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SCRISOREA D-LUL PROF. A. . ODOBESCU 

Amice Gtou, 

Vrei cu tot -dinadinsul ca şi eu săi a- 
r&t în scris întru ceai greşit s6u nu, când, 
la Atheneu, ai spus publicului: Cum 
vorbim. . 

Ce? nu'ţi e de ajuns cu câte paie ţi-ai 
aprins în cap ? Vrei să te mai trag şi ei 
la judecată ? | 

Mie "mi va fi acesta forte uşor, căci, 
sciindu-mă că sunt,—cum mă sciti toţi,— 
tocmai dintwaceia care nu pot să se slu- 
jescă cu înlesnire la vorbă nici măcar de 
limba ţării, nimeni n'are s&mi potrivâscă 
dicâtârea Românului: „Ride dracu de po- 
„rumbe negre, şi pe dânsulnu se vede! 

Când e vorba de a scrie, parcă tot m'aş
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pricepe ceva mai bine; deci, cântărind 
vorbitul în balanţa scrisului, cată să'ţi măr- 
turisesc că mi se pare că, în conferinţa 
Dumitale, n'ai atins nici a suta. parte din 
neajunsurile şi din greşelile ce le fac în 
vorbirea românâscă cei care la noi se ţin 
drept buni oratori. | | 

Te-ai legat numai de: vorbe, şi, cu drept 
cuvînt,—nu dic,—ai fâcut de ris fianțuzis- 
mele de prin salânele nostre actuale, de 
pe poduri, din tribunale şi de la casarmă, 
franţuzisme prin cari sau înlocuit tot atâ- 
tea cuvinte grecesci, turcesci şi rusesci de 
acum vr'o 50—60 ani. | 

Trebuia însă s& te gândesci că vorbele 
sunt sburătâre,—verba volant,—şi, în acâstă 
calitate, ca viespe şi ca musculiţe, ori-cât 
ar fi ele de supărătâre şi de schil6de, nu 
pot acestea s& nimicâscă pe deplin mulţu- 
miile unei frumâse grădini. Ca să strice 
grădina, trebuie săi părăginescă, răzârele, 
sei râstârne şirul brazdelor şi livedilor, 
s6i sece isvorele, să resădâscă plăpândul 
mărgăritărel la dogorâla sârelui şi gar6fa 
învoltă la umbră, să facă val-vârteji tâtă - 
rânduiala şi tot rostul grădinei. 

Iată, vai! după a mea părere, ce fac 
la noi nou&-deci şi nouă din uă sută de 
vorbitori publici şi privaţi, respândiţi prin 
straturile culte ale societăţii. 

În ceia-ce privesce scriitorii, abia aşi
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schimba proporţiunea cu vre-uă cinci la 
sută. 

Deci, revin la vorba mea de adineauri, 
şi mereu îmi dic şi. mie şi tutulor câţi 
scriem şi vorbim românesce : Ia să nu prea 
ridem de negr€la porumbelor ; ci să luăm 
bine sema. ca să nu păţim şi.noi mai TEU 
decât dracu. 

Bine e, fără înduoidlă, să ne ferim -de 
cuvinte străine seu înstrăinate de limba 
românescă, fiă dânsele fianţuzisme mo- 
derne, sâi latinisme pedante, sâă pocite 
arehaisme slavone, grecesci şi turcesci, fiă 
chiar şi maghiarisme cu caracter local. 

Der ce este încă şi mai de s6mă, e să 
cugetăm - vomânesce, când scriem şi când 
vorbim. Intocmirea fraselor să se facă în 
mintea nâstră după logica limbei pămân- 
tene, ir nu după sintaxe străine, ca cele 
francesă, ori germană, ori latină, ori un- 
gurescă. Aci, pare-mi-se, e clinciul curatei 
vorbiri şi al frumâsei scrieri românesci. 
Ceia ce pe buze s6i de sub până, ese 
dint”uă cugetare întocmită românesce, apoi 
tot cu răsunet şi cu înfăcişarea românescă,. 
ajunge la audul şi la vederea altora, chiar 
şi decă, pe ici .pe colo, sar strecura în 
stil şi în rost câte uă vorbă cu faţa străină. 

Ca ori-cine să se potă, încredința, de ceia 
ce spuii, aşi da aci uă povâţă; e un fel 
de cumpănă ce slujesce ca, să potă preţui



ori-cine care anume din dou€ greşeli este 
mai păgubitâre pentru limba nâstră + 70- 
cabularul străin ? s6u fraseologia străină ? | 

Luaţi. bunidră, scrierea unui om de 
talent care nu. scie să cugete alt-fel decât 
românesce, der carele, din nenorocire, a 
fost atins şi el de molima—scu de micro- 
bul, cum (ici D-nia ta,—a cuvintelorstrăine, 
a neologismelor; luaţi, spre pildă, uă -pa- 
gină din cele din urmă tipărituri ale lui 
Eliad. 

Schimbaţi fiă-care cuvânt de natură s6u 
de formă italienescă, printw'uă vorbă neaoşi 
românescă, pe care tot acel Eliad ar fi 
întrebuinţato cu vro câte-va decimi de 
ani mai nainte. Citiţi acea pagină ast-fel 
prefăcută şi, fără înduoidlă, veţi regăsi 
într'însa uă adevărată suflare românescă, 
mândră şi voi6să de a 'şi fi recăpătat veg- 
mintele ei firesci, ce o prind aşa de bine, 

Pe de altă parte, însă, alegeţi dintre 
numeroşii seriitori contimporani. care, cu 
tot dinadinsul grămădesc şi îmbulzesc în 
serisele lor, tot felul de cuvinte b&trânesci 
şi poporane ale Românilor, alegeţi uă pa- 
gină şi despuiați-o de acele pod6be, care 
stat acățate—,ca nuca în părete“,—pe 
uă urzâlă ţesntă în stative francese ori 
germane, şi îndată vi se va învedera că 
neologistul cel cu sintaxa românâscă a 
scris cu mult mai românesce de cât lexi-



cograful care 'şi împestriţeză gândirea 
croită pe tipar străin, cu nesăbuite archa- 
isme şi cu nepotrivite cuvinte ţărănesci. 

