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1. Prin intreaga lui activitate ;;Liinţ.ifică şi prin crezul său polltic rcvoluttonar. Eftlc 
mie YIUl'gu se înscrie în Şcoala latiuistă, mişcare culturală din secolul trecut ale cărei dirccţti 
şi mult.o din rrealizări au fundamentat ştunta românească modernă. Puţin studiată şi unilateral 
lnţ.eleasă, gruparea "puriştilor",itliţiată de corlreil Şcolii ardelene, CI fost apreciată, In gene- 
rai, pornindu-se de la exagerările sau erorile făcute de reproz eutanţ.ii ei, şi acestea, adesea, 
amplificate de exegeţi. , 

Con[rîbuţia lui EftinIie Murgu la dezvoltarea lingvisticii rornăueştt este aproape necu- 
noscută", deşi a apărut In urmă cu mai hine de zece ani o ediţie care cuprinde cele mai impor- 
tante din scrierile sale". Însemnate idei lingvistice conţ.ine, de asemenea, capitolul al treilea, 
§1f>3 (Despre semnilc conieptutilor ) din manuscrisul CUI'S de [ilosoţie, Iaşi, 1834·_·1835, f. 128'" 
- :138', preda l de Murgu la Academia Mthăileană'' . Avînd o solidă cultură generală, (J riguroasă 
metodă ele lucru, o minte penetrant.ă ŞI cuprinzătoare, Murgu, fără o pregătire Irlolo gică spe- 
dală, dar cu alese lecturi elin acest domeniu şi cu cunoştinţe sistematice de filosofie şi istorie, 
a abordat probleme lingvistice dintre ceh, mai complexe, reuşind uneori să formuleze principii 
cu aplicabilitate generală; el continuă, în acest fel, preocupările Iui T'. Maior, G11, Şincai şi 
P, Iorgovici şi a nticipsi pe cele ale lui T. Ciparlu, Hellade Rădulescu şi B. P. Hasdeu, ea şi 
unele idei de teoria limbii formulate explicit in Europa apuseană abia in a dou# jumătate ti 
.secolului al X IX-lea. 

2. El Lim le Murgu .şl-a exprimat opiniile in legătură cu unele probleme!' de limbă în lu- 
crarea Widerlcgung oder Abluuuiluruţ uiclche unter dctn Titel oorkomrnt : i.Erureis, dass die Walla- 
clien. uiclit Romisclicr abkunţt sirul, nuJ diess nichi aus ihrer itaticnisch-stanisclien. Sţrraet:« rolgl. 
Mit mehreren Graf/elen oet mehrt, nrul in d i e tnalt ach isclu: Spracile uberseiz! dtzrch S. T .... , Oren, 
18304, unde polemizează cu istoricul maghiar Sa va Tiikiily. Acesta, preluind părerile lui FI'. .I. 
Sulzer şi parţial pe ale Iu i J, ChrisUan EllgeJ, publicase, mai întîi 1n 1323, la IIallc, o hroşură 
In ea re discută originea poporului J'Olllfll1 şi a lImbii române, apoi, în 1827, o altă lucrare care 
reia concluziile enunţate anterior, potrivit cărora poporul romD.l1 al' fi de origine slaviI, iar 
limba română un amcstce de slavi) cu italianA. 

1 Unele w,pccte ale activităţii sale lingvistice au fost prezentate de 1. D. Suciu, In le[Jl1 
tllrâ cu Eflimie Mlll'!]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 scrierile lui El/imie Nlurgll, în AIJT, VIII, 1970, 
p, 14:l-152. 

