EFTIMIE MURGULA ACADEMIAMIHĂILEANĂ
DE
IOANOPREA
Estesemnificativă
preocuparea
şcoliiromâneşti.
chiarIn secolele
tn carese caracteriza
prin provizorat
şi discontinuitate,
pentrustudiilefilozofice.
Fără a puteasusţineun dialog
pe temefilozofice
şi fărăa puteaimpunefilozofi,culturanoastrăvecheIlUa fost lipsităde
spiritefiIozofîce
carese preocupau
.rleprobleme
de metafizică
şi etlcă,(Logica
era dealtfelun
obiectdeInvătămlnt
obişnuit).
Darfilozofia·
dinşcolinu se predaIn limbaromână,cugetărlle
invăţatllor
nu selegauInsisteme,
fieeleşi eclectlce,
şi filozofia
'de,doctrinăaveao răsplndire
socialăredusăchiarIn rtndulpăturhculte.Iluminlsmul,
manifestat
la noiIn formacea mai
caracteristică
prinŞcoalaardeleauă,
va susţ.ine
pentruprimadatăInmodprogramatic
imperativelede a se difuzafilozofia
şi ştiinţaeuropeană
Ia romăni şi dea serealizaaceastaIn Iimba
naţională.
In Moldova,
Ia Iaşi,programul
Seminarului
dela SocolaprevedeIncădin1812,printre
disciplinele
deInvăţămlnt,
filozofia.
Doctorul
infilozofie
şimedicină
VasilePopp,chematpentru
a o preda,estenevoitînsăs,lseîntoarcăcurindInTransilvania.
La Şcoalavasillanădela Trei
Ierarhi,InfiInţatăIn 1828,era Inscrisăprintredisciplinele
de predatIn româneşte
şi logica.
Darpredarea
filozofiei
InlimbaromânăInMoldova
seva realiza,in adevăratul
înţelesal cuvlntului,odatăcuInrtinţarea
Academiei
Mlhăllene,
creaţie,in mareparte,a noobositulul
Gh.Asach
i
şi a luminatulni
mitropolit
Veniamtn,
cu sprijinuldomnitorului
Miha}]
Sturza1/
Nouaşcoalăsuperioara
avealneă!nprogramul
iniţialprevăzută,
primredisciplinele
de
bază,filozofia.
In 1882,In "Publicaţia"
carese dădeaîn vederealnflinţăriiuneiacademtl,
care
5ăfiecontinuatoarea
tradiţieivechlului
aşezămint
dela 1640,se prevedea
un postde profesor
defilozofie,
careurmasă predealogica,metafizica,
eticaşi dreptulnatural.Pentruocuparea
acestuipostestechematbănăţeauul
EftimieMurgu,
absolvent
alfacullăţilOl:
defilozofie
şi drept
la Universltatea
(linPestaşi continuator,
in idei,al Şcoliiardelene.
Murgusoseştela IaşiIn noiembrie
18:34,
dar, deoarece
clădireanoiiAcadernli
nu era
terminată,
tşi deschide
cursul,la 20uoiclUbrie,
la Şcoalavasillanăde la TreiIerarhl''.Activitateasa la Academia
Mlhăileană
vnriura-pjnă
în 1886cind,datorităunorneînţelegeri,
pleacă
la Bucureşti,
undeestenumittemporarprofesorde logicăşi dreptromanla Colegiul
dela
Sf. Sava,dar va demisiona
şi de :JieiIn 18:39
şi, in urmadescoperirii
mişcăriirevoluţionare
de la 1840,esteexpulzatelinMunl.enla".
---------1 InîorruaţitampleIn legăturăcu lnfllnţareaşi funcţionarea
Academiei
Mihăilcne
se
găsescla V.A. Urechta,
Istoriaşcoulelor
dela 1800-·-1864,
Bucureşti,
4 vol., 1892-1901,
vot 1
şi II passim; A. D. Xenopol
şi C.Erbiceanu,
Serbarea
şcolarădin Iaşi eLIocaziaîmpliniriia
cincizeci
deani dela itiţiinţarea
innăţămi
ntutuisuperior
in Motâooa,
laşi,1885;Dela Academia
Mihăileană
la Liceulnational,laşi, 1936.