Drept exemplu pentru ântăiul soiu de 
scriitori, am numit pe Eliad ; pentru. cel 
de al duoilea, nu iu asupră” mi s& numesc 
pe cine-va. Al6eă-şi fiă-care pe cine va 
vrea din gl6tă. Eu mă dau la uă parte, 
căci, — după cum mi sa spus,—uă şcolă 
nouă de scriitori ultra-naţionali a declarat 
prin grai şi prin tipar că mult-puţinul ce 
m'am priceput şi eu a scrie românesce în 
vița mea, a r&mus acum cu totul pre-jos, 
de când acea şedlă a înălţat şi a stator- 
nicit şi limba românescă prin stilul ei pes- 
triţ, nescărmănat, înjurător şi străbălat,. 

- Mult îmi pare bine, însă, că ma osân- 
dit acea şcâlă nouă se remân printre, cei 
care, cugetând totdeuna românesce şi fe- 
rindu-se “de ori: ce soiu de limbă, pe care 
lumea n'o pricepe,—de mult ce vrea să 
fiă naţionali,—nu se feresc să întrebuin- 
țeze, la locul. ce le priesce, şi cuvinte noui 
şi vorbe vechi, dupe cum mai frumos vine 
la aud şi mai nimerit la înţeles. 

A mea părere, pe care 'mi o ceri, amice 
Gion, este că aşa se cade să scriem româ- 

nesce, şi—care din noi pote,—aşa se cade 
să şi vorbescă. 

15 Maiti 1891, | 
„A... ODOBESCU,



SCRISOREA D-LUI PROF, B. P. HASDEU 

Amice Giou, 

Dă-'mi voe a 'ţi spune că eşti un mare 
şiret. Der pentru ca să nu te superi, îţi 
dau şi eii voe de a mă crede un şiret şi 
mai mare, de vreme ce "ţi-am ghicit şire- 
tenia. 

Ai rostit la Atenei uă, conferinţă, forte 
nostimă, pe care măcar că vorbiai singur, 
totu-şi ai intitulat'o la îmmulţit: Cum vor- 
bim. Apoi, cu prilejul acelei conferinţe, ca 
un mare şiret ce eşti, ne-ai ticluit pe rând 
a "ţi vorbi mai mulţi de cât unul: eii vor- 
besc, tu vorbesci, el vorbesce; vorbesce 
Odobescu, vorbesce Speranţiă , vorbesce 
Naineanu şi alţii; mai pe: scurt, toţi vor- 
bim, de unde se nasce întrebarea: Cum 

“vorbim ? | |
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Vorbesce fiă-care aşa cum pâte, adică 
aşa cum cugetăm, adecă aşa cum îi este 
îndividualitatea, ir fie-care individualitate 
alcătuesce un organism. 

Micile. individualităţi uni-personale ale 
nâstre, cutărică şi cutărică, întrebuinţând 
tâte ca midloc de. înţelegere obştescă între 
densele unul şi acelaşi graiu, închipuesc la 
uă-laltă uă mare îndividualitate multi-perso- 
nală numiti popor, care i€răşi, întru cât noi 

o privim ca pe uă fi nţă viuă deosebită de 
fiinţele cele viue ale altor popâre, nu pote 
a nu fi şi ea un organism. 

Deci şi prin urmare, când ne vine olta 
de a ne întreba: cum vorbim? cată se 
aflăm mai ântâiu de tote: ce este un or- 
ganism ? Şi fisiologia ne va r&spunde că: 
în fiă-care organism persistă un tip şi'se 
pre'noese moleculele. Prim persistenţa ti- 
pului, limba românescă, cât timp va trăi, 
pururea o să fiă una şi aceiaşi; prin re- 
novaţiune moleculară, aşijder ea cât va trăi, 
ea va fi tot-d'a-una supusă unei schimbări 
ne'ncetate. Schimbarea şi persistența se 
vor făptui necontenit prin îndoitul proces 
al desasimilărei vechielor molecule şi a- 
asimilărei celor nouă. Slavismele, grecis- 
mele, turcismele de altă dată, tranţuzis- 
mele de astădi, cine mai scie ce fel de 
poznă de mâine, decă se furişeză la ea pe 
uă cale organică, prin circulaţiunea cuvin-
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telor, pe nesimţite, prin popor, nu numai 
că nu pot aduce cât de mic râu limbei 
românesci, der încă din poteivă frământă, 
în ea mişcarea vieţei. Unele vor rămâne 
prin asimilare; altele vor pieri prin de- 
sasimilare ; uă sâmă se vor reduce la un 
minimum necesar, fârte necesar pentru 
pod6ba “şi virtutea graiului, bună-6ră : spe- 
ranța ucigând pe nădejde, nu va stârpi to- 
tuşi pe ironicul puişor numit slubă nădejde, 
i6r ondrea gonind pe cinste, nu va fi în stare 
s6 ne împedice de a ne cinsti cu un pă: 
hăruţ la dile mari. Uă brumă de nădejde, 
uă picătură de cinste, nu strică. 