,. Eflimie Murgn, Scrieri, ediţ.ic îngrijită Cl! o introducere şi note de I. D. Sueiu, Bncu- 
Teşl.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 românii Hil sini de obîrşie romanii 
şi eri acest lucru Hli reiese din limba lor ilalialto-s/alll1. Completa/â cu mai JIwlfe argllmen/ări şi 
tradll.wl în limba fOlnlÎnel !lI; S. T .• Bl1da,18:!7 şi Douacla că românii sîni urmaşii de necontestat 
ai romanilor; in care scop se adalzgâ c1/C/Ja disertalii adecvate. In fi/li'., Obscmalie privind anfi- 
critica aceluiaşi S. T., wprinsâ În anexâ. Heduc.tat ele E. Murgu, Buda. 1830. 1. D. Suciu, în 
ediţ.ia citată, dă, in paralel, traducerea rOll1fÎnească a textului german. 
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Ca şi P. Maior, mai înainte, Murgu dovedeste cu argumente Istortce, lingvistice şi logice, 
Intcmeiale pe informaţii preluate, mai ales, din scrierile tstorlcllor Intlnl, vechi greci şi bizan- 
tini pe care le interpretează din perspectiva rezultatelor teoretice la care se ajunsese pînă 1n 
vremea lui, că poporul român este urmaşul colonişlilor romani rămaşi Încontinuu atrt la nor- 
dul cît şi la sudul Dunării şi că limba română este romanică In structnra şi caracterul ei. III 
afirmarea originii nerorna ne a poporului român, Sa va T6koly pornea de la etimologia slavă 
a cuvîntului olab", E. 'Vlurgu sesizează astfel UJl criteriu Importa nf şi general valabil în studie- 
rea relaţiei dintre numele etnice şi originea popoarelor, anume că nu trebuie să se judece ori- 
ginea popoarelor după etimologia termenilor el! care sint numite acestea sau după ana- 
logiile posibile cu alte cuvinte; dacă totuşi se poate stabili un raport intre originea poporului 
şi numele său etnic, aceasta trebuie să se facă numal în legătură cu numele pc care şl.I dau 
membrii acel ni POPOl', şi nicidecum cu denumirea dată de neamurile vecine care folosesc alte 
denumiri dec.ît cele cu care se autodenurncs l e poporul respectiv". 

Pentru dovedirea curacLeru lul romanle al limbii noaslre,E. Murgu aduce unele argu- 
menle de natură logică, altele deduse pe baza propriei observaţii a unor fapte de limbii.Er 
îmbrăţişează opinia după care românii au continuat pină în secolul al X V-lea sederea cu alfa- 
bet latin şt cii numai după sclndurca bisericii creştine, mitropolttul 'I'encttst l-ar fi convins pe 
Alexandru cel Bun să introducă alfabetul chirlllc, pentru ca prin aceasta, să întărească cultul 
ortodox. Ca urmare, .Loate cărţile scrise cu litere la tine, în curata l im hă maternă, au fost 
supuse anatemei şi arse In mod puhllc" (p, 18H) 7. 

Introducerea alfabetului chirilic a adus cu sine - după părerea lui Murgu -- unele mo- 
dificări de natură fonetică in limba română: .Cuvlntele au inceput să fie falsificate ca prouun., 
ţare, datorll.ă scrierii străine" (p, :n5). El crede, astfel, că datorită folosirii alrabet.ul ul chirilic 
dea a devenit zeu, dicere a devenit zicere etc. Explicaţia este greşitf\, dar rămîne valabilă ideea 
că scrierea influenţează limba. Aşadar, Murgu observă, inaintea nparttiel cărţii lui A. A, E. 
Schlclerm acher. De l' inţlnencc de ['ceritt/re sur le Lanqaqe, Darmstadt, J 8:15, considerată cea 
mai veche Jur-rare C1UlOSCUt{l ÎI! care se discută raportul dintre scriere şi limbă", că grafia a pu, 
tut influenta evoluţia llmbl lor. 

