Fără a putea susţine un dialog 
pe teme filozofice şi fără a putea impune filozofi, cultura noastră veche IlU a fost lipsită de 
spirite fiIozofîce care se preocupau .rle probleme de metafizică şi etlcă, (Logica era de altfel un 
obiect de Invătămlnt obişnuit). Dar filozofia· din şcoli nu se preda In limba română, cugetărlle 
invăţatllor nu se legau In sisteme, fie ele şi eclectlce, şi filozofia 'de, doctrină avea o răsplndire 
socială redusă chiar In rtndul păturh culte. Iluminlsmul, manifestat la noi In forma cea mai 
caracteristică prin Şcoala ardeleauă, va susţ.ine pentru prima dată In mod programatic impera- 
tivele de a se difuza filozofia şi ştiinţa europeană Ia romă ni şi de a se rea liza aceasta In Iim ba 
naţională. 

In Moldova, Ia Iaşi, programul Seminarului de la Socola prevede Incă din 1812, printre 
disciplinele de Invăţămlnt, filozofia. Doctorul in filozofie şi medicină Vasile Popp, chemat pentru 
a o preda, este nevoit însă s,l se întoarcă curind In Transilvania. La Şcoala vasillană de la Trei 
Ierarhi, InfiInţată In 1828, era In scrisă printre disciplinele de predat In româneşte şi logica. 
Dar predarea filozofiei In limba română In Moldova se va realiza, in adevăratul înţeles al cuvln- 
tului, odată cu Inrtinţarea Academiei Mlhăllene, creaţie, in mare parte, a noobositulul Gh. Asach i 
şi a luminatulni mitropolit Veniamtn, cu sprijinul domnitorului Miha}] Sturza1/ 

Noua şcoală superioara avea lneă!n programul iniţial prevăzută, primre disciplinele de 
bază, filozofia. In 1882, In "Publicaţia" care se dădea în vederea lnflinţării unei academtl, care 
5ă fie continuatoarea tradiţiei vechlului aşezămint de la 1640, se prevedea un post de profesor 
de filozofie, care urma să predea logica, metafizica, etica şi dreptul natural. Pentru ocuparea 
acestui post este chemat bănăţeauul Eftimie Murgu, absolvent al facullăţilOl: de filozofie şi drept 
la Universltatea (lin Pesta şi continuator, in idei, al Şcolii ardelene. 

Murgu soseşte la Iaşi In noiembrie 18:34, dar, deoarece clădirea noii Acadernli nu era 
terminată, tşi deschide cursul, la 20uoiclUbrie, la Şcoala vasillană de la Trei Ierarhl''. Activi- 
tatea sa la Academia Mlhăileană vnriura-pjnă în 1886 cind, datorită unor neînţelegeri, pleacă 
la Bucureşti, unde este numit temporar profesor de logică şi drept roman la Colegiul dela 
Sf. Sava, dar va demisiona şi de :Jiei In 18:39 şi, in urma descoperirii mişcării revoluţionare 
de la 1840, este expulzat elin Munl.enla". 
---------- 

1 Inîorruaţit ample In legătură cu lnfllnţarea şi funcţionarea Academiei Mihăilcne se 
găsesc la V. A. Urechta, Istoria şcoulelor de la 1800-·-1864, Bucureşti, 4 vo l., 1892-1901, vot 1 
şi II passim ; A. D. Xenopol şi C. Erbiceanu, Serbarea şcolară din Iaşi eLI ocazia împlinirii a 
cincizeci de ani de la itiţiinţarea innăţămi ntutui superior in Motâooa, laşi, 1885; De la Academia 
Mihăileană la Liceul national, laşi, 1936. 