A! negreşit, când furişarea străinisme- 
lor nu este cumpătată, când ea se manifestă, 
print'uă năpraznică năvălire, şi când ne 
ameninţă cu uă imulţire microbică, atunci 
organismul graiului sufere: este un cas 
patologic, uă bslă. Să nu uităm însă un 
lucru, s6i mai bine două lucruri. D'ântâiă, 
când omul are dile, ori-ce bolă se vindecă 
mai lesne fără ajutorul medicinei. Al 
douilea, organismele se deosibesc unele 
de altele prin gradul de putere. Cutare 
organism mâre pe mâna doftorilor dintruă 
bubuliţă, pe când altul fără dottori habar 
nare de oftică. Organismul limbei ro- 
mânesci mi se pare a fi atât de țspăn, 
în cât galicismele bonjuriştilor, ca şi ci- 
ceronismele puritanilor, departe de a mă:
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fi îngrozit vre-uă dată, m'au făcut a ride 
cu haz în „Trei Crai de la Răsărit.“ D-nia-ta 
de asemenea, amice Gion, în spirituala con- 
ferinţă de la Atenei, n'ai prea avut aerul 
de a fi speriat, ci mai mult ai 1îs, Şi do- 
vadă că ai ris, este că mulţi sai sup&- 
rat. Der ce'i mai caraghios de cât tâte, 
este că unii sau grăbit a te face duşman - 
al Franciei, al iubitului popor frances, al 
naţiunei celei mai simpatice nemului ro- 
mânese. Şi pentru ce cre? Numai şi nu- 
mai pentru că ai rugat pe Români să nu 
'şi mai bată joc de vorbe franţuzesci. La 
adică, tocmai Francia ar trebui s€ ţi mul- 
ţumescă, ir ei unul în ori-ce cas iţi string 
mâna trăţesce. 

"B. P. IIASDEU 

 



CUM VORBIM 

Una dint'acele Românes, cari minunară 
cu frumuseţea şi desteptăciunea lor marile 

„oraşe ale Europei în prima jumătate a se- 
colului nostru, se afla înta'uă di stând de 
vorbă, înti'unul din salânele aristocratice 
ale Parisului, cu poetul frances Alphonse: 
de Lamartine, | 

Vioiciunea, gingăşia, graţiele măiastre 
ale Româncei,—precum şi acea umbră de. 
dulce melancoliă, care trecea pe chipul ei 
întoemai ca norul alb pe seninul cerului, 
încântaseră pe poet. O privea şi o asculta . 
cu nesăturată plăcere, &r Românca, cu cât 
se simţea mai învăluită în privirile calde 
ale poetului, cu atât mai mult, adorabilă, 
cochetă, da sbor spiritului şi fantasiei 
s6le.
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— Doâmnă, dise întrun rând Lamartine, 
Dumnâta care vorbesci limba francesă 
ca uă marehisă din secolul trecut, care cu- 
nosci atât de bine pe poeţii şi pe prosatorii 
noştri şi care ţi-ai însuşit cu atâta depli- 
nă&tate tot ceia ce face farmecul nebiruit al 
Fyancesei, mai mult încă: al Parisianei, — 
spune-mi, rogu-te, ce limbă se vorbesce în 
ţera Dumitale, întmacel depărtat Orient 
plin de sore şi de poesiă ? Spune-mi câte- 
va versuri în limba românescă... 

La acestă rugăciune a poetului, Românca 
r&mase pentru uă clipă mută. Acâstă tă- 
cere era îndreptăţită de causa cea mai 
puternică : Românca nu scia românesce. Der, 
pentru că mai lesne “şi-ar perde un călu- 
găr partea sa din Rai de cât femeia pre- 
sinţa sa de spirit, Românca nâstră găsi 
îndată portiţa de scăpare dintr'acâstă cum- 
plită încurcătură. 
— M6 duseiu,—povestea dânsa mai târ- 

Qiu la Bucuresci,— m6 duseii cu gândul 
în ţera românâscă, şi 'mi aduseiu “aminte 
că, vera, la moşiele tatălui ineu, când stam 
pe scră în pridvorul casei şi me uitam cum 
vin de la păşune, turmele şi ciredele satului, 
audisem flăcăi şi fete cântând cântece de 
dor, în cari cuvintele frundă verde se re- 
peţiau mereu. Acestă amintire m& scăpă. 
Imitând melopea tristă şi înduioşătâre cu 
care se dic doinele române, recitaiu poe-
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tului două versuri care nu erat tocmai 
variate : 

„. Prunqă verde, trundă verde, 
Frună verde şi ir verde. 

Je le meltais au vert cun românâsca mea, 
Din tericire €ns6, poetul mă întrerupse 
ca s&mi spună că limba românescă. este | 
de uă dulceţă admirabilă şi de uă: sono- 
ritate fără s6m&n. Mam încredinţat şi eu 
de acâsta, der mai pe urmă, când am în- 
veţat s& vorbesc românesce. | 

A vorui românesc, vorbim ronânesce,—pu- 
tem dice pote astă-di, şi încă nu cu: 
deosebită hotărire, noi 6menii oraşelor Ro- 
mâniei, noi târgoveţii cari dilnic ne folo- 
sim de atâtea şi atâtea lucruri noui, 

In tinereţea ânsă a Româncei prietenă 
cu Lamartine, a vorbi românesce, era a 
înfrăţi cu de-a sila cuvintele hodorogite 
ale 'Purcilor cu cuvintele piţigăiate ale Gre- 
cilor ; era a grecisa cu terminaţiunea îsire 
cuvintele fiancese, şi a face cuvinte ca pre- 
lendurisire, fraparisire, regularisire şi înter- 

- pelarisire ; exa a, te servi de cuvintele mus- 
călesci cari, printre săltărețele şi melodi6- 
sele cuvinte române, păreau- întocmai ca, nisce urşi în midlocul unor cete de sprin- 
tene căpridre. | 

Grecâsca, rusesca, turcesca şi năsdrăvana, franţuzâscă de contrabandă năpădiseră în
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limba română care, ca totdeuna primitâre 
şi prea primitâre, se da la uă parte din 
stânga, se da la uă parte din drepta, 
se da din tâte părţile -înderă, aşa că 
fu un timp când se vorbi pe românesce 

„cu tot felul de cuvinte, afară de cuvinte 
românesci. La audul limbei române, vor- 
bită acum 40—50 de ani, nici uă între- 
bare nu ar fi fost mai îndreptăţită de cât 
urmmătârea: ce este românesc într'acestă limbă 
românescă 2 . 