Contra opiniilor unor învăţaţi străini, E. Murgu susţine IlU numai continuitatea nern, 
treruptă a românilor Şi a limbii latine la nordul Dunării, ci şi unitatea lingvistică a românilor 
de pe ambele maluri ale fluviului, arătînd că limba rnacedoromânllor "este tol o limbă romană 
asemănătoare celei româneşti" (Scrieri, p. 198) şi că .. şi in partea aceasta a Dunării se vorbesc 
mai multe dialecte ale limbii române, dar dintr-o diversitate de dialeete nu se poate conchide 
asupra unei diversităji de limbi" (p. :120). Foarte actuală este şi opinia conform căreia dialec- 
tele româneşti urmează unele parliclllariU\ţi dialeelale latineşti populare": "Intrucit pe timpul 

5 Etitnologia cuvîn!:ului ulall şi a variantelor sale (germ. Walach, rus. D%ii, gr. idxo:; 
ung. oldh, hulg. IJlah, care stă la baza fOJ'lnei I'om:lneşti, ser. ufah elc.) a fost mult discutată 
In trecut. FI', Miklosich credea că acest nume ti fost dat românilor de către slavi care denUlnese 
cu el, ca şi germanii, popoarele romanlee, în general; S afarik şi Polt li atribuie origine ceHă; 
Leibniz il deJ'Îvă din germ. IVal/en "migrfll'C"; ThulImann il explică prin sI. uiti; "nomad", iar 
EngeJ 11 apropie de Volga ete., la AI. Philippicle, Originea poporului român .i a lirnbii române, 
('.\11'8 universitar (caiet carc li aparţinut lui M. Costăchescll), HJ06 1 \J07, p. 12, (aflat la 
Biblioteca cenlrală univel'sitanl din Iaşi, sub cota ms. fU-2ti,5). 

6 Pentru evidcnţiel'ea arlJilrarităţii relaţiei dinlre etimoI1111 numelui et nil' şi originea 
gl'upullti etnic, Murgll recurge la exemplificări hiiare : "Cu ee succes al' reuşi un german să ajung{t 
ladedllccrea originii ungurilor, dac,! ar căuta aceasta exelllsiv în eliulOlogia cuvîntului ungar 
[subl. ll.], care -,-ar asemăna cu cllvÎntul 1Jl1ll,qcr ["foa,me"J '? (Scrieri, p, 128). Mai tirziu şi 
Ilellade Hădulescll, discutind aceeaşi chestiune, se Înt!'eba dacă se jJoate deduce, prin apl'o-· 
piere fonctid" că nwsr:al se trage din lIIuscâ. (Vezi G. Ibnlileallu, Opae, Vll, Bucureşti, 1979, 
j). :cl56). 

7 Această aserţiune a fost preluată de la D. Cantemir, Descriplio Aloldauiae, vezi Partea a 
III-a, Cap. V (Despre literele moidolJwilor), Bucureşti, 197:;, p. :nI. şi P. Maior, Istoria pen- 
{nz inceputul românilor în Dachia, Buda, 18:\4, p, 251-253. T. Ciparill combate, în repetate 
rinduri, cu argumente ştiinţifice această idee; pentru el, ea este ,,() fiet.iunc neisLoJ'ică" (Dc.':-· 
pre limba română, Blaj, 1877, p. 25). 

8 Vezi Flora Şuteu, Inlluen(a ortografiei asupra pronuntiei literare I'OllllÎJlC,ţti, Bucureşti, 
1!J7G, p. lH. 

" Ideea a fosl amplu clezvoltaUl de G. lV{lllesclI, Istoria limbii TOlH<ÎW', rai, j 980, p. 111 
Ş.lI., ca şi în unele lucrări mai veehi. 
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Vezi şi D\i- 

1(1,j8, p, 29 

migl'afici de transplantare romană către Dacia, se g,lseau in Italla mai multe dialecte ale limbi! 
latine vulgare, iar unele mlădiţe venind aci din toale părţile Italiei, urmează că acestea au adus 
deci mai multe dialecte cu ele, care se mai găsesc intr-adevăr şi astăzi la îndemînă" (p, 222). 
Dar Murgu conclude că deşi româna cunoaşte o diversitate dialedaIă manifestată, mai ales, 
În f'onet.ică, în ansamblul ei, limba este unitară .. 