2 VeziV.A. Urechla,
op.cit.,J, p. 267şi 296; A.D. Xenopolşi C, Erbiceanu,
op.cit..
p. 148; EmilDiaconecll,
EflimieAlurgLl
, profesor
la Academia
Mihăileană,
in "Iaşulliterar",
12 dcc.1956,p. 104--10\);
id., CărlLlrl1ri
ardelmiin Îrwăţămîntlll
din lvioldoVI1,
în "Tribuna",
20oet.1966,p. 1 şi fi; Dicfionl1rllUileralmii
J'om{me
dela originipînăla 1900,Buc.ureşti,1979·
li VeziG. Bogdan-Dllică,
Eftimie1'>1l1rgll,
Bucureşti,
1987,p. 60ş.u.
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Cursulde filozofie
predatde EttimleMurgula Academia
Mihălleană
a Insemnatnu
numaiinceputul
predărliacesteiştiinţeînalteîn limbaromânăIn Moldova
(in Muntenia
inceputulîl făcusetot un învăţatde-peste
munţi,Gh.Lazăr),ci şi pătrunderea
sistematică
a filozofieiuniversale
modernede facturăkantianăşi Lriumful
pe bazemoderneal terminologiei
filozofice
In limbanaţională.
Potrivltprngrarnel,
la facultateade filozofic
urmausă se predea,in anulîntîi: introducereain filozofie,
istoriafilozofiei,
logicaşi metarlzlca
pură,iar Înanulal dotlea: metafizica
aplicatăşi filozofia
morală",
Dindocumentele
vremii,reiesecă numărulaudltorilor
eraIoarte
mareşi, desigur,Murgua avuto influenţădecisivă
asupracursauţilor
săi.Cursullui a trecut
şi la Seminarul
dela Socolaundelogicatradusăde el era"paradosită"
deAndreiTeodorescu'.
G. Bogdan-Duică
a identifical
în rns.136de la Biblioteca
Academiei
H. S. Homânia
logicaluiMurgu,
pe carecornpartnd-o
cu lucrarealui .Ioannem
Imre,Amicus
[oedns
cumexperieniia,PesLini,
1830,ajungela coucluzia
că profesorul
bănăţeana tradusdinaceastălucrare
ptnăla parteaa treiaconsacrată
metafizicii
aplicate",
În studiulFormarea
terminoloţţiei
filozoficeromâneşti
moder
ncl, G. Ivăncscunoteazăcă a identificat
şi la Biblioteca
Centrală
UniversitarăelinIaşiun manuscris
continind
cursullui Murgu(treicaiete,IllSS.III 15, III 16,
III 17).Aceeaşi
lucraresemaiaflă,in întregime
sauparţial,şi în manuscrisele
dinfondulBibliotecii
Academiei
înregistrate
subcotele: ms,59'1,ms.1 802,ms.30S9,ms.4473.Manuscrisele13tlşi 4 473contlnînsemnări
carealestăcăacestcursa fostscrisla Seminarul
de la Soco
la
şi tot de aiciprovine,desigur,şi celdin ms.CIO1l9,
precedatde o Gramatică
moldan-româtiă,
pe careN. A. Ursua atrthutt-olui IoanAlboteanu".
Dintretoatemanuscrisele
careconţincursullui Murgu,celexistentla BiblioLeca
Ceritrală din Iaşi9arccîtevaparticularităţi
care-Idiferenţiază
elecelelalte.
Acestaestesingurul,
se pare,carevineelinimediataapropiere
a profesorului
bănăţeau
: el estecelmaivechi(are
menţionatpe copertăanul1834/5şi In interior18,)4)şi corespunde
prin datareşederiilui
Murguîn capitalaMoldovei.