Sar fi perdut cu timpul legile cari sunt 
la temelia frasei şi proposiţiunei române; 
Sar fi perdut pâne şi amintirea atâtor şi 
atâtor frumâse cuvinte latine, asupra că- 
vora de secole poporul român pusese pece- 
tea sea de românism bine hotărit ; s'ar fi 
perdut şi acele cuvinte slavone pe cari, de 
alungul a sute de ani do dilnică între- 
buinţare, Românul le-a românit cu des&- 
vârşire ;—sar fi perdut, dâcă uă reacțiune 
puternică nu sar fi ivit şi în privința lim- 
bei, precum uă binefăcetore reacțiune 
spunta, şi-apoi se ivia, şi-apoi se arâta şi 
în viaţa socială, şi în viaţa politică a în-. 
tregului popor român. 

Mare şi cotropitor era potopul străinis- 
melor în vorbirea română, mare deci şi - 
radicală fu şi acestă reacțiune. 

Unii voiră să italianiseze limba română, 
să ne facă să vorbim întocmai ca î nostri
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[vatelli del 'Tevere, pre cuvîntul că şi noi 
eram Sangue del loro sangue, sânge din sân- 
gele lor. Decă, acestă încercare, pe atât 

„de entusiastă pe cât de trecâtore, ar 
[i reuşit, Roma-Munmnă Sar fi întrebat cu 
mirare dâcă, în străvechiu-i trecut, ea tră- 
misese la Dunăre, nu colonii vorbind limba. 
dustică latină, ci mai încâce uă coloniă, ita- 
liană, pur-toseană, | 

Alţii încercară- -şi acâstă încereare nu! 
fu trecâtore,— de a ne face s vorbim la- 
«tinesce, der atât de latinesc“, în cât decă 
Virgiliu şi Cicerone var fi.sculat din mor- 
mintele lor şi ar fi venit în plimbare în 
Bucuresci, în palatul Universităţei, pe a- 
tunci locuinţă, şi pentru Societatea acade- 
mică, sâu sar fi dus la Blaj, întrun alt 
focar de românism; — de sigur că ci s'ar 
fi mnirat adânc audind pe Românii dună-. 
reni şi cavpatini cum vorbesc latinesce 
după nă miă, şi opt sute de ani. Nici. chiar 
la Roma nu se vorbia de marea maioritate 
a poporului atât de clasie şi de literar 
latinesce, cum voia scâla, latinistă şi lati- . 
nisantă, dn ţările române să ne facă pe 
noi. să vorbim. | | 

Ani de dile, scriitorii transilvanii şi uă 
parte din scriitorii de dineâci de munţă 
ciceronisară, adică, vorbiră şi. scriseră un 

fel de latinâscă pe românesce, cu ace- 
laşi entusiasm şi cu aceiaşi neclintită ere- | | A 

[voia 

Por la sp _        
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dinţă cu cari, în Francia secolului XVI, 
Ronsard şi Pleiada lupta s6 latiniseze şi 
s6 greciseze limba francesă ; latinisau în- 
tocmai cum se fiancisa limba germană în 
secolul AVIII la curtea lui Frederic II 
regele Prusiei, unde vorbele finiren, logi- 
ren, uvanciren, marchiren şi eclutiren pot să 
se iea de mână cu regularisi ŞI pretendari asi 
pe cari le citaiu mai sus. 

Din totă acestă încercare de latinisare 
esagerată, dâr care se înţelege torte din | 

punctele de vedere ale luptei pentru na- 
ţionalitate, — dintr'ucestă încercare, ceia-ce 
bun a râmas a fost isgonirea din limbă a 
grecismelor, tureismelor, rusismelor furişate 
în stolul cuvintelor românesci, şi ura pen- 
tru cuvinte do asemenea origine. 

Vorbirea âns€ în telul Jatiniştilor, numai 
cu vorbe bine-cuvintate de Virgiliu şi de 
Cicerone, nu era cu putinţă. Şi 'n țera 
n6stră, ca şi 'n tâte ţevile, ba chiar mai 
mult de cât în tâte ţerile, literatura, sciin- 
ţele, politica, magistratura, arinata aveai 
vrebuinţă de cuvinte noui, pentru noţiuni 
şi lucruri noui. Aceste cuvinte nu se gă- 
siau nici în Cicerone, nici în toţi scriitorii 
clasici ai latinităţii. 

Sedla do la Blaj şi Societatea academică 
din Bucuresci respingeau cuvintele noui cu 
aceiaşi ovore cu care Academiu din Atena 
respingea pân6 mai de ună-di cuvintele



19 

  

grecesci cari nu se găsesc în Platon şi în 
Demostene,—cu aceiaşi ordre cu care sea demia de la Crusca din Florenţa respingea 
cuvintele ce nu se găsesc în Dante,-—ceia 
ce făcea pe un poet hazlii al Italiei, anos- 
tit de acest purism esagerat, să întrebe în | 
versurile sâle: 

Pisogna aspettar chevenga Dante, 
Ad însegnarei chiamar la ciocolata ? 

„Trebue cre să aşteptăm să mai vină 
„Dante, pentru a ne înveţa cum s6 dicem 
„la ciocolată ?... 