:r Format-ia logtco-Illosorlcă l-a determinat pe Mm-gu să .abordexe unele probleme 
llngvlstlce din perspectiva relaţiei limbă-gîndire. Fvccunoscmuu-t Iunctlile de modelare şi de 
expr-imare a gîndirii, Murgu sesizează şi rolul limbii de fixare a gindirii într-o Iorrnă materială: 
,,;-..Joi ca şi din fire legăm contepturtle noastre de termini şi apoi cînd ne lnfăţoş'lll1 ceva, gîn- 
dim totdcndată şi despre terminllc eu care prin oblclnulrca noastră este Incopctet.ă aşa o lnfă- 
ţ.oşare. De alee vine aceea că adesăori mai înainte ne aducem aminte de termini decît de con-. 
tepturl, aşa incit să vede larăs [că] natura ar fi rînduit terminii în chip de simboluri [snbl. n.] 
prin care parte să ne statornlcim şi 8'1 ne prclnotm în memorie cuge turflc noastre care să le 
tm părtăsun altora pre aceste" (Curs de filosofie, f. 130"--131'). 

Pentru Ef lirule Murgu cuvintele sînt semne, şi astfel le denumeşte în mod curent. Pen- 
tru Intelegerea 118 turii şi conţinutului specific sernnu lnl lingvistic, el c.onstdcră necesară dis- 
cutarea tuturor categorltlor de semne, ilustrarea acestora eu exemple!". În conceptia lui Murgu , 
semnul "îndeobşte este un obiect strn ţcluic, care sau elin fire sau prin învoirea oamenilor este 
hotărît spre aceea, că afară de sine, să deştepte în noi ineă reprezenta ţi a a acestui obiect" 
(Curs, f. 128'). Semnul este natural "firesc" sau convenţional "voinţelnîe" (fi. 129'). Fireşti 
sint semnele naturale ( .. mişcarea vinilor este semn firesc al vieţii", f. 129-): convcnt.iunalc sînt 
simbolurile Lsehiptrlll este semn vointelnic a st ăptnlrfl cei mai înalte", f. 129) şi cutri ntele 
r = semnele 'lingvistic-el JDc semnllc cele voillţelnice să [in uşişderea şi termini [I], vorbele 
şi cuvintele", f. 129V) Cuvintele sînt strins legate de reprezenl.ărl şi nottuni, de aceea, "de atîte 
speţ.ll sint terrntntl, de cite sint reprezcntatlile şi eonţcpturile cele prtntr-tnşll Însemnate" (f. 
129V). Astfel, Murgu dis linge : nume proprii, nume universale şi termeni tehnlci (f. 129v -- 1:30'). 
EI predze:lZă caracterul de substitut al semnului, care ar realiza in conştiinţa vorbltorulut 
reprezentarea ohier-Lnlul pe care il desemnează şi "afară de sine", În abseniia, deci, dar acest 
fapt este caracteristic numai semnului lingvistic, nu şi indicilor. Probabil, sub influenţa lui 
Herrler, Schlegel şi W. von Humboldt", Eftimie '\furgll discnt:l despre organismul lingvistic, 
relevînd caracterul limbii de ansamblu organizat, şi despre structura specifică a unei limbi. 
Astfel, vorbind despre pătrnnderea elementelor neogreceşti in limbile romanice, el emite prin- 
tre primii la noi, ideea limbii ca sistem: .. În aeest caz aceste euvinte italicncşti preluate elin 
limba grecească ar manifesta, potrivit organismului Iingvistic12 deosebit ,t:lexillne, terminaţii 
şi gust grecesc, Insă In loc de aceasla se observă că elementele prdua te greceşti u suJ'er.it o 
modificare romanică" (Scrieri, p. 270). CI. şi: "După reculloaşterea originii, curăp1rea limbii, 
prin care cuvintele străine, parţial ellrente şi nepotrivite organismului vorbirii pre::nm şi pro- 
prietăţilor accsteiH, sînt eliminate" (p. 3::11). :' 