Aceeaşi
concluzie
se desprinde
şi dinexistenţaunorparticularităţ.llingvistice
bănăţene,printre care,cea mai evidentă,esteformareacondlţlonalulul
cu
auxiliarul
in formareaş(Tiam
trebui,II, 7:iv,Tiampulea,II, 7'F,Tiamfi puiul,II, 74V).
Pe de
altă parte,acestcursesteşi celmalcompletşi reflectăIn maimaremăsurăoscilaţ.iile
Incepulului.
Ideilefilozofice
conţinuteIn cursulpredat.eleEftimicMurgusintde orientareraţionalistăcu evidentăinspiraţiecrlticlstă
; Kantestedealtfelfoartedescitat.Darteoriafilozofului
dinKănlgsberg
estepreluatăîn interpretarea
lui Krug,.şt Imresefolosise,mai
alesîn logică,
şi de lucrărilelui Storchenau,
Bachmann
şi SchutzevDeşl
uneledin manuscrisele
lui Murgu
au fost avutein vederede ceicares-auocupatde istoriaculturiişi filozofiei
româneşti,
În
comentariile
cares-aufăcutse discutii,aproapeexclusiv,
ca despreun simplumanualde 10glcă'".Setreceastfelcu vederea
faptulcă,tot pe urmelelui Kanl.,logicaera primasecţiune
a filozofiei,
sau,aşacumseaIirmăillcurs,"Filosofia
formală",
formal
fiindîntrebuinţat
aiciin
accepţiunea
kantianăde"careţinedestructurile
illlclcc.tului
şIraţiunii".Inlogieăsint cuprinse
foartemulteprobleme
de gnoseologie,
.maiales celelegatede posibilităţile
cUlloaşterii,
facuJ4 Indiciiasupradisciplinelor
filozoficepredatede Illvăţ.atul
bănăţeanse găsescin
certificatul
eliberatahsolventuluÎ
VasilePopescuScriban.AcestAtestata fostpublicatîn vo·
IUll1ul
EftimielVIllrgu,
Scrieri,ediţieIngrijiLă
cu o introduce.rc
şi notede I. D. SUCÎu,
Bacu,.
l'eşti,1969,p. 441-442.
. 5 Ms.527de la Biblioteca
Academiei
R. .5.România
conţineun registrual episcopului
Melchiseclee,
in care,la anul1837,se menţioncază
acest lucru. Vezişi Gheorgbe
Adamescu,
IstoriaSeminarului"
Veniamin"
din laşi (.1803--'·190,1),
Bucmeşti,
1\J04,p. 73,nota 1.
6 G.Bogdan-Duică,
op.cit.,p. 62--63.Fragmente
dincursulcuprinsîn acestmanuscris
au fostpublicateîn ediţiade Scrieri,ingl'ijităde I. D. Suciu(p. 55:1-572).
7 ApărutIn volumulContribuţii.
la islorialimbiiromâll8
literarein secolul
al XIX-lea,
lWc:,ireşti,
1H56,p, 171-204;v. p. 174.Vezişi EtnilDiaconescu,
Manuscrisul
cursuluid"filozofieal prnfeso1'lllui
RftimieMllrgll,
In "IaşlIlliterar",li iunie1957,p. 118--,l1H.
8 N.A.Ursu,Gramatica
romanească
a llli [Dani\lboicanu,
InLHXIII (lH64),p. 44-54.
DCeletreicaietecareconţincursulsintintitulateastfel:Il1S.
II! 15: Anul1 Filosofia,
1 lnirodncere,
Il Din lstor[ia]f [ilosofei],
III Analitict1,1834j5;
ms.lIr16: Parteaa doua
J\I(eiodica;
!liS.III 17: Parteala] Il-a a filosoţ'iei
ieorifice.
Metafizica.