In mii de casuri, acâstă întrebare fu pusă 
sub diterite torme, şi în timpul când lati- 
nismele ciudate şi gresie bântuiai groznic 
prin 'Lransilvania şi prin România. Pentuu 
că vorbele chibrit şi batistă nu se găsiau 
în latinitatea clasică, elevii cursului supe- 
rior de la liceul S-tului Sava numiau, cu 
deplina învoilă a profesorului de limbele . 
română şi. latină, regretatul Maxim-—nu- 
miau chibritul cu locuţiunea pur-ciceroniană 

„un de-părete frecător, i&r batisti un nus-suflete. 
Provocată, de escesele seslei latiniste şi 

. latinisante, uă altă soslă se ivi, şi acesta 
tu sc6la archaismelor. Ea îşi propunea. des- 
mormântarea cuvintelor române sei din 
vremuri vechi românite de prin cronice şi 
de prin chrisâve, şi întrebuinţarea lor în 
vorbire şi în scriere, în locul cuvintelor
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“străine şi netr ebuineiese, de vreme ce aveam, 

pentru “aceleaşi noţiuni, cuvinte neaoşe 10- 
mânesci. 

Scâla archaistă fu 6nsă cea d ântâiă care 
plecă urechia şi la: graiul poporului român. 
Căci tote sedlele cari se urmaseră pân Ja 
archaişti nici nu voiseră s& sciă de limba 
vorbită de ţăran. 

Din fericire pentru depositul sfânt ce "i 
era încredinţat de vâcuri, şi pentru păs- 
trarea  neştirbită a căruia  recunoscinţă 
eternă el merită, de vreme ce el a scăpat 
din vâltorile trecutului limbu română, te- 
meiul neclătit al unităţei naţionale, — 
din fericire, dic, ţeranul nostru lăsase se 
trâcă şi gr ecismele,. şi franţuzismele, şi lati- 
nismele, şi vorbea limba moştenită din. MOşi- 
strămoşi. La audul cuvintelor străine şi” 
lungi de un cot, pe cari orăşanii le ames- 
tecau în vorbirea lor, ţăranul român pu- 
tea r&spunde, ca şi Jartina din Les PFem- 
mes Savantes, nemuritrea comediă a lui 

Moliăre : eu nu cunosc pe boerii aceştia. 
„Boerii“ adică -cuvintele pe cari le cu- 

noscea ţăranul erai „boerii“ cei adeveraţi ; 
cuvintele ţăranului erau acelea cari dede- 
seră, pept cu tote străinismele duşmane, şi 
nemişcate r&măseseră la locul lor. 

In creierii Carpaţilor, vorbele — româ- 
nesce r&sunaseră de la descălicătore, ro- 
mânesce r&sună şi adi. In gura ţ&ranului,
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mai mult de cât pe buzele tergoveţului a. - 
trăit şi a crescut limba română, Ba chiar, 
în câte rânduri vorbitorul set scriitorul, 
doritori de curată vorbire românescă, nu 
ascultă cu drag povestea vrunuia dinta-. 
cei bătrâni moşnegi cari, cu ochii perduţi 
în zare, îi vorbesce îu imagini de scânte- 
iătore poesiă, despre măririle trecutului set 
despre minunele de pe lumea cea-Paltă. 

Şi numiri nouă pentru lucruri noui, cine 
le brodesce şi cine le găsesce mai neme: 
rit de cât ţăranul ? | 

De pe acestă tribună a Ateneului, în anul 
„în care ostaşul român reînoda pe câmpiele 
Bulgariei firul vitejiilor trecute cu acela 
al victorielor Independinţei, un Atheneist de 
frunte, d. Odobescu, ne-a spus, aşa cum 
d-nia sa scie-să spună, cum .uă ţărancă a 
găsit cuvântul cel mai potrivit pentru bar- 
barismul ecleror, care se întrebuința în vo- 
cabularul nostru militar. 

— Am văgut, a răspuns ţtranea ofiţe- 
ului care o întreba, am vedut luând în-' 
tmacolo vro doui cercetași de: ai vostri, 

In adunările ţăranilor cu proprietarii la 
1848 şi în Divanurile ad-hoc de lu 1857, 
ţeranii trămişi la Adunare vorbiră uă, limbă, 
la audul căreia boierii şi. înveţaţii r&ma- 
seră cu gurile căscate. Costache Rosetti 
povestea cu drag despre limba vorbită de 
bătrânii satelor veniţi la Divan, şi cita
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textual proposiţiunea cu care unul din- 
tr'ânşii îşi începuse cuvântarea. '&ranul 
răspundea la afirmaţiunile nedrepte ale u- 
nuia din marii boeri ai Muntenii şi dicea : 

-la tâte cele spuse de luminatul boer respuns 
se cade. Acest se cade pus la sfârşitul propo- 
siţiunei, dicea Rosetti, era de uă măreţiă, 
antică. 

Dealtmintreli, ori de câte ori a fost vorba 
de limba română în genere, tot de atâtea 
ori cu limba vorbită de țăran s'a început. 
Un alt Atheneist de frunte, d. Hasdeu, 

în Aagnum Litymologicum Romuniae, dă lim- 
bei vorbite de ţăran locul de ondre, şi la 
întrebările pe care şi le pune în uriaşai 
lucrare sciinţifică, respunsurile, nu uă dată, 
ci de nenumărate ori, i le dă limba vor- 
bită de ţăran. 

Mulțumită, acestei limbi, adi bine cu- 
noscute prin publicarea Colecţiunilor de 
poesii populare, de poveşti, legende, basme, 
datine şi credinţe, — mulţămită dispariţi- 
“unei şedlelor tendenţiose, fiă latiniste, fiă, 
de ori-ce alt-fel, — limba română a în- 
tat pe uă cale de firescă propăşire. Ne 
folosim de ceia ce am păstrat ca al nos- 
tru în râslăţirea vâcurilor trecute, dâr nu ne 
închidem cu un zid ca al Chinei limba 
nostră, ca nu cumva să pătrundă într'ânsa 
vre-un cuvânt nou. Credem cu toţii ade- 
verul cel bine gândit şi bine spus de
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mintosul Oraţii, poetul Romei: cuvintele 
sunt ca frundele ; cele cari at dat mai 
înainte, cad mai de timpuriă. 

