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1. Prinintreagalui activitate;;Liinţ.ifică
şi prin crezulsău pollticrcvoluttonar.
Eftlc
mieYIUl'gu
se înscrieîn Şcoalalatiuistă,mişcareculturalădinsecolultrecutalecăreidirccţti
şi mult.o
dinrrealizări
au fundamentat
ştuntaromânească
modernă.
Puţinstudiatăşi unilateral
lnţ.eleasă,
gruparea"puriştilor",itliţiată
de corlreilŞcoliiardelene,
CIfost apreciată,In generai, pornindu-se
de la exagerările
sau erorilefăcutede reproz
eutanţ.iiei, şi acestea,adesea,
amplificate
de exegeţi.
,
Con[rîbuţia
lui EftinIieMurgula dezvoltarea
lingvisticii
rornăueştt
esteaproapenecunoscută",
deşia apărutInurmăcu maihinedezeceanio ediţiecarecuprinde
celemaiimportante din scrierilesale".Însemnate
ideilingvistice
conţ.ine,
de asemenea,
capitolulal treilea,
§1f>3
(Despre
semnilc
conieptutilor
) dinmanuscrisul
CUI'S
de[ilosoţie,
Iaşi,1834·_·1835,
f. 128'"
- :138',predal de Murgu
la Academia
Mthăileană''
. Avîndo solidăculturăgenerală,
(Jriguroasă
metodăelelucru,o mintepenetrant.ă
ŞIcuprinzătoare,
Murgu,fără o pregătireIrlolo
gicăspedală, darcu aleselecturielinacestdomeniu
şi cu cunoştinţe
sistematice
defilosofie
şi istorie,
a abordatprobleme
lingvistice
dintreceh,maicomplexe,
reuşinduneorisă formuleze
principii
cu aplicabilitate
generală;el continuă,în acestfel,preocupările
Iui T'.Maior,G11,Şincaişi
P, Iorgovici
şi anticipsipe celealelui T. Ciparlu,HelladeRădulescu
şi B. P. Hasdeu,ea şi
uneleideide teorialimbiiformulateexplicitin Europaapuseanăabiain a dou#jumătateti
.secolului
al XIX-lea.
2. ElLim
le Murgu
.şl-aexprimatopiniilein legăturăcu uneleprobleme!'
de limbăîn lucrareaWiderlcgung
oderAbluuuiluruţ
uiclche
unterdctnTiteloorkomrnt
:i.Erureis,
dassdieWallaclien.
uiclitRomisclicr
abkunţtsirul,nuJ diessnichiausihreritaticnisch-stanisclien.
Sţrraet:«
rolgl.
Mit mehreren
Graf/elen
oetmehrt,nrulin die tnalt
achisclu:Spracile
uberseiz!
dtzrchS.T...., Oren,
18304,
undepolemizează
cuistoriculmaghiarSava Tiikiily.
Acesta,preluindpărerilelui FI'..I.
Sulzerşi parţialpe aleIui J, ChrisUan
EllgeJ,publicase,
maiîntîi1n1323,la IIallc,o hroşură
In eare discutăorigineapoporului
J'Olllfll1
şi a lImbiiromâne,apoi,în 1827,o altă lucrarecare
reia concluziile
enunţateanterior,potrivitcărorapoporulromD.l1
al' fi de origineslaviI,iar
limbaromânăun amcstcede slavi)cu italianA.
1 Unelew,pccte
aleactivităţiisalelingvistice
aufostprezentate
de 1.D. Suciu,In le[Jl1
tllrâ cu EflimieMlll'!]l.l
şi cu obiecti1!italeo.
ştiinţifică,
în LH,XIX,1970,nr. 5, p. 465-41>7;
Alexandru
:vretea,
l'reocll!Jâti
j'i!%gicc
În scrierilelui El/imieNlurgll,în AIJT,VIII, 1970,
p, 14:l-152.
,. EflimieMurgn,Scrieri,ediţ.ic
îngrijităCl!o introducere
şi notede I. D. Sueiu,BncuTeşl.j,196\).
3 AcesL
manuscris
se află la Biblioteca
Centrali\
Lnivcrsitară
din Iaşi,sub cola lllS.