(in continuare
celetrei
maullserise
vor fi notateprin r, II şI III),
10VeziAntonDumitriu,Isiorialogicii,Bucureşti,
1975,p. 1057; Istoriafilozofiei
romdncşti,r, Bucureşti,
1un, p. 20H.
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tatea gindirii,
formareanoţiunilor,
judecăţilor
şi raţlonumentelor,
precumşi (peurmelelogicllorscolastice,
In prelucrarea
lui Bachmann),
un interesantcapitoldespresemne,procesul
desemnărll
şi întrebuinţarea
termenilor.
Unasemenea
capitol,precumşisubcaprtolul
consacrat
inducţieidovedesc
uneledepărtărlde direcţialui Kant.
Logicapredată de Murguare structuramanualelor
moderne,
fiindalcătuitădin două
părtl: Analitica
şi Metodica.
Parteaa douaseocupăeu probleme
de metodologie
precum definiţia,diviziunea,
demonstraţia
etc.In aceastăsecţiune,
şi maialesIncapitolul
despredeflnltie,
se observăimportante
elemente
dinOrgaJ1QJ1ul
luiAristotel.Foartepe largsint tratateunele
dinproblemele
şi limitelecunoaşterii,
cauzeleerorilorşi mijloacele
lnlăturăriilor,etapelecunoaşteritştiinţifice,criteriuladevărului,
felurilecunoştinţelor.
Metafizica,
adicăparteaa douaa "filosofiei
teoretice",
esteIn maremăsurătributară
orientăriikruglene,
bazatăpe prelucrarea
unorprincipiidinfilozofia
lui Kant. Subaspectul
răsptndirll
ideilorfilozofice
la noi,de mareInsemnătate
sînt capitolele
introductive,
adicăincursiunea
in istoriafilozofici,
careprecede
Intregulcursşi istorialogieii,caprezentare
a contrlbuţlilordinacestdomeniu.
Fărăprecedent
ca extinderein culturanoastră'",aceastăprezentareselectlvă
dar edificatoare
a curentelor
şi doctrinelor
filozofiee
a contrlbultla creareaunei
bazeistorico-teoretice
importantein pregătireacursanţilor.
Murgupreiadincarteaprofesorului
său dernonstratillc
dupăcarefilozofia
estefundamentultuturorcelorlalte
ştiinţe,arată,iti concordanţă
cu opiniileexprimate
şi de Hegel,că,
la orientali,
filozofia
se amesteca
cu religiaşi mitologia:
el nu vizeazăinsă()demarcaţie
Intre
metafizica
filozofică
şi doctrinarcligiei,dar Iaicizarea
filozofiei
are Î11cursulsău numeroase
punctedesprijin.Pesteaproapeun deceniu
AugustTreboniu
Launan va facesaltuldecisivIn
aceastădlrecţie.
Arăttndcă in abordarea
problematleii
filozofice
va fi "raţionalisl",
Murgupreiacriticile
adusede Kantşi de urmaşiisăiidealismului
(defapt splrltuallsmulul)
notind că .,idealismul
aducescandllă
inţăleglrel
ceidecomun"
(III, 100'),adicăesteIn neconcordanţă
ClIdateleoferitcdecunoaşterea
sensibilă,
obiectivă.
Nuesteinsă acceptatăniciideeakuntlentlor
carepune
IIIloculobiectelor
tnnăscutul
sau apnorltatea.Pentrutnlăturaroa
erorilorse recomandăo
permanentă
"treaz:lşi tnţăleaptătndolre"(Il, 37'),adicăo prudenţ.ămanifestată
În maniera
Indoielii
carteziene
ia!'nu a celeinegatlvlste
a sceptlcilor.
O ideelnsemnată,
cu largăcirculaţlemaialesdupăLockşi Condillac,
esteaceeaa cunoaşterii
comune(sensibile)
ca punct
de plecareÎn cunoaşterea
filozofică
şi ştiinţifieă.