„___Au şi cuvintele vârsta lor. Cele bătrâne 
dispar, împreună cu fiinţele sâi: cu lueru- 
rile ce numai sunt. Lumea se schimbă, 
adi mai cu semă, cu uă, iuţelă şi cu uă. 

"putere ne mai pomenită, Vaporul, electri- 
citatea, minunele sciinţei dilnic măresc a-. 
câstă putere de evoluţiune şi de revolu- 
ţiune cu nişte coeficienţi cari ar fi înmăr- 
murit pe un om de-acum 50—60 de ani. 
Lucrul cel not omâră, fără milă lucrul ce] 
vechiu. Faimâsa luptă pentru vicță s'a în- 
cins în limbă ca n tote manifestaţiunile ac- 
tivităţei omenesci. Cuvintele se luptă cu 
aceiaşi putere cu care se luptă fiinţele şi 
lucrurile. Cele noui fac ca cele vechi să 
ssă din circulaţiune, întocmai ca paralele 
b&trâne şi teşite cărora li sa şters turaua. - 
„După cum carul cu boi trumos împo- 
dobiţi a fost înlocuit cu căruța de birjă, 
bătută, de vagon, de învins şi dânsul, pâte! 
cine scie? de Valon,—tot; ast-tel se petrece 
şi cu cuvintele. Vraciul a fost omorît de | 
do/tor şi 'de medic, cari la rândul lor. vor 
fi scoşi din circulaţiune,— căci mari sunt 
minunele sciinţei ! — de cuvântul chimist, 

Vechia cinste este pomenită, numai la: 
praznice, căci tonăra ondre i-a luat locul. 
Speranța, nemărginită, în dorinţele ei, tout
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d fait fin de sitcle, salută cu un aer de su- 
perioritate vedită, gârbova nădejde, care a- 
bia mai resuflă întrun . oficiu de invalidi. 
Omenii de trebă au devenit; 6meniă onorabilă, 

pte pentru că, treburile a devenit afaceri. 
/'rotipendadu dWacum 60—70 ani, în care 
năzuiau din vâsputeri s6 se îndese şi să se 
înghesue 6meni do tâtă mâna, protipen- 
duda a făcut un salt colosal şi-a devenit 
hig- life-ul, în care acum, mai mult de cât 
atunci, dai năvală, toţi cei cari vor s6 se 
aretă că sunt, cănd în realitate nu sunt ai lo- 
cului ce ocupă, 

Legile, instituţiunile, moravurile, viţa 
se schimbă din an în an, şi deci limba caută 
se se schimbe. 

„Şi tote acestea pe iute, de grabă, da 
fuga : uă, alergătură fără sâmân, la vede- 

„rea căreia un bătrân dWacum 60—70 ani, 
proptindu-şi işlicul cu uă mână şi. sume- 
țindu-şi antereul cu alta, gata so tulescă 
la Braşov, ar fi. întrebat; cu groză: 

— Kirie eleison, psichi-mu, dâr ce e? 
Vin 'Turcii ? vin 'Lătarii ? vin Cazacii? Ce 

e, bre!2.. 
Nu e nimic. Nu e de cât evoluţiunea, 

fenomenul cel betrân ca lumea şi tot-d'a- 
una noi, e progresul etern şi neînlătura- 
bil, care acum se desăvârşesce mai iute de 
cât odinidră, i 

Cuvintele noui intră unele după altele
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în limbă, der atât de grăbite în cât n'ai 
avut timp, — vorbesc de popor — să faci 
cunoscinţă deplină -cu unul şi altele, cu 
duiumul, bat la işă, Primesci, primesci 
întruna şi fără băoare de sâmă, căci lu- 
crurile noui aştâptă s& fiă botezate. 

— Ce este acâsta ? întrâbă, poporul: 
„— Acâsta este un calorifer, 
— Bun! Calomfir. i 
— Dâr acestă, casă măreţă, mai fiu- 

mosă,'de. cât tot ce am vedut în Bucu- 
resci ? 3 

— Este Ateneul. 
— Bun! Antineul. 
Poporul dice acum calomfir şi Antineă, 

„pân6 când va învăţa să dică bine, după 
cum a învețat s& dică, bine constituţiă, pe 
care o dicea acum 25 de ani “consticluțiă, 
etaj pe care '] numia, tapaj şi după cum 
sa convins de vro 8—9 ani încoa că-pe- 

"ronul unei gări se chiamă peron, &r nu piron, plural pirâne; care va st dică cu 
totul ait-ceva. 

Poporul primesce, primesce mereă : dice .. 
ântâiu răi şi schimonosit, dâr pe urmă se' 
corige, fiindu-i fiică să nu fiă de rîs,—-căci 
şi la noi, ca. şi în Francia, ridiculul este - 
arma cea mai puternică pentru a săpa şi 
derîma un obicei urit: săi pocit. 

De altmintreli, dâcă, poporul înţelege şi | 
dice răi cuvintele noui, adică radicale, .



clasa cultă nu remâne în vorbire cu altele 
mai pre Jos. 