VI·-15.
4 Combalerea
rliscrtaţiei
apărrllâ"nI!titlul:Dovadă
că româniiHilsinideobîrşieromanii
şi eriacestlucruHlireiesedinlimbalor ilalialto-s/alll1.
Completa/â
cu maiJIwlfe
argllmen/ări
şi
tradll.wl
în limbafOlnlÎnel
!lI;S. T.• Bl1da,18:!7
şi Douacla
că româniisîniurmaşiidenecontestat
ai romanilor;
in carescopse adalzgâ
c1/C/Ja
disertaliiadecvate.
In fi/li'.,Obscmalie
privindanficriticaaceluiaşi
S. T., wprinsâÎn anexâ.Heduc.tat
eleE. Murgu,Buda.1830.1.D. Suciu,în
ediţ.iacitată,dă, in paralel,traducerea
rOll1fÎnească
a textuluigerman.
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Caşi P. Maior,maiînainte,Murgudovedeste
cuargumente
Istortce,
lingvistice
şi logice,
Intcmeiale
pe informaţii
preluate,maiales,dinscrierile
tstorlcllor
Intlnl,vechigrecişi bizantinipe carele interpretează
dinperspectiva
rezultatelor
teoreticela carese ajunsese
pînă1n
vremealui,că poporulromânesteurmaşulcolonişlilor
romanirămaşiÎncontinuu
atrt la nordulcît şi la sudulDunăriişi că limbaromânăesteromanică
In structnraşi caracterul
ei. III
afirmarea
originiinerorna
ne a poporului
român,Sava T6kolyporneade la etimologia
slavă
a cuvîntului
olab",E. 'Vlurgu
sesizează
astfelUJlcriteriuImporta
nf şi generalvalabilîn studierea relaţieidintrenumeleetniceşi originea
popoarelor,
anumecă nu trebuiesă sejudeceorigineapopoarelor
după etimologia
termenilorel! caresint numiteacesteasau după analogiileposibile
cualtecuvinte;dacătotuşisepoatestabiliun raportintre origineapoporului
şi numelesăuetnic,aceastatrebuiesă sefacănumalîn legăturăcu numelepc careşl.Idau
membrii
acelni POPOl',
şi nicidecum
cu denumirea
dată de neamurile
vecinecarefolosesc
alte
denumiridec.îtcelecu carese autodenurncs
le poporulrespectiv".
Pentrudovedirea
curacLeru
lul romanleal limbiinoaslre,E.Murguaduceuneleargumenlede naturălogică,altelededusepe bazaproprieiobservaţii
a unorfaptede limbii.Er
îmbrăţişează
opiniadupăcareromâniiau continuatpinăîn secolulal XV-leasedereacu alfabet latinşt cii numaidupăsclndurca
bisericii
creştine,mitropolttul
'I'encttst
l-arfi convins
pe
Alexandru
celBunsă introducă
alfabetulchirlllc,pentruca prinaceasta,să întărească
cultul
ortodox.Ca urmare,.Loatecărţilescrisecu literelatine,în curatalimhă maternă,au fost
supuseanatemei
şi arseIn modpuhllc"(p, 18H)
7.
Introducerea
alfabetului
chirilica aduscu sine - dupăpărerealui Murgu-- unelemodificăridenaturăfoneticăin limbaromână:.Cuvlntele
au inceputsă fiefalsificate
ca prouun.,
ţare,datorll.ă
scrieriistrăine"(p, :n5).El crede,astfel,că datorităfolosirii
alrabet.ul
ul chirilic
deaa devenitzeu,dicerea devenitzicereetc.Explicaţia
estegreşitf\,
darrămînevalabilăideea
că scriereainfluenţează
limba.Aşadar,Murguobservă,inainteanparttielcărţiilui A.A,E.
Schlclerm
acher.Del' inţlnencc
de ['ceritt/re
sur le Lanqaqe,
Darmstadt,J8:15,considerată
cea
maivecheJur-rare
C1UlOSCUt{l
ÎI!caresediscutăraportuldintrescriereşi limbă",că grafiaa pu,
tut influentaevoluţiallmbl
lor.