2 Vezi V. A. Urechla, op. cit., J, p. 267 şi 296 ; A. D. Xenopol şi C, Erbiceanu, op. cit.. 
p. 148 ; Emil Diaconecll, Eflimie Al urgLl , profesor la Academia Mihăileană, in "Iaşul literar", 
12 dcc. 1956, p. 104--10\); id., CărlLlrl1ri ardelmi in Îrwăţămîntlll din lvioldoVI1, în "Tribuna", 
20 oet. 1966, p. 1 şi fi ; Dicfionl1rllUileralmii J'om{me de la origini pînă la 1900, Buc.ureşti,1979· 

li Vezi G. Bogdan-Dllică, Eftimie 1'>1l1rgll, Bucureşti, 1987, p. 60 ş.u. 
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Cursul de filozofie predat de Ettimle Murgu la Academia Mihălleană a Insemnat nu 
numai inceputul predărli acestei ştiinţe înalte în limba română In Moldova (in Muntenia ince- 
putul îl făcuse tot un învăţat de-peste munţi, Gh. Lazăr), ci şi pătrunderea sistematică a filo- 
zofiei universale moderne de factură ka ntiană şi Lriumful pe baze moderne al terminologiei 
filozofice In limba naţională. 

Po trivlt prngrarnel, la facultatea de filozofic urmau să se predea, in anul întîi: intro- 
ducerea in filozofie, istoria filozofiei, logica şi metarlzlca pură, iar În anul al dotlea : metafizica 
aplicată şi filozofia morală", Din documentele vremii, reiese că numărul audltorilor era Ioarte 
mare şi, desigur, Murgu a avut o influenţă decisivă asupra cursauţilor săi. Cursul lui a trecut 
şi la Seminarul de la Socola unde logica tradusă de el era "paradosită" de Andrei Teodorescu'. 

G. Bogdan-Duică a identifical în rns. 136 de la Biblioteca Academiei H. S. Homânia 
logica lui Murgu, pe care cornpartnd-o cu lucrarea lui .Ioannem Imre, Amicus [oedns cum ex pe- 
r ieniia, PesLini, 1830, ajunge la coucluzia că profesorul bănăţean a tradus din această lucrare 
ptnă la partea a treia consacrată metafizicii aplicate", În studiul Formarea terminoloţţiei filo- 
zofice româneşti moder ncl , G. Ivăncscu notează că a identificat şi la Biblioteca Centrală Uni- 
versitară elin Iaşi un manuscris continind cursul lui Murgu (trei caiete, IllSS. III 15, III 16, 
III 17). Aceeaşi lucrare se mai află, in întregime sau parţial, şi în manuscrisele din fondul Bi- 
bliotecii Academiei înregistrate sub cote le : ms, 59'1, ms. 1 802, ms. 30S9, ms. 4473. Manuscri- 
sele 13tl şi 4 473 contln însemnări care alestă că acest curs a fost scris la Seminarul de la Soco la 
şi tot de aici provine, desigur, şi cel din ms. CI O1l9, precedat de o Gramatică moldan-româtiă, 
pe care N. A. Ursu a atrthutt-o lui Ioan Alboteanu". 

Dintre toate manuscrisele care conţin cursul lui Murgu, cel existent la BiblioLeca Ceri- 
trală din Iaşi9arc cîteva particularităţi care-I diferenţiază ele celelalte. Acesta este singurul, 
se pare, care vine elin imediata apropiere a profesorului bănăţeau : el este cel mai vechi (are 
menţionat pe copertă anul 1834/5 şi In interior 18,)4) şi corespunde prin datare şederii lui 
Murgu în capitala Moldovei. Aceeaşi concluzie se desprinde şi din existenţa unor particulari- 
tăţ.l lingvistice bănăţene, printre care, cea mai evidentă, este formarea condlţlonalulul cu 
auxiliarul in forma reaş (Tiam trebui, II, 7:iv, Tiam pulea, II, 7'F, Tiam fi puiul, II, 74V). Pe de 
altă parte, acest curs este şi cel mal complet şi reflectă In mai mare măsură oscilaţ.iile Ince- 
pu lului. 