Cinddiscutăm
despre(}traducere
sauo prelucrare,
cumesteşi cazulcursuluipredatde
Murgu,
nutrebuiepierdutdinvederecăIdeileaparţinautoruluidupăcares-afăcuttraducerea
sauprelucrarea,
In cazuldefaţă lui JoannemImre. Ar fi.greşitînsăsă nu Ciprecizeze
că,
departedea fi unactintimpIălol',
traducerea
sauprelucrarea
presupune
o OpţiUIa eeluicare
o face.Murguşi-aaleslucrareanu numaicare-istăteala 1ndemlnă,
ei şi ,peceape eareo
considera
utilă.Iar utilitateaei izvoracelputindindouăcaracteristici:
eralfleniveleuropean
dinpunctuldevedereal conţinutului
şi erascrisăin limbalatină,puUndu-i
astfeloferimodele
imcdiate
pentru
crearea
termenilor
româneşti
corespunzători.
învăţ,atul
bnă1ean
s-astrăduit
să Impămlnt:cnca&că
ideilepredate,să integreze
şi propriilecugctări,iar undeaeeasta
nu era
posibil,in LogicăIllaiales,măcarprinexemplificări
să se refercla realităţinaţionale.
Astfel
se dauexemple
de juded'ipprecum:Uniimoldo/Jcni
sîntbUlIipnlrioţi(1,144''),To!iacademicimiilllo[dolJ{mi
SÎlIt14(1,145'),ştiu nu credeliprinlaş curgeBaill!!i!!
(II, Glr).
OricîtcmeriteÎ-llIl1
atribuiîns:"iin
prohlema
prelucrării
ideilo!'filozoficc,
valoarea
cursuluisăuconstă,In primulrind,în aceeaeă,pentruprimadatăin Moldova,
In sălileAcademiei
Mihăilcne,
filozofia
sepredainlimbanaţională.
Cursul
fiindbazatpeunuldin celemaiabstracle
sisteme
filozofice
şieuo cuprindere
foartelargădinpllueluldevedereal istorieidisciplinei,
cerca
şi posibilităţi
de expresie
adecvate.Dar,in vremeain careprcdapl'ofesol'Ul
bărulţ.ean,
limba
româniiIiterarCl
nu dispuneade vocabularul
tehnicnecesar,nu aveabogăţiaterminologicCl
cerutăde preciziaşi proprietatea
(xprimării
şi sintaxaei nu realizaselncămodelele
necesare
!lIleiexprimări
('.o!lcise,
flucnteşi elevale.Efortullui Murgllpentruînlăturareaaccstorimpedimentea fostextremdemare,lucruprobatmaialesdemulţimea
mijloacelor
decares-afolosit
}JentruÎllyingerell
I1caj
unsuri!or.
Temiuologia
filozofică
întrehuinţată
esteIn ceamai mare parte de natură neo]ogieă,
invaţatulromiinintroducind,
in multeeazuripentruprimadatăin culturanoastră,termenii
necesari
şi, defoartemulteori,iu formape careo avemşi astăzi.Dac.l10terminologia
logiciiexislao oarecare
tradiţie,pc hazamodelelor
anterioare
dupăgreacasaulatină,pîllăla elnll
11La E. PotecaIlmnărulcm'cntelor
filozofice
discutatcestemai redus.

BDD-A1434 © 1979-1980 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 44.207.124.84 (2023-01-09 01:23:07 UTC)

182

----_

.._--------

IOANOPREA
----------

4

existauceimalmulţitermenircferitoriJafnterprctarea
realităţii,procesul
cunoaşterii
şi metodologia
cunoaşterti
şi la doctrinele
şi curentele
filozofice12.El
a dublattermeniincologici,
orldeelteoria Iostposlbil,
princalcurlmaivechi,propusedeD. Cantemir,S, Micuşi E. Poteca,i-a tradus,glosatsau explicat,în aşa fel Incîttcxtulxăfie cit maiinteligibilpentru
cursanţl.Cantemir
Intrcbuintase
foartedesprocedeul
calchierli:neam"gen",pricină"cauză"
etc.alăturideuneleneologisme:
fenomen.