Contraopiniilorunorînvăţaţistrăini,E. MurgususţineIlUnumaicontinuitatea
nern,
treruptăa românilor
Şia limbiilatinela nordulDunării,ci şi unitatealingvistică
a românilor
depe ambelemalurialefluviului,
arătîndcă limbarnacedoromânllor
"estetol o limbăromană
asemănătoare
celeiromâneşti"
(Scrieri,p. 198)şi că ..şi in parteaaceastaa Dunăriisevorbesc
maimultedialectealelimbiiromâne,dar dintr-odiversitate
de dialeetenu se poateconchide
asuprauneidiversităji
delimbi"(p. :120).
Foarteactualăesteşi opiniaconform
căreiadialecteleromâneşti
urmeazăuneleparliclllariU\ţi
dialeelale
latineştipopulare":
"Intrucitpetimpul
5 Etitnologia
cuvîn!:ului
ulallşi a variantelor
sale(germ.Walach,rus. D%ii,gr. idxo:;
ung.oldh,hulg.IJlah,carestă la bazafOJ'lnei
I'om:lneşti,
ser.ufahelc.)a fostmultdiscutată
Intrecut.FI',Miklosich
credeacăacestnumetifostdatromânilor
decătreslavicaredenUlnese
cu el, ca şi germanii,
popoarele
romanlee,
în general;Safarikşi Poltli atribuieorigineceHă;
Leibnizil deJ'Îvă
dingerm.IVal/en
"migrfll'C";
ThulImann
il explicăprinsI.uiti;"nomad",
iar
EngeJ11apropiede Volgaete.,la AI.Philippicle,
Origineapoporului
român.i a lirnbiiromâne,
('.\11'8
universitar
(caietcarcli aparţinutlui M.Costăchescll),
HJ06 1\J07,p. 12, (aflat la
Biblioteca
cenlralăunivel'sitanl
din Iaşi, sub cotams. fU-2ti,5).
6 Pentruevidcnţiel'ea
arlJilrarităţii
relaţieidinlreetimoI1111
numeluietnil' şi originea
gl'upullti
etnic,Murgll
recurge
la exemplificări
hiiare: "Cueesucces
al'reuşiungerman
săajung{t
ladedllccrea
originiiungurilor,
dac,!ar căutaaceastaexelllsiv
în eliulOlogia
cuvîntului
ungar
[subl.ll.], care-,-arasemănacu cllvÎntul1Jl1ll,qcr
["foa,me"J
'? (Scrieri,p, 128).Maitirziuşi
IlelladeHădulescll,
discutindaceeaşichestiune,
se Înt!'ebadacăse jJoatededuce,prin apl'o-·
pierefonctid"că nwsr:al
se tragedinlIIuscâ.
(VeziG. Ibnlileallu,
Opae,Vll, Bucureşti,
1979,
j). :cl56).
7 Această
aserţiune
a fostpreluatădela D.Cantemir,
Descriplio
Aloldauiae,
veziParteaa
III-a,Cap.V (Despre
literele
moidolJwilor),
Bucureşti,
197:;,p. :nI. şi P. Maior,Istoriapen{nzinceputul
românilor
în Dachia,Buda,18:\4,p, 251-253.T. Ciparill
combate,
în repetate
rinduri,cu argumente
ştiinţifice
aceastăidee;pentruel, ea este,,()fiet.iunc
neisLoJ'ică"
(Dc.':-·
pre limbaromână,Blaj,1877,p. 25).
8 VeziFloraŞuteu,Inlluen(aortografiei
asuprapronuntiei
literareI'OllllÎJlC,ţti,
Bucureşti,
1!J7G,
p. lH.
" Ideeaa foslampluclezvoltaUl
de G.lV{lllesclI,
IstorialimbiiTOlH<ÎW',
rai, j 980,p. 111
Ş.lI.,ca şi în unelelucrărimai veehi.
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migl'afici
de transplantare
romanăcătreDacia,seg,lseauin Itallamaimultedialectealelimbi!
latinevulgare,
iarunelemlădiţevenindacidintoalepărţileItaliei,urmează
căacesteaau adus
decimaimultedialectecu ele,carese maigăsescintr-adevăr
şi astăzila îndemînă"
(p, 222).