Ideile filozofice conţinute In cursul predat. ele Eftimic Murgu sint de orientare raţiona- 
listă cu evidentă inspiraţie crlticlstă ; Kant este de altfel foarte des citat. Dar teoria filozofului 
din Kănlgsberg este preluată în interpretarea lui Krug, .şt Imre se folosise,mai ales în logică, 
şi de lucrările lui Storchenau, Bachmann şi SchutzevDeşl unele din manuscrisele lui Murgu 
au fost avute in vedere de cei care s-au ocupat de istoria culturii şi filozofiei româneşti, În 
comentariile care s-au făcut se discutii, aproape exclusiv, ca despre un simplu manual de 10- 
glcă'". Se trece astfel cu vederea faptul că, tot pe urmele lui Kanl., logica era prima secţiune 
a filozofiei, sau, aşa cum se aIirmăill curs, "Filosofia formală", formal fiind întrebuinţat aici in 
accepţiunea kantiană de "care ţine de structurile illlclcc.tului şI raţiunii". Inlogieă sint cuprinse 
foarte multe probleme de gnoseologie, .mai ales cele legate de posibilităţile cUlloaşterii, facuJ- 

4 Indicii asupra disciplinelor filozofice predate de Illvăţ.atul bănăţean se găsesc in 
certificatul eliberat ahsolventuluÎ Vasile Popescu Scriban. Acest Atestat a fost publicat în vo· 
IUll1ul Eftimie lVIllrgu, Scrieri, ediţie IngrijiLă cu o introduce.rc şi note de I. D. SUCÎu, Bacu,. 
l'eşti, 1969, p. 441- 442. 

. 5 Ms. 527 de la Biblioteca Academiei R . .5. România conţine un registru al episcopului 
Melchiseclee, in care, la anul 1837, se menţioncază acest lucru. Vezi şi Gheorgbe Adamescu, 
Istoria Seminarului" Veniamin" din laşi (.1803--'·190,1), Bucmeşti, 1\J04, p. 73, nota 1. 

6 G. Bogdan-Duică, op. cit., p. 62-- 63. Fragmente din cursul cuprins în acest manuscris 
au fost publicate în ediţia de Scrieri, ingl'ijită de I. D. Suciu (p. 55:1-572). 

7 Apărut In volumul Contribuţii. la isloria limbii româll8 literare in secolul al XIX-lea, 
lWc:,ireşti, 1 H56, p, 171-204; v. p. 174. Vezi şi Etnil Diaconescu, Manuscrisul cursului d" filo- 
zofie al prnfeso1'lllui Rftimie Mllrgll, In "IaşlIl literar", li iunie 1957, p. 118--,l1H. 

8 N. A. Ursu, Gramatica romanească a llli [Dan i\lboicanu, InLH XIII (lH64), p. 44-54. 
D Cele trei caiete care conţin cursul sint intitulate astfel: Il1S. II! 15: Anul 1 Filosofia, 

1 lnirodncere, Il Din lstor [ia] f [ilosofei], III Analitict1,1834j5; ms. lIr16: Partea a doua 
J\I(eiodica; !liS. III 17: Partea la] Il-a a filosoţ'iei ieorifice. Metafizica. (in continuare cele trei 
maullserise vor fi notate prin r, II şI III), 

10 Vezi Anton Dumitriu, Isioria logicii, Bucureşti, 1975, p. 1 057; Istoria filozofiei ro- 
mdncşti, r, Bucureşti, 1 un, p. 20H. 
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tatea gindirii, formarea noţiunilor, judecăţilor şi raţlonumentelor, precum şi (pe urmele logi- 
cllor scolastice, In prelucrarea lui Bachmann), un interesant capitol despre semne, procesul 
desemnărll şi întrebuinţarea termenilor. Un asemenea capitol, precum şi subcaprtolul consacrat 
inducţiei dovedesc unele depărtărl de direcţia lui Kant. 