,4. Analizarea faptelor de limbă in lewHură cu realităţ.i1e istorice şi sociale l-au condus 
pe Murgu la e.nunţarea unor idei privind intcrdependcuţa limbă- societate. Plfe!nd de la nece- 
sitatea Înlocuirii alfabelului chirilic şi 3 purificării limbii romflnede elementele slave, mai ales, 
şi de la nevoia introducerii de Cuvinte noi, de origine latină, în scopul unei exprimări mai po- 
trivite şi mai elegante, Eftill1ie Murgu, urmînclu-I pe P, Iorgovici şi premergînd lui A. T. Lau- 
Tiau, A. ['UUillUI şi. par1inl, lui T. Cipariu. propune unele modalităţi de îmbogăt.ire a limbii. 
una analitică, "În măsura în care examinăm etimologia, baza şi rădăcina limbii române, pen- 
tru a fundamenta prin aceasta reguli generale, după care se efectllcaz{\ derivă riie necesare 
cuvintelor ce lipsesc" (Scrieri, p_ 3:32) şi alta sintetică, ,.prin Inlocuirea cuvintelor lipsă din 
Iimha latină". Ca şi P. Maiorl:J. 111v{lţalul bănăţean era conştient de raptul c{l latina de la 
baza limbii române este diferită de latina clasÎe{l. El eOllsieleră, înS{l, eli, pentru introducerea 
unor termeni noi, trebuiau reconstituite forme şi cuvinte latineşti populare pentru a fi In 
spirilnl limbii romilne. în Cursul de liloso/'ie, Murgll stabileşte, chiar, legi de folosire a cuvin- 
telor : "în genere, la inl.l'ebuinţarea terminilor, în ehip de lege ne poate sluji c;l să intl'clmin- 

10 O asemenea abordare a tcoriei semnului lingvistic este foarte actual{l, 
mitru lrimia, Curs de linguÎstică generalii (uz intern). Iaşi, 1978, p. 171 Ş.\!, 

11 G. Iv;'inescu, în Sili/axa limbii române (curs Iitografiat), laşi, 1 \l47-- 
s.u., stabileşte Jilintia ideii de limbă ca existentă organică. 

12 Editorul a tl'adus greit SpraChOl[!anism pl'in organ al vorbirii. 
'" VezI G, Istrate, JI0.5fenirca linguisticd a lui l'c[ru Maior, în ACI (serie nouă), Sec- 

ţiunea III, e. Lingvistid\, tom, XVIII, 1972, p. VI VII. 
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ţăru termini insem nături, nu săci, hotărîţi, Proprii şi l{111111riţL în dcosăbil, în prrvrrea cătră 
Boi înşine la Întrebuinţarea tcrnuntlor să cuvine să ne aducem aminte cum cii mai potrivit 
este ca oii Iusăm năm unu] şi tol aeelaş co nţopt cu unul şi tot acclaş termtn" (f. 1:12"-- 

Eftimie Murgu distinge două sUluri (sau cum zice ci, "fGlosil'i") In limhăl4: comun 
ştiinţific. (I. j :2'), şi pentru că obiect ivul său principal consta 111 Iormarea terminologiei ştiin- 
ţifice la români, el s l ahlleşte cîteva reguli de folosire a cuvinteJor tcluncc, valabile, în parte 
şi astiizi: ,,1. să nu înLrelminj.l.m termini Iroplceşt! şi metaforiceşti.., 2. sl Încungiurăm ter- 
minii Indoielllici şi universali .. , :3, să Inl.rcbui nţ ăm terminilns;11nnăLori... 4. terminii să fie 
inţăleşi ["definiţi"] ca nu cumva să nu s1 priceapă .. , 5 ... sil nu intrebulntăm termini stră- 
ini" (f. 1,1:3' -13'1'), lnsă Murgu face unele eOl1cesii atît polisemlai, eu condiţia s:1 fie bine pre- 
clzat seusul nou, cit şi termenilor străini, pe care, asemenea lui P. Iorgoviei, li doreşte "deri- 
va]i" in spiritul limbii române. . 