logică,
materie
etc.':l,Multedinacesteelemente
lexicalese Intilnesc
şi la Murgu,·
daradeseaîn loculcalcnrllor
aparnumaitermenineologici
(cum
estecazullui [iinţă"esenţă"Ia principele
moldovean,
daresenţiaIII, 147',la profesorul
bănăţean),SamoilMicuîntrebuinţaalătur!de neologismele
absolut;
conditie,
dilemă.ecsperieniie,
spcriiniii.[ortnă,ideeetc,şi calcurllefire"natnră",llOlărire
"definiţie",
pricinăctc.14,
CuE, Po.
teea15,
EftimieMurguareîn comuno seriedecalcuri: cuntntălor,estitne,
tnţelcqire,
darmaiales
neologisme:
eclectic,
metafizică,
uielod,necesitate,
panieism,
simboletc, şi un marenumărde
elemente
lexicalecarela profesorul
de la Si. Savaaveauformegrecizante
tcriiiriu,sist.iniă
,
scoposş,formecareapar,uneori,şi în cursullui Murgu..
Deremarcatcă, deşievităcreareade
noicalcuri, necesităţile
inLeligi.lJiliUlţii
I-austlitpeMurgusă propunăuneori,alăturidencologismc,calcurt: astfel,pentrutratisccndeninl,
introdusca atare(înformatrunsiendenialL,
5!l\
III, LV),Întîlnimşi maipeS1lS
deiscusinţă
(III, P), adică"dincolo
deexperrontă,
decunoaştereaobiectivă"
şi pesassburătot
i [ilosoîi(r, 67'),adică"filozofi
carecercetează
obiectele
suprasensibile",
in general,
în cursuldela Academia
Mlhăilea
nă,sintraresituaţiileÎncareo notiune
filozofică
esteexprimată
nurnai printr-unsingurcuvînt(maialescîndacestaesteUIlcalc)sau
() singurătormăuctndacestaesLeun neologism),
Edificatoare
pentruefortullui Murgudea găsitermenulpotrivitin exprimarea
unei
realităţişi de a fi în acelaşitimpînţeles,sîntpropunerile
pentru"raţiune"
: socoteala,
cuointul
salI.raţia(IIl, 17!),socotintă
(ratio)(1.12'), ininie(LlI, 147'),Ultimultermen(minte)apare
însăşi cusemnificaţia
"facultatea
dea gindicaunitatea Intelec.tulut
şi raţiunii"(I, 21'),pentru
"intelect"mtrebutntmd
calcullnţălegire
(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,
variatin cursulprofesorului
de la Academie,
Prohabilşi dupămodelul
limbiigermane,
unele
existăun paralelism
-ung,-keif/·tiotl,
-itiitîn forll1areâ
SllbsLatrl:iv
eloI'abstracte
(dela adjective),
\1nrguse foloseade sufixul-imealllLuri
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
tate III, 59'),Limbagermanăpoatefi invocatăşi în cazulformei!lloJ'll!ic
(IIT,11'; şi<aclil1i·
germ,
Illomlisch)
; formeca: apodictic
(II, 46',III, 124").categoric
(I. 146"),practic(III, 45').problematic(l,83t)sintîntrehuinţate
curentdeMurgu,
alăturidedogmaliccsc
(1,52'),IOf/Meese
(1,87r)
ete"formaţiicareînsăsînt maidegrabăluatedin operaînaintaşilor,
Ia profesorul
bănăţean
manifestîndu-se
evidentpreferinţa
pentrusufixul-le,dupălat. -ieusşi gemI.-isch,Adje.etivell"
In -alnic(gheneralnic
I. 159"idealllie
III. 97v,materialnie
1, 102')sint dllblatcdeceleIn-al
(gltmcral
II, 44',idealIII, 52'.materialIII, 52').Lafelstaulucrurile
cuvarianta-amic:parti··
cularnic(I, 110'),particular
(1,107"); In cazullui -elnicînsăataşarealui Ia cuvintevechinu
maiasigurăaceeaşialternanţă:sinlJlzrelnic
(I, 110'),simtelnie
(I, 11')"sensibil",
voinlelnic
(r,
129')"voluntar".