Logica preda tă de Murgu are structura manualelor moderne, fiind alcătuită din două 
părtl : Analitica şi Metodica. Partea a doua se ocupă eu probleme de metodologie precum de- 
finiţia, diviziunea, demonstraţia etc. In această secţiune, şi mai ales In capitolul despre deflnltie, 
se observă importante elemente din OrgaJ1QJ1ul lui Aristotel. Foarte pe larg sint tratate unele 
din problemele şi limitele cunoaşterii, cauzele erorilor şi mijloacele lnlăturării lor, etapele cu- 
noaşterit ştiinţifice, criteriul adevărului, felurile cunoştinţelor. 

Metafizica, adică partea a doua a "filosofiei teoretice", este In mare măsură tributară 
orientării kruglene, bazată pe prelucrarea unor principii din filozofia lui Kant. Sub aspectul 
răsptndirll ideilor filozofice la noi, de mare Insemnătate sînt capitolele introductive, adică in- 
cursiunea in istoria filozofici, care precede Intregul curs şi istoria logieii, ca prezentare a contrl- 
buţlilor din acest domeniu. Fără precedent ca extindere in cultura noastră'", această prezen- 
tare selectlvă dar edificatoare a curentelor şi doctrinelor filozofiee a contrlbult la crearea unei 
baze istorico-teoretice importante in pregătirea cursanţilor. 

Murgu preia din cartea profesorului său dernonstratillc după care filozofia este funda- 
mentul tuturor celorlalte ştiinţe, arată, iti concordanţă cu opiniile exprimate şi de Hegel, că, 
la orientali, filozofia se amesteca cu religia şi mitologia: el nu vizează insă () demarcaţie Intre 
metafizica filozofică şi doctrina rcligiei, dar Iaicizarea filozofiei are Î11 cursul său numeroase 
puncte de sprijin. Peste aproape un deceniu August Treboniu Launa n va face saltul decisiv In 
această dlrecţie. 

Arăttnd că in abordarea problematleii filozofice va fi "raţionalisl", Murgu preia criticile 
aduse de Kant şi de urmaşii săi idealismului (de fapt splrltuallsmulul) no tind că .,idealismul 
aduce scandllă inţăleglrel cei de comun" (III, 100'), adică este In neconcordanţă ClI datele ofe- 
ritc de cunoaşterea sensibilă, obiectivă. Nu este in să acceptată nici ideea kuntlentlor care pune 
III locul obiectelor tnnăscutul sau apnorltatea. Pentru tnlăturaroa erorilor se recomandă o 
permanentă "treaz:l şi tnţăleaptă tndolre" (Il, 37'), adică o prudenţ.ă manifestată În maniera 
Indoielii carteziene ia!' nu a celei negatlvlste a sceptlcilor. O idee lnsemnată, cu largă circu- 
laţle mai ales după Lock şi Condillac, este aceea a cunoaşterii comune (sensibile) ca punct 
de plecare În cunoaşterea filozofică şi ştiinţifieă. 

Cind discutăm despre (} traducere sau o prelucrare, cum este şi cazul cursului predat de 
Murgu, nu trebuie pierdut din vedere că Ideile aparţin autorului după care s-a făcut traducerea 
sau prelucrarea, In cazul de faţă lui Joannem Imre. Ar fi. greşit însă să nu Ci precizeze că, 
departe de a fi un act intimpIălol', traducerea sau prelucrarea presupune o OpţiUI a eelui care 
o face. Murgu şi-a ales lucrarea nu numai care-i stătea la 1ndemlnă, ei şi ,pe cea pe eare o 
considera utilă. Iar utilitatea ei izvora cel putin din două caracteristici: era lfle nivel european 
din punctul de vedere al conţinutului şi era scrisă in limba latină, puUndu-i astfel oferi modele 
imcdiate pentru crearea termenilor româneşti corespunzători. învăţ,atul bnă1ean s-a străduit 
să Impămlnt:cnca&că ideile predate, să integreze şi propriile cugctări, iar unde aeeasta nu era 
posibil, in Logică Illai ales, măcar prin exemplificări să se referc la realităţi naţionale. Astfel 
se dau exemple de juded'ip precum: Unii moldo/Jcni sînt bUlIi pnlrioţi (1, 144''), To!i academi- 
cimii lllo[dolJ{mi SÎlIt 14 (1,145'), ştiu nu cred eli prin laş curge Baill!!i!! (II, Glr). 