Decă altă dată grecismele şi franţuzis- 
mele grecisate, despre cari am vorbit dau 
limbei române uă ciudată fisionomiă, adi 

fe anţuzismele fără terminaţiuni grecesci bân- 
tuie cu uă furdre ne mai pomenită. 
„Academia din Berlin, spăimântată de 

potopul franţuzismelor cari năpădiseră în 
limba germană în secolul trecut, puse, în 
1784, la concurs următorea cestiune : Cari 
sunt causele cară ati făcut ca limba [rancesă 

să devină limbă universală 2 - 
Academia română ar trebui, adi, s& pună 

la concurs un alt subiect âncă şi mai o- 
portun, şi anume: Microbul franțuzismelor 
în limba română, cestiune de bacteriologiă 
linguistică ; genesa şi midlâcele de distru 
gere ale acestui mierob. Cel care ar găsi 
midlocul de destrucţiune şi, prin culturi 
chiar violente, ar inocula Românilor limful 
'antifranţuzist, ar aduce un mare “erviciă, 
cel mai mare serviciu limbei române. 

Nu e strat, nu e cerc social în care a- 
cest microb s& nu turnice, s6 nu mişune 
în numâr nenumârat. 

Bunidră, pe stradă, cine nu a audit ste- 
reotipa frasă: lasă-m&, mon cher, că, eclatez, 
parole d'honneur, esci agacant, bre ! bre !— 

12 cuvinte din cari şese franţuzisme şi un 
tureism.
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La Cameră : crede 6re onorabilul preo- 
pinent că amandamentul su, delayat înti'uă 
fraseologiă cocassă, va frapa consciința, Par- 
lamentului ? 

La uă visită, adică, la un five o'clok, unde 
—lucru rar !—se vorbesce românesce, D-na 

„A... vorbesce românesee cu d-na B.. 
— Ah ! ma chere madame, să frayez eu cu 

d-na 7... jamais de la vie! 
La Tribunal, oh! la 'Fribunal e de 

spaimă ! | | 
Cine nu a vădut şi nu a audit pe frun- 

taşii noştri advocaţi că încep ântâiă cu- 
ventările - lor pe românesce, şi apoi, aşa, 
de uă dată, fără- ca nimic s6“i oblige, o 
dau pe franţuzesce. 

Bunidră : 
Eh ! Domnilor, şi Demolombe, şi Laurent 

sunt mai mult decât espliciţi în cestiunea 
care ne preocupă; aşi putea dice tranchanţă 
da, tranchanți,... -et Duis, -Messieurs, pourquoi 
s'arrâter ă Demolomie ? ! montons Dlus haut ! 
allons auz sources; eraminons la base de tout 
droit : le droit romain... | 

Er preşedintele, după ce '] lasă câtă-va 
vreme s€ 'şi facă pofta pe fianţuzesce, îl 
întrerupe pe românesce dicându-i : .)/aitre 
ÎL... luaţi-o pe românesce. 

AMaitre X... adică advocatul, suride şi începe s6ă cu un: au reste, d-lor Judecă- 
tori, sâi cu acel infam oră, franţuzesce or, 

<
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românesce deci s6u prin urmare, parasit 
care se lipesce, tocmai ca filozera vasta- 
triz, de tote aliniatele nnui discurş judi- 
ciar scu parlamentar. . 

In armată, regulamentele militare, gra- 
iul vorbit sunt de asemenea infectate pân€ 
la me&duvă de microbul franţuzismelor. 

Un esemplu, der tipic. E uă scenă ad- 
mirabilă, petrecută în curtea unei casarme 
de călăraşi. Soldatului Stan Sfârleză i-au 
venit de la sat mama şi tata. Stau de 
vorbă, şeduţi jos, în curte. Tatăl şi fiul 
vorbesc, muma tace, der, din ochi, sârbe 
pe fiul s6u, înfăşându-l cu privirea în.ne- 
mărginita'i iubire maternă. Din partea cea- 
altă a curţei se apropiă don'Sergent. Stan 
se scâlă, tat'săi se sedlă, şi bătrâna mumă 
strîngânduwşi zăbunul la 'pept, se sedlă şi 
dânsa. Don" Serpent se uită tără să încline 
capul şi, ajungând la Stan care salută, îi 
dice ? 
— Ai bouchonnut, Stane ? 
— Da, s'trăiţi, don” Sergent ; am  bou- 

chonnat. 

Sergentul se duce ; Stan şi părinţii sei 
şed âr jos. Mama cu voce blândă întrebă 
pe fiu-seu. 

— Stane maică, ce dise ? 
— ME întrebă de-am Vouchonnat. 
— Ce e aia maică? Să 
— Ee! şi d-ta, mamă: bouchonnagiul
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y va s6 dică ştergerea cailor de. năduşel: 
cun glomotoc de paiă. | 
Muma tace, der în privirea ei se inai 

citesce, pe lângă iubire, şi simţimântul ad- 
miraţiunei. Plecă la sat acasă, şi în curând | 
tote suratele şi cumetrele vor afla cât de 
deştept s'a făcut Stan şi cum a învăţat 
limba de la oraşi. | | 

— Când o veni acasă, are să neo vor- 
bescă, şi-o să vă miraţi, măre ! Waşa limbă 
boerescă, . - Si 

ŞI întwadevăr, louchonnajul va merge la 
sat, unde nu va fi singur, căci, la cea 
dântâiă potecă, va fi salutat de ştrengarul 
de merci, care, lucru ciudat! şi-a pus prin 
satele române un m în codă şi se dice 
mersim dumitale, cum se dicea uă dată b&- 
trânescul şi frumosul mulțumim dumitale, 
„vere“ ori „frate.“ ' a 

E de grâză cum liberaţii din armată şi 
drumurile de. fier au împestriţat limba de 
la sate, curată ca pîriul din munte, cu 
atâtea şiatâtea cuvinte străine: Poetul: 
dice cu deosebită dreptate ; 

Unde vin cu drum de fier, 
Tote cântecele pier, 

Şi totuşi, cu totă acâstă năpustire peste 
„limba română a tranţuzismelor de acum, 

se găsesc scriitori şi vorbitori cari, îndată 
ce simt pe vârful limbei gădilitura plăcută
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a unui franţuzism întraripat, îşi muşcă 
buzele şi omoră microbul între măsele, — 
mai cu semă când măselele sunt de peste 
Olt.. 