Productivitatea
Incă marea sllfixului
-niea făcutposibilii
formaleginic
"Iegje"(I, 20;)',lI, 49')de la lClr+ suf.-inie,
Importanţă
decisivă
pentruterminologia
fiIozofictlfolosiLă
de EftimieMurgnla AcademiaMihăileană
a avut moclelul
latin,realizlndu-se
a,,ttelIn practicăideiledesprecultivarea
U DoarEllfrosinPolecaInainteasa, In traducerea
lucniriilui lIeineccius,
Illai făcuse
In acestsensun salt comparahiL
13Vezip, Vaida,DimitrieCantemir
şi umanismul,
Bucureşti"
1972,p, 1<18·HiO;id"
Calculul
lingvistic
caprocedeu
decrearea terminologiei
filozofice
la Dimitrie
Cantemir,
in LHXV
(HHi6),
p. ;3-12,
14VeziElenaToma,Din lncepultzfi/e
terminologiei
filozof'ice
româneşti,
in volumulro·,
IectivUnitateşi diversitate
În Romania,
11,Lexicde culturII,Bucureşti,197tl,p, 51- 78;
L Lungu,lvleritele
lui Sanmi!MiC11
în problema.
creilriiterminologiei
filozofice
româneşti,
In
MCercetări
filozofice"
II (1955),Of,4, p. :301-810; MarinŞtefănescu,
Filosof'ia
românească,
Bucureşti,
1922,p, 118---118,
15Heinecc.ius,
Pi!owfiaC1Wlllllllui
şi a năra/JIlrilof
adecâLO.iJliica
şi Etica,Itrad, deI
EufrosinDimitriePoteca,Buda,1829,
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limbiialerevolu
ţionarulul
bănăţean,Superioritatea
taţă de contem
porantesteevidentă,
şcoala
înaintaşului
săuPaulIorgovici
avîndprinelpe celmaistrălucitrcprezentant.i
Murguadaptează
majoritatea
neologismelor
deoriginelatinăinformapecareo avemşi 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,raţieI, 12',III, 21" sevorfixa Însăcu -(t)illne).
Adjecliveleîn -iusîntcurente:afirmativ
(1,1.19V),
intuiti»(III, 21'),ne(jativ
(1,119'),subiectiv
(II,
jF). In adaptareaadverbelor
seadoptăuneori
formaIatiuească
în -e(moştenită
inlimbanoastră
numaiin cazuladverbululbine): obiective
priuindu-sc
(U, 71'),prioităsubiective
(Il, 75')16,
dar
celemaifrecvente
sintderivatele
dupămodelulvechiin -iccsie.
Terminologia
referitoare
la curenLele
şi doctrinele
filozofice
esteceape careo avemşi astăzi.Murgua dat formaadecvată
sufixelor
latineşti-ismus,-isttis,-ianusşi -icus,rcduclndu-Ie
la -istn,-ist, -Lanrespectiv
-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
introduşiÎnperioada
imediaturmătoare
anului18,30,
prinlucrările
de filozofie,
intrecarecursurilelui Murguau ()importanţădeosebită.
a făcuLea in limba
noastrăsă se creezedetimpuriuposibilitatea
dcrlvărucusufixeneologice.
Prinact.ivlt
al.ealui
EftimieMurgula Academia
Mlhăileană
dinIaşis-aurăspînditin Moldova
nu numaiideilefilozoficecare.circulauatunciin Europa,ci şi mljloace
adecvatepentrua le exprima.Urmindu.t
la cat.ed
ră,alt învăţatdepestemunţi,moţulPetreCâmpeanu
îl va continua
în ambeleplanuri.