Oricîtc merite Î-llIl1 atribui îns:"iin prohlema prelucrării ideilo!' filozoficc, valoarea cursu- 
lui său constă, In primul rind, în aceea eă, pentru prima dată in Moldova, In sălile Academiei 
Mihăilcne, filozofia se preda in limba naţională. Cursul fiind bazat pe unul din cele mai abstracle 
sisteme filozofice şi eu o cuprindere foarte largă din plluelul de vedere al istoriei disciplinei, cerca 
şi posibilităţi de expresie adecvate. Dar, in vremea in care prcda pl'ofesol'Ul bărulţ.ean, limba 
românii IiterarCl nu dispunea de vocabularul tehnic necesar, nu avea bogăţia terminologicCl 
cerută de precizia şi proprietatea (xprimării şi sintaxa ei nu realizase lncă modelele necesare 
!lIlei exprimări ('.o!lcise, flucnte şi elevale. Efortul lui Murgll pentru înlăturarea accstor impe- 
dimente a fost extrem de mare, lucru probat mai ales de mulţimea mijloacelor de care s-a folosit 
}Jentru Îllyingerell I1caj unsuri!or. 

Temiuologia filozofică întrehuinţată este In cea mai mare parte de natură neo]ogieă, 
invaţatul romiin introducind, in multe eazuri pentru prima dată in cultura noastră, termenii 
necesari şi, de foarte multe ori, iu forma pe care o avem şi astăzi. Dac.l 10 terminologia lo- 
gicii exisla o oarecare tradiţie, pc haza modelelor anterioare după greaca sau latină, pîllă la el nll 

11 La E. Poteca Ilmnărul cm'cntelor filozofice discutatc este mai redus. 
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existau cei mal mulţi termeni rcferitori Ja f nterprctarea realităţii, procesul cunoaşterii şi me- 
todologia cunoaşterti şi la doctrinele şi curentele filozofice12.El a dublat termenii ncologici, 
orl de elte ori a Iost poslbil, prin calcurl mai vechi, propuse de D. Cantemir, S, Micu şi E. Po- 
teca, i-a tradus, glosat sau explicat, în aşa fel Incît tcxtulxă fie cit mai inteligibil pentru 
cursanţl. Cantemir Intrcbuintase foarte des procedeul calchierli: neam "gen", pricină "cauză" 
etc. alături de unele neologisme: fenomen. logică, materie etc.':l, Multe din aceste elemente lexi- 
cale se Intilnesc şi la Murgu,· dar adesea în locul calcnrllor apar numai termeni neologici (cum 
este cazul lui [iinţă "esenţă" Ia principele moldovean, dar esenţia III, 147', la profesorul bănă- 
ţean), Samoil Micu întrebuinţa alătur! de neologismele absolut; conditie, dilemă. ecs per ieniie, 
spcr iiniii. [ortnă, idee etc, şi calcurlle fire "natnră",llOlărire "definiţie", pricină ctc.14, Cu E, Po . 
teea15, Eftimie Murgu are în comun o serie de calcuri : cunt ntălor, estitne, tnţelcqire, dar mai ales 
neologisme: eclectic, metafizică, uielod, necesitate, panieism, simbol etc, şi un mare număr de 
elemente lexicale care la profesorul de la Si. Sava aveau forme grecizante tcriiiriu, sist.iniă , 
sco posş, forme care apar, uneori, şi în cursul lui Murgu.. De remarcat că, deşi evită crearea de 
noi calc uri , necesităţile inLeligi.lJiliUlţii I-au stlitpe Murgu să propună uneori, alături dencolo- 
gismc, calcurt : astfel, pentru tratisccndeninl, introdus ca atare (în forma trunsiendenialL, 5!l\ 
III, LV), Întîlnim şi mai pe S1lS de iscusinţă (III, P), adică "dincolo de experrontă, de cunoaşte- 
rea obiectivă" şi pe sas sburătot i [ilosoîi (r, 67'), adică "filozofi care cercetează obiectele supra- 
sensibile", in general, în cursul de la Academia Mlhăilea nă, sint rare situaţiile În care o notiune 
filozofică este exprimată nurn ai printr-un singur cuvînt (mai ales cînd acesta este UIl calc) sau 
() singură tormă uctnd acesta esLe un neologism), 