Dar Murguconclude
că deşiromânacunoaşteo diversitate
dialedaIămanifestată,maiales,
Înf'onet.ică,
în ansamblul
ei,limbaesteunitară
..
:r Format-ia
logtco-Illosorlcă
l-a determinatpe Mm-gusă .abordexeunele probleme
llngvlstlce
din perspectiva
relaţieilimbă-gîndire.
Fvccunoscmuu-t
Iunctlilede modelare
şi de
expr-imare
a gîndirii,Murgusesizează
şi rolullimbiidefixarea gindiriiîntr-oIorrnămaterială:
,,;-..Joi
ca şi dinfirelegămcontepturtle
noastrede terminişi apoicîndne lnfăţoş'lll1
ceva,gîndimtotdcndată
şi despreterminllc
eu careprinoblclnulrca
noastrăesteIncopctet.ă
aşao lnfăţ.oşare.
Dealeevineaceeacă adesăori
maiînainteneaducemamintede terminidecîtde con-.
tepturl,aşaincitsă vedelarăs[că]naturaar fi rînduitterminiiîn chipde simboluri
[snbl.n.]
princarepartesă ne statornlcim
şi 8'1ne prclnotm
în memorie
cugeturflcnoastrecaresă le
tmpărtăsunaltorapre aceste"(Cursde filosofie,
f. 130"--131').
PentruEfliruleMurgucuvintele
sîntsemne,
şi astfelle denumeşte
în modcurent.Pentru Intelegerea
118
turiişi conţinutului
specificsernnu
lnl lingvistic,
el c.onstdcră
necesarădiscutareatuturorcategorltlor
desemne,ilustrareaacestoraeuexemple!".
În conceptia
luiMurgu
,
semnul"îndeobşte
esteun obiectstrnţcluic,caresauelinfiresau prinînvoireaoamenilor
este
hotărîtspreaceea,că afarăde sine,să deştepteîn noiineăreprezenta
ţia a acestuiobiect"
(Curs,f. 128').Semnulestenatural"firesc"sau convenţional
"voinţelnîe"
(fi. 129').Fireşti
sintsemnele
naturale(..mişcarea
vinilorestesemnfirescal vieţii",f. 129-):convcnt.iunalc
sînt
simbolurile
Lsehiptrlll
estesemnvointelnic
a stăptnlrflcei maiînalte",f. 129)şi cutri
ntele
r= semnele
'lingvistic-el
JDc semnllccelevoillţelnice
să [in uşişderea
şi termini[I], vorbele
şi cuvintele",
f. 129V)
Cuvintele
sîntstrinslegatede reprezenl.ărl
şi nottuni,deaceea,"deatîte
speţ.llsint terrntntl,de cite sint reprezcntatlile
şi eonţcpturile
celeprtntr-tnşll
Însemnate"
(f.
129V).
Astfel,Murgudislinge: numeproprii,numeuniversale
şi termenitehnlci(f. 129v
-- 1:30').
EI predze:lZă
caracterulde substitutal semnului,
carear realizain conştiinţavorbltorulut
reprezentarea
ohier-Lnlul
pe careil desemnează
şi "afarăde sine",În abseniia,deci,dar acest
fapt estecaracteristic
numaisemnului
lingvistic,
nu şi indicilor.Probabil,sub influenţalui
Herrler,Schlegel
şi W.vonHumboldt",
Eftimie'\furglldiscnt:ldespreorganismul
lingvistic,
relevîndcaracterullimbiide ansamblu
organizat,
şi desprestructuraspecifică
a uneilimbi.
Astfel,vorbinddesprepătrnnderea
elementelor
neogreceşti
in limbileromanice,
el emiteprintre primiila noi,ideealimbiica sistem:..În aeestcazacesteeuvinteitalicncşti
preluateelin
limbagrecească
ar manifesta,
potrivitorganismului
Iingvistic12
deosebit,t:lexillne,
terminaţii
şi gustgrecesc,
InsăIn locde aceaslase observăcă elementele
prduate greceştiu suJ'er.it
o
modificare
romanică"
(Scrieri,p. 270).CI.şi: "Dupăreculloaşterea
originii,curăp1rea
limbii,
princarecuvintele
străine,parţialellrenteşi nepotrivite
organismului
vorbiriipre::nm
şi proprietăţiloraccsteiH,
sînt eliminate"
(p. 3::11).