EftimieMurgu,pe urmelereprezentantllor
Şcoliiardelene,dar în concordanţă
Cllopiniilecareprindeautot maimultterenşi În Principate,
s-a manifestatca lIlladeptal ideilor
latiniste,ideicareÎn viaţasocialăurmăreau
să trezească
conştiinţa
naţ.lnna
lă a romanilor,
iar
1nviaţaculturalăsăbazezeprocesul
demodernizare
pe valorlf'learea
fonduluilatlnescal limbii
noastreşi pe Imprumuturi
dinlimbalatină.In perspectiva
timpului!
trebuiesublinia
t că ideea
lalinităţiişi orientarea
limbiinoastrr;
(maialescalimbăa ştiinţeişiiîlozofiei)
spreIzvorul
Jatineş
savante(atîtdebogatşi depedantprelucrat
ă dedezbaterile
scolasttce
şi limbăobişnuită
a operelorştiinţificedinEuropaclvlllzat.ă),
au fostcelenraifeeundeşi mai utileculturiiromâne,
asigurtnuu-I
unitateşi continuitate
pînăîn zilelenoastre.Serealizaastfel,pe de o parte,modernizarea
şi unificarea
limbiinaţionale
de cultură,valorirtcindu-se
plenarfondullexicalmoştenit şi, pe de altăparte,contraponderca
necesară
faţădealteinfluenţe,caretocmailnlăturau
condl
tlilr,formăriiuneilimbiliteraremoderne.Trebuieamintitaicică uneleintenţiiexpun,
stonlst«
s-auslujitdepromovarea
Iruncezcl
; Academia
Mihăi!eal1ă
şi Colegiul
dela ,sfintulSava
s-audesfiinţ:at
practictocmaiprininlocuirea
limbiiromâneca limbăde predarecl1
franceza.
DinalLăperspeclivă,
pe bazaelementelor
de vocabular
slave,uniiconchideau
că .romllnil
sînt
slavi;dacăs-arfi promovat
inflnenţauneilimbimoderne,
Il-arfi pututaparein istpricpretcniia
poporului
carevorbeaacealimh,lcă sîntemmăcarrudelelui sărace?Certeste'un lucru,în
luminadreptuluinatural,pe carelatilliştiiîl cunoşteau
atît debine,numaide;'lapărinţimoşteneşti,de la restul,chiarşi de la fraţi,Împrumuţi,şi ridicareaunorpretenţiiesteoricind
posibilă.Apoi,ln duda unorexager[lri,prolllovarea
limbiilatinen-a îl1sernpat
niciodatădispreţulpentrulimbapoporului,
inlocuirea
ei, ei numaicultivareaei.
'
Cindculturaşi ştiinţaromânească
se caradel'izauprin discontinuitate
şi elisarmonie,
şi cîndslabeleluminidillsecolele
trecuteuuputeauoferio platformă
pentruprealllultele
imperativealelllodernizării,
recurgerea
la majestatea
culturiilatine,la limbaluiOvidillS,
lloratius,
Cicero
şi Cnesar,
nuputeaaveadecîtcfedultonical mîndriei
şi stimnlentlll
practical avintului.
Dacăastăzinoiputemprivilucrurile
altfel,aceastasedatoreazăsi munciineobosite
a acestor
eroiai lupteicu ignoranţ'l.Acumculturanoastrăişi are propriiletradiţiicu propriioameni
de CUltur{l
de niveleuropean,
care,În primajumătatea secolului
trecut,se numeauLazăr,
Laurian,Cipariu,IIel.iadc,
Bălcescu.
Intreci, aceastăflacă!",)
a J'oll1tinimii
lJi]n,lţ:enc,
Eftimie
Murgll.

H Procedeul
va fl utilizatmaimultde T Cipal'iu
şi S. B:ărnuţiu.
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