Edificatoare pentru efortul lui Murgude a găsi termenul potrivit in exprimarea unei 
realităţi şi de a fi în acelaşi timp înţeles, sînt propunerile pentru "raţiune" : socoteala, cuointul 
salI. raţia (IIl, 17!), socotintă (ratio) (1. 12'), ininie (Ll I, 147'), Ultimul termen (minte) apare 
însă şi cu semnificaţia "facultatea de a gindi caunitate a Intelec.tulut şi raţiunii" (I, 21'), pentru 
"intelect" mtrebutntmd calcul lnţălegire (I,lP), Coresp unzător; pentru "raţional" avem: 
raţional (1, 1:1'), socoiincios (1, la'), czwlniâreţ (III, 128'), ,()cotelnic (lII, ac)'), mintesc (II, 42'), 

Interpătrundcl'ca dintre non şi vechi se manifestă, peterenul terminologiei filozofice, 
variat in cursul profesorului de la Academie, Prohabil şi după modelul limbii germane, unele 
există un paralelism -ung, -keif/·tiotl, -itiit în forll1areâ S llbsLatrl:iv eloI' abstracte (de la adjective), 
\1nrgu se folosea de sufixul -ime alllLuri de -i/ale :ra!ional7tiIfe (r, 8'. U. 15'), probabilitate 
(II, 02V), unilJersalitate (I, 66') eLe" dar: obiec!ivillle (III,103') "obiectivitate", S1IbiclilJilllt 
(III, iOa') "subiectivitate", sufleJime (1,9') "spiritualitate", ll.zcrâ/orime (IU, 58v; dar şi aclil1i· 
tate III, 59'), Limba germană poate fi invocată şi în cazul formei !lloJ'll!ic (I IT, 11'; < germ, 
Illomlisch) ; forme ca: apodictic (II, 46', III, 124"). categoric (I. 146"), practic (III, 45').proble- 
matic(l, 83t) sint întrehuinţate curent de Murgu, alături de dogmaliccsc (1,52'), IOf/Meese (1, 87r) 
ete" formaţii care însă sînt mai degrabă luate din opera înaintaşilor, Ia profesorul bănăţean 
manifestîndu-se evident preferinţa pentru sufixul -le, după lat. -ieus şi gemI. -isch, Adje.etivell" 
In -alnic (gheneralnic I. 159" idealllie III. 97v, materialnie 1, 102') sint dllblatcde cele In-al 
(gltmcral II, 44', ideal III, 52'. material III, 52'). La fel stau lucrurile cu varianta -amic: parti·· 
cularnic (I, 110'), particular (1, 107") ; In cazul lui -elnic însă ataşarea lui Ia cuvinte vechi nu 
mai asigură aceeaşi alternanţă: sinlJlzrelnic (I, 110'), simtelnie (I, 11') "sensibil", voinlelnic (r, 
129') "voluntar". Productivitatea Incă mare a sllfixului -nie a făcut posibilii forma leginic 
"Iegje" (I, 20;)', lI, 49') de la lClr + suf. -inie, 