:'
,4.Analizarea
faptelorde limbăin lewHură
cu realităţ.i1e
istoriceşi socialel-aucondus
pe Murgula e.nunţarea
unorideiprivindintcrdependcuţa
limbă-societate.
Plfe!ndde la necesitateaÎnlocuirii
alfabelului
chirilicşi 3 purificării
limbiiromflnede
elementele
slave,maiales,
şi de la nevoiaintroducerii
de Cuvinte
noi,de originelatină,în scopuluneiexprimări
maipotriviteşi maielegante,
Eftill1ie
Murgu,
urmînclu-I
pe P, Iorgovici
şi premergînd
luiA. T. LauTiau,A. ['UUillUI
şi. par1inl,lui T. Cipariu.propuneunelemodalităţide îmbogăt.ire
a limbii.
unaanalitică,"Înmăsuraîn careexaminăm
etimologia,
bazaşi rădăcinalimbiiromâne,pentru a fundamenta
prinaceastareguligenerale,
dupăcarese efectllcaz{\
derivă
riie necesare
cuvintelor
ce lipsesc"(Scrieri,p_3:32)şi alta sintetică,,.prinInlocuirea
cuvintelor
lipsă din
Iimhalatină".Ca şi P. Maiorl:J.
111v{lţalul
bănăţeanera conştientde raptulc{llatinade la
bazalimbiiromâneestediferităde latinaclasÎe{l.
El eOllsieleră,
înS{l,
eli,pentruintroducerea
unor termeninoi, trebuiaureconstituite
formeşi cuvintelatineştipopularepentrua fi In
spirilnllimbiiromilne.
în Cursuldeliloso/'ie,
Murgllstabileşte,
chiar,legidefolosirea cuvintelor: "în genere,la inl.l'ebuinţarea
terminilor,
în ehipde legene poateslujic;l să intl'clminVezişi D\i10O asemenea
abordarea tcorieisemnului
lingvisticestefoarteactual{l,
mitrulrimia,Cursde linguÎstică
generalii(uzintern).Iaşi,1978,p. 171Ş.\!,
11G. Iv;'inescu,
în Sili/axalimbiiromâne(cursIitografiat),
laşi, 1\l47--1(1,j8,p, 29
s.u.,stabileşte
Jilintiaideiide limbăca existentăorganică.
12Editorula tl'adusgreit SpraChOl[!anism
pl'inorganal vorbirii.
'" VezIG, Istrate,JI0.5fenirca
linguisticd
a lui l'c[ruMaior,în ACI (serienouă),SecţiuneaIII, e. Lingvistid\,
tom,XVIII,1972,p. VI VII.
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ţăru terminiinsem
nături,nu săci,hotărîţi,Propriişi l{111111riţL
în dcosăbil,în prrvrreacătră
Boiînşinela Întrebuinţarea
tcrnuntlor
să cuvinesă ne aducemamintecumciimai potrivit
esteca oiiIusăm
nămunu]şi tol aeelaşconţoptcu unulşi tot acclaştermtn"(f. 1:12"-EftimieMurgudistingedouăsUluri(saucumziceci, "fGlosil'i")
In limhăl4:comun
ştiinţific.
(I. j :2'), şi pentrucă obiect
ivulsăuprincipal
consta111
Iormareaterminologiei
ştiinţificela români,el slahlleştecîtevaregulidefolosirea cuvinteJor
tcluncc,valabile,în parte
şi astiizi:,,1.să nu înLrelminj.l.m
terminiIroplceşt!
şi metaforiceşti..,
2. sl Încungiurăm
terminiiIndoielllici
şi universali
.., :3,să Inl.rcbui
nţăm terminilns;11nnăLori...