Printre argumentele invocate de 1\Iurgu In susţinerea tezei suie conform câ.rciu limbii 
rornân«, avînd structură rorn a nică, îi sînt ncadccvst c atît alfabetul chirilie, cît şi elementele 
lexicale sl avc, se află şi ideea cii organele de vorbire llU sînt identice It1 diIerHe popoare şi că 
aces! lucru cOlldiţ.ionează speeif'Icu l uilei limbi. S-lll' părea C{l el acordă confGrmaţiei organelor 
rnaleriale ale arUcu18.tii sunetelor, bazei de articulaţle, înaintea lui ConslnnUno NJgra15 şi 
Hermann OStllOU1u statut de cauză a schimbărllor lirnbllor :"Mult timp s-a scurs pînt\ cînd 
bietul român a putut stăpiui luuba slavă ne1'otrivită organuilli său de vorhit'e" (Scrieri, p, 192). 
Sau: "CUvinte străine, nccoecspunzătn[ll'c orgauuJlli de vorbire românesc" (1'. :}42); "Limha 
slav1eonstituieo irnposibHitate pentru organul vorbjrH ron'lane]?) JireCl:Il11 şI linll),} rornanl 
penlru slav"(p. 3-17). 

În relevarea caraclerului rOlUani<: al limbii ronulne, Murgll aduce 11] discuţie, pe lîngi\ 
unele aspecle H1orfologiee. romîneşti raportate la alte limbi rornmlice ca italiana sau francc'a 
(comparaţ.ia adjectivelor, conjllgarea vcrbdor, formarea \IHOr moduri şi timpuri), şi lexicu.l, 
ln care distinge, inaintea lui Hasdeu18, un lluelcn principnl, în exclusivitate latin, şi Uliul peri- 
ferie, mobil, în care se cuprind şi cuvinte de'llte origini. Cu aceasL{I ocazie, Eflimie I\Iurgu 
formuleazâ. unul dintre cele mai eficiente principii de stabilire a slj'lIeLurU lexicale a unei lirnbi1"- 
"După părerea mea, strueLura [mei limbi poale fi dednsă din următoarele pril]cJpii :1. Din cu- 
vintele cele mai t.rebuincioase ale unei limbi, considerate în slare naturaltl. Aceste elivinle ar 
putea fi !lumile pe drept, cuvinte ale primei necesită'ţi, l!crba primae neeessitalis... 12 J. Prind- 
piuI al doilea constă în propriet.â.!.ile de coincidenţă ale limbii ce se nmdizeazfl, cu acelea ale 
unei alteia, ale căror origine şi caracter sînl cunoscute" (Scrieri, p. 20:--·2(4). Detc!'lldnarea 
sLructurii lexicale a unei Urubi pe principii asemănătoare fusese j"Jclllii anterior de GiuHo 
Perticari (1779--1822), pe care !Vllll'gll II citează. PrincipiLllluiMurgu a fosl nmoscut în epocă. 
G, Bariţiu a folosit metoda lui pentru dovedirea latiniLăţii limbii noastre În polemica cu ,), K. Sehuller2", 