Importanţă decisivă pentru terminologia fiIozofictlfolosiLă de Eftimie Murgn la Acade- 
mia Mihăileană a avut moclelul latin, realizlndu-se a,,ttel In practică ideile despre cultivarea 

U Doar Ellfrosin Poleca Inaintea sa, In traducerea lucnirii lui lIeineccius, Illai făcuse 
In acest sens un salt comparahiL 

13 Vezi p, Vaida, Dimitrie Cantemir şi umanismul, Bucureşti" 1972, p, 1<18·- HiO; id" 
Calculul lingvistic ca procedeu de creare a terminologiei filozofice la Dimitrie Cantemir, in LH X V 
(HHi6), p. ;3-12, 

14 Vezi Elena Toma, Din lncepultzfi/e terminologiei filozof'ice româneşti, in volumul ro·, 
Iectiv Unitate şi diversitate În Romania, 11, Lexic de culturII, Bucureşti, 197tl, p, 51- 78; 
L Lungu, lvleritele lui Sanmi! MiC11 în problema. creilrii terminologiei filozofice româneşti, In 
MCercetări filozofice" II (1955), Of, 4, p. :301-- 810; Marin Ştefănescu, Filosof'ia românească, 
Bucureşti, 1922, p, 118---118, 

15 Heinecc.ius, Pi!owfia C1Wlllllllui şi a năra/JIlrilof adecâ LO.iJliica şi Etica, I trad, de I 
Eufrosin Dimitrie Poteca, Buda, 1829, 
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limbii ale revolu ţionarulul bănăţean, Superioritatea taţă de contem porant este evidentă, şcoala 
înaintaşului său Paul Iorgovici avînd prin el pe cel mai strălucit rcprezentant.i Murgu adaptează 
majoritatea neologismelor de origine latină in forma pe care o avem şi astăzi. Astfel, lat. -(I)io, 
.. (I)ionis>rom. -(i)ie : afirmaţie (1,146"), concluzie (II, 96'), contradicţie (T, 165V), negatie (1,146'), 
obseroaţie (II, 78') etc. (divizie II, 12v, raţie I, 12', III, 21" se vor fixa Însă cu -(t)illne). Adjec- 
livele în -iu sînt curente: afirmativ (1, 1.19V), intuiti» (III, 21'), ne(jativ (1, 119'), subiectiv (II, 
jF). In adaptarea adverbelor se adoptă uneori forma Ia tiuească în -e (moştenită in limba noastră 
numai in cazul a dverb ulul bine) : obiective priuindu-sc (U, 71'), prioită subiective (Il, 75')16, dar 
cele mai frecvente sint derivatele după modelul vechi in -iccsie. Terminologia referitoare la cu- 
renLele şi doctrinele filozofice este cea pe care o avem şi astăzi. Murgu a dat forma adecvată 
sufixelor latineşti -ismus, -isttis, -ianus şi -icus, rcduclndu-Ie la -istn, -ist , -Lan respectiv -ie : 
Iat. criiicismus :» rom. criticism (I, 58'). lat. criticus z-voni. critic (II1, 11'), lat. kantiarniss-rom, 
kantian (IrI, 15''), lat. idealistus > rom. idealist (III, 91') etc.  

Mulţtmna termenilor introduşi În perioada imediat următoare anului 18,30, prin lucrările 
de filozofie, intre care cursurile lui Murgu au () importanţă deosebită. a făcuL ea in limb a 
noastră să se creeze de timpuriu posibilitatea dcrlvăru cu sufixe neologice. Prin act.ivlt al.ea lui 
Eftimie Murgu la Academia Mlhăileană din Iaşi s-au răspîndit in Moldova nu numai ideile filo- 
zofice care. circulau atunci in Europa, ci şi mljloace adecvate pentru a le exprima. Urmindu.t 
la cat.ed ră, alt învăţat de peste munţi, moţul Petre Câmpeanu îl va continua în ambele planuri. 