4. terminiisă fie
inţăleşi["definiţi"]
ca nu cumvasă nu s1 priceapă
.., 5... sil nu intrebulntăm
terministrăini"(f. 1,1:3'
-13'1'),lnsă Murgu
faceuneleeOl1cesii
atît polisemlai,
eu condiţias:1fiebinepreclzat
nou,limbii
cit şi termenilor
lui P. Iorgoviei,
li doreşte"deriva]i"seusul
in spiritul
române. străini,pe care,asemenea
.
Printreargumentele
invocatede 1\Iurgu
In susţinerea
tezeisuieconformcâ.rciu
limbii
rornân«,
avîndstructurărornanică,îi sînt ncadccvst
c atît alfabetulchirilie,cît şi elementele
lexicaleslavc,se aflăşi ideeaciiorganele
devorbire
llUsîntidenticeIt1diIerHe
popoareşi că
aces!lucrucOlldiţ.ionează
speeif'Icu
l uileilimbi.S-lll'păreaC{lel acordăconfGrmaţiei
organelor
rnalerialeale arUcu18.tii
sunetelor,bazeide articulaţle,înaintealui ConslnnUno
NJgra15
şi
HermannOStllOU1u
statut de cauzăa schimbărllor
lirnbllor
:"Multtimps-a scurspînt\ cînd
bietulromâna pututstăpiuiluubaslavăne1'otrivită
organuilli
săudevorhit'e"
(Scrieri,
p, 192).
Sau: "CUvinte
străine,nccoecspunzătn[ll'c
orgauuJlli
de vorbireromânesc"
(1'.:}42);"Limha
slav1eonstituieoirnposibHitate
pentruorganulvorbjrHron'lane]?)
JireCl:Il11
şI linll),}
rornanl
penlruslav"(p. 3-17).
În relevareacaraclerului
rOlUani<:
al limbiironulne,Murglladuce11]discuţie,pe lîngi\
uneleaspecleH1orfologiee.
romîneştiraportatela alte limbirornmlice
ca italianasaufrancc'a
(comparaţ.ia
adjectivelor,
conjllgarea
vcrbdor,formarea\IHOr
modurişi timpuri),şi lexicu.l,
ln caredistinge,
inaintealui Hasdeu18,
un lluelcnprincipnl,
în exclusivitate
latin,şi Uliulperiferie,mobil,în carese cuprindşi cuvintede'llte origini.CuaceasL{I
ocazie,EflimieI\Iurgu
formuleazâ.
unuldintrecelemaieficiente
principii
destabilire
a slj'lIeLurU
lexicale
a uneilirnbi1""Dupăpărereamea,strueLura
[meilimbipoalefi dednsădinurmătoarele
pril]cJpii
:1. Dincuvintelecelemait.rebuincioase
aleuneilimbi,considerate
în slarenaturaltl.Acesteelivinlear
puteafi !lumilepe drept,cuvintealeprimeinecesită'ţi,
l!crbaprimaeneeessitalis...
12J. PrindpiuIal doileaconstăîn propriet.â.!.ile
de coincidenţă
alelimbiice se nmdizeazfl,
cu aceleaale
uneialteia,ale cărororigineşi caractersînl cunoscute"
(Scrieri,p. 20:--·2(4).Detc!'lldnarea
sLructurii
lexicalea uneiUrubipe principiiasemănătoare
fusesej"Jcllliianteriorde GiuHo
Perticari(1779--1822),
pe care!Vllll'gll
IIcitează.PrincipiLllluiMurgu
a foslnmoscutîn epocă.
G,,),
Bariţiu
a folositmetodalui pentru dovedirealatiniLăţiilimbiinoastreÎn polemica
cu
K. Sehuller2",
O asemenea
perspectivâ.