O asemenea perspectivâ. în cercetarea unei limhi i-a înlesniL lui Mlll'gu sllI'pl'indcl'ea 
legăturii indisoluhilc intre limbă şi societate: "Limba esle limitat,j la soc.ielate, şi in 
afara acesteia ea este nu numai lipsitll de scop, dar aproape imposihilă" (Scrieri, 
p. 20il). De aceea, el consideră absolLlt necesar ea naţiunile să-şi cunoască originea, lmpreju- 
rările istorice şi social-politice 'In care s-au formal:, dar mai ales istoria limbIi, eăci, in cOl1,:ep- 
ţin lui "Limba şi naţiunea sînt legale într-olaltă in modul cel lllai intim, ca atare formarea na- 

14 Ion IIcliade Hădulescu, în Scrisoarea I către C. Negruzzi, 18:Hi, diferenţia "limba 
tiinţ.cl()r sau fi dubului" de. "limbn inimii sau a sentimentului", (Vezi AI. Andriescu, Stil SI 
limba.j, Iaşi, 1!J77, p. 240 ş.u.). 

15 La pucsia popolarc 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. 

17 Ca i p, Iorgovici (Obscl'oa/ii de limbă rumâneascâ, ediţie criticiî de Doinn Bogdan- 
DaseiiJu şi Cl'işuDascălu, Tiniişoara, 1 \l79, p, 77) şi Ion BudaÎ.-DeleaulI (vezi Ion Ghel,ie, Opera 
ling/Jisticâ a lui Ton BUdai-Deleanll, Bucureşti, 1 HOG, p. 114), Nlurgu I'olosqte adesea roman 
cu sensul de "romfln". 

18 Vezi L D. Suci\!, in legă/llrâ eli E{UmicMurgu şi CII obiectivitalca stiinji{ieâ, in LH, 
XIX, 1970, ZIf'. 5, p. 465 --467; Ici., Introdllcere la Eftimic MurgI], Scrieri, p, 78. 

1" PrIncipiu formulat ca atare şi aplicat de Al. Gram, incercare asupra rondului prin- 
dj){ll lexical al limbii române, Bueul'cşli, 1954. 

o Vezi L D. Suciu, In!rodllcCI'c la Eftîlllie Mllrgu, Scrieri, p. 78 . 
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;ţillnH poate fi favorizată numai prin formarea limbii" (p. :371). Trebuie să observăm că şi ItICI, 
ea şi în cele mai multe cazuri, Murgu .vorblnd despre Iirribă, se referă la aspectul literal' al aces- 
teia şi că principiile sale purtate, a vind sprijin in modelul altor limbi literare, ca germana, de .exemplu, vizau limba de cultură, mai ales. 

Pe linia preocupărilor de modernizare a limbii române, Murgu surprinde unul din izvoa- 
rele dezvoltării acesteia, anume contradicţia între posibil!titţile de comunieare existente şi 
ideile ce urmează a fi exprimate, evidenţiind relaţia dintre emanciparea culturală şi progresu I 
'Ihnbtl. În Curs de filosofie, E. Murgu preciza: "Cultura limbei ca o firească urmare a culturei 
-cei din lăuntru cu toate că nu poate merge inaintea cultnrei cei din lăuntru, pentru aceea totuş 
.ca cu attt mal sigur să propăşească, trebuieşte oarecare îndreptare. Deci pe lingă cîştigarea 
:ideilor celor ce ne lmninează mintea, să cuvine a lua arulnte, CUlTI că aceste idei atunce vor 
'Intra În comerţul naţional, cînd să vor Însemna prin termini potriviţi cu duhul naţiei şi cu firea Jimbei naţionale" (f. 13S'). 

Eftilllie Murgu şi-a prezentat ideile lingvistice în lucrări de istorie şi filosof!eserise în 
.germană şi română şi a reuşit să-şi formuleze concepţia moderllă cu o claritate remarcabilă 
în ambele limbi. El a avut în vedere mai toate aspeetele limbii, astfel Incit urmărirea ideilor 
lui lingvisUce oferă o imagine aproape cornpleHI a mişcărtt latiniste elin care a făcut parte. 
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