Eftimie Murgu, pe urmele reprezentantllor Şcolii ardelene, dar în concordanţă Cll opi- 
niile care prindeau tot mai mult teren şi În Principate, s-a manifestat ca lIll adept al ideilor 
latiniste, idei care În viaţa socială urmăreau să trezească conştiinţa naţ.lnna lă a romanilor, iar 
1n viaţa culturală să bazeze procesul de modernizare pe valorlf'learea fondului latlnesc al limbii 
noastre şi pe Imprumuturi din limba latină. In perspectiva timpului! trebuie sublinia t că ideea 
lalinităţii şi orientarea limbii noastrr; (mai ales ca limbă a ştiinţei şi iîlozofiei) spre Izvorul Jatineş 
savante (atît de bogat şi de pedant prelucrat ă de dezbaterile scolasttce şi limbă obişnuită a ope- 
relor ştiinţifice din Europa clvlllzat.ă), au fost cele nrai feeunde şi mai utile culturii române, 
asigurtnuu-I unitate şi continuitate pînă în zilele noastre. Se realiza astfel, pe de o parte, mo- 
dernizarea şi unificarea limbii naţionale de cultură, valorirtcindu-se plenar fondul lexical moş- 
tenit şi, pe de altă parte, contraponderca necesară faţă de alte influenţe, care tocmai lnlăturau 
condl tlilr, formării unei limbi literare moderne. Trebuie amintit aici că unele intenţii expun , 
stonlst« s-au slujit de promovarea Iruncezcl ; Academia Mihăi!eal1ă şi Colegiul de la ,sfintul Sava 
s-au desfiinţ:at practic tocmai prin inlocuirea limbii române ca limbă de predarecl1 franceza. 
Din alLă perspeclivă, pe baza elementelor de vocabular slave, unii conchideau că .romllnil sînt 
slavi; dacă s-ar fi promovat inflnenţa unei limbi moderne, Il-ar fi putut apare in istpric pretcniia 
poporului care vorbea acea limh,l că sîntem măcar rudele lui sărace? Cert este' un lucru, în 
lumina dreptului natural, pe care latilliştii îl cunoşteau atît de bine, numai de;'la părinţi moş- 
teneşti, de la restul, chiar şi de la fraţi, Împrumuţi, şi ridicarea unor pretenţii este oricind 
posibilă. Apoi, ln duda unor exager[lri,prolllovarea limbii latine n-a îl1sernpat niciodată dis- 
preţul pentru limba poporului, inlocuirea ei, ei numai cultivarea ei. ' 

Cind cultura şi ştiinţa românească se caradel'izau prin discontinuitate şi elisarmonie, 
şi cînd slabele lumini dillsecolele trecute uu puteau oferi o platformă pentru prea lllultele impe- 
rative ale lllodernizării, recurgerea la majestatea culturii latine, la limba lui OvidillS, lloratius, 
Cicero şi Cnesar, nu putea avea decît cfedul tonic al mîndriei şi stimnlentlll practic al avintului. 
Dacă astăzi noi putem privi lucrurile altfel, aceasta se datorează si muncii neobosite a acestor 
eroi ai luptei cu ignoranţ'l. Acum cultura noastră işi are propriile tradiţii cu proprii oameni 
de CUltur{l de nivel european, care, În prima jumătate a secolului trecut, se numeau Lazăr, 
Laurian, Cipariu, IIel.iadc, Bălcescu. Intre ci, această flacă!",) a J'oll1tinimii lJi]n,lţ:enc, Eftimie 
Murgll. 

H Procedeul va fl utilizat mai mult de T Cipal'iu şi S. B:ărnuţiu. 