în cercetarea
uneilimhii-a înlesniL
lui Mlll'gu
sllI'pl'indcl'ea
legăturiiindisoluhilc
intre limbă şi societate:"Limbaesle limitat,jla soc.ielate,
şi in
afara acesteiaea este nu numai lipsitll de scop, dar aproapeimposihilă"
(Scrieri,
p. 20il).Deaceea,el consideră
absolLlt
necesarea naţiunilesă-şicunoască
originea,
lmprejurărileistoriceşi social-politice
'Incares-auformal:,
darmaialesistorialimbIi,eăci,in cOl1,:epţinlui "Limbaşi naţiuneasîntlegaleîntr-olaltă
in modulcellllaiintim,ca atareformarea
na14Ion IIcliadeHădulescu,
în Scrisoarea
I cătreC. Negruzzi,
18:Hi,diferenţia"limba
tiinţ.cl()rsau fi dubului"de."limbninimiisau a sentimentului",
(VeziAI.Andriescu,
Stil SI
limba.j,Iaşi,1!J77,
p. 240ş.u.).
15La pucsiapopolarc
ital!ano,în "Hornania",1876,
p. 4fl2,la A. Philippidc,
Originea
români/oI',
vot II, Iaşi, 1927,p. 2'!fl.
11;Da,l',nhisiolor;isehc
LUU[
ps[/ellOlogisehe
Alomenl
in dcl'5f!l'achlichcn
FOl'lllWbildtlll[J,
Berlin,1879,p. 15,la A. Philippide,
op.cii.,p. 2'lG.
17Ca i p, Iorgovici
(Obscl'oa/ii
de limbărumâneascâ,
ediţiecriticiîde DoinnBogdanDaseiiJu
şi Cl'işuDascălu,
Tiniişoara,
1\l79,p, 77)şi IonBudaÎ.-DeleaulI
(veziIonGhel,ie,
Opera
ling/Jisticâ
a lui
TonBUdai-Deleanll,
Bucureşti,1HOG,
p. 114),NlurguI'olosqteadesearoman
cu sensulde
"romfln".
18VeziL D. Suci\!,in legă/llrâ
eli E{UmicMurgu
şi CIIobiectivitalca
stiinji{ieâ,
in LH,
XIX,1970,ZIf'.
5, p. 465--467;Ici.,Introdllcere
la EftimicMurgI],
Scrieri,p, 78.
1"PrIncipiu
formulatca atareşi aplicatde Al. Gram,incercare
asupraronduluiprindj){lllexicalal limbiiromâne,Bueul'cşli,
1954.
o VeziL D. Suciu,In!rodllcCI'c
la EftîlllieMllrgu,
Scrieri,p. 78.
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;ţillnH
poatefi favorizată
numaiprinformarea
limbii"(p. :371).
Trebuiesă observăm
că şi ItICI,
eaşi în celemaimultecazuri,Murgu.vorblnddespreIirribă,
sereferăla aspectul
literal'al acesteia şi căvizau
principiile
sale
amai
vindales.
sprijinin modelulaltorlimbiliterare,ca germana,
de
.exemplu,
limba
depurtate,
cultură,
Peliniapreocupărilor
demodernizare
a limbiiromâne,Murgusurprinde
unuldinizvoarele dezvoltării
acesteia,anumecontradicţia
între posibil!titţile
de comunieare
existenteşi
ideileceurmează
a fi exprimate,
evidenţiind
relaţiadintreemanciparea
culturalăşi progresu
I
'Ihnbtl.În Cursdefilosofie,
E. Murgupreciza:"Cultura
limbeica o fireascăurmarea culturei
-ceidinlăuntrucutoatecă nupoatemergeinainteacultnreiceidinlăuntru,pentruaceeatotuş
.cacu attt malsigursă propăşească,
trebuieşteoarecare
îndreptare.
Decipe lingă cîştigarea
:ideilorcelorce ne lmninează
mintea,să cuvinea lua arulnte,CUlTI
că acesteideiatuncevor
'IntraÎnnaţionale"
comerţul
naţional,
cîndsă vorÎnsemna
printerminipotriviţicu duhulnaţieişi cufirea
Jimbei
(f. 13S').
EftilllieMurguşi-aprezentatideilelingvistice
în lucrăride istorieşi filosof!eserise
în
.germană
şi românăşi a reuşitsă-şiformuleze
concepţia
moderllăcu o claritateremarcabilă
în ambelelimbi.El a avutîn vederemaitoateaspeetele
limbii,astfelInciturmărireaideilor
lui lingvisUce
oferăo imagineaproapecornpleHI
a mişcărtt
latinisteelincare a făcut parte.
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