Pe aceşti vorbitori şi seriitori, de la a- 
cestă tribună şi de la altele ale "tări: n6s- 
tre, publicul Ateneului, ca ori-ce publice 
român. i-a ascultat cu drug şi cu românescă 
mândriă. 

Căci, pe buzele unui vorbitor de frunte 
de felul cărora mulţi au suit scările aces- 
tei libere şi r&sunătâre tribune, ce limbă 

mai bine de cât limba română poie. se 
întrunâscă cuvinte în cari combinaţiunea 
vocalelor cu consonele s& fiă mai. sonoră, 
er bogăţia şi varietatea accentelor se "mlă- 
die mersul vocei mai fruinos şi mai mu- 
sical ? Ce limbă pote să fiă mai fericită 
cu calificativele. sele spirituale ori pito- 
resci, cari coloră ori animă mai viu ideia ? 
Şi în fine, ce limbă, mai cu prisos de cât 
limba română, pote să dea oratorului uă 
frasă care, în aducăturile şi în mărâţa ei 
înfăţişare, s& arâte ideia cu tote legiui- 
iele'i podobe. 

Se dicea la Roma când Forul r&suna 
de cântecul elocinţei lui Cicerone, că frasa 
acestui mare orator se asânănă cu tuga 
unei matrone romane, togă ale cărui cute 

„cădeau, se preluhgeai, se. înclinau . şi. se 
„lăsau ondulând cu uă simetriă şi cu uă
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artă, incomparabilă. Ore, incisele şi ge- 
„rundivile fasei române, belşugul de legă- 
"turi care servă drept punți de trecere de 
la ună proposiţiune la alta, şi relativele 
cu mesură întrebuințate, nu îndreptăţese 
trasa română a cere şi pentru dânsa, ca 
potrivită firei şi geniului săi, compa ra- 
ţiunea 'cu toga matronei romane ? 

Noi, generaţiunea tânără de scriitori şi 
vorbitori, credem că da. Credem cu tăriă 
că limba română de astă-di, inavuţită cu 
cuvintele noui încetăţenite în limbă prin 
învoirea unanimă a poporului romăn, pote 
'se ne dea tot ce "i vom cere pentru rosti- 
rea lămurită şi estetică a ideilor nâstre 
fiă în scriere, fă în vorbire. Credem că 
da frumuseţea şi de comoriie minunate ale 
limbei nâstre cu toţii ne vom convinge în- 
tun timp cu atât mai scurt, cu cât mai 
dese vor fi probele ce vom da despre a-. 
ceste frumuseți. Credem în fine că, pentru 
a vorbi ori a scrie ori-ce pe românesce, 
nu vom mai av6 trebuinţă să mai aler- 
gâm nici la sburdalnica. francesă, nici la 
limbele altor nâmuni. 

Fericit poporul care se îndestulăză cu ale 
lui şi dintre-ale lui! 

Pentru acestă îndestulare a poporului 
român cu ale lui şi dintr'ale lui a lucrat 
Ateneul în- timp de 25 de ani. Pentru Ro- 
mânismul în tot şi 'n tâte, la tot poporul
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român, din patru părţi de lume,—pentru 
“Românismul etern ca şi Credinţa şi nemu- 

„ Titor ca Viitorul au lucrat în Atenei b&- 
tvânii cari, adi, la acestă serbare, ne-au dat 
nous locul. de rivnită cinste. 

Cu tăria şi cu entusiasmul lor, cu un 
avânt neînfrânat de iubire pentru eră şi 
pentru Sciinţă, primim de la dânşii sânta 
sarcină ce ni se încredințeză. Şi aci şi 

* pretutindeni, şi acum şi în tot-deana, vom 
gândi şi vom trăi, vom serie şi vom vorbi 
pe românesce pentu România ! . 
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SCRISORBA D-LUI PROF. A. D. XENOPOL 

Iubite Amice, 

Am citit cu un viii interes resumatul interesan- 
tei d-tale conferinţe asupra, limbei românesci, Cum se vorbesce în dilele nostre, Scii pote că și ei, cu 
vro doi ani în urmă, am atins aceiași întrebare 
în conferința ținută în Bucuresci asupra Înrîurirei 
Jrancese în România, și m'am bucurat pr& mult 
când am vădut că un bărbat, cresent în şcola fran- 
cesă, este indignat de modul cum se stilcesce biâta 
limbă românescă, aprâpe .pretutindeni unde ea este 
rostită : în parlament, în pledârii, în cărţi ce apar 

“în tote părţile şi, mai ales, în salânele nâstre, în 
convorbirile acele ce se preschimbă mai mult spre 
a vorbi de cât spre a spune ceva, * | 

Pretutindeni uă împestriţare a frumâsei nostre 
limbi cu termenii franțuzesci, mai mult sâii mai 
puţin întorși pe românesce și mai v&ă încă de cât 

3:
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atâta, un soiii de limbă sui generis care nu “şi: 
găsesce asemenea de cât la Germani în secolul tre- 
cut, când se amestecaii împreună frase şi cuvinte 

germane, cu frase şi cuvinte francese, formându-se 

un. muizctum compositun nesuferit la aud şi revol- 

tator pentr WU minte, care să clatină necontenit între 

două firi şi două caractere atât de deosebite ca a- 
cele ale acestor două limbi, imbinate între ele fără 
voia lui Dumnedeiă. 

Ai observat insă, de sigur, că elementul din so- 
cietatea n6stră care contribue mai cu deosebire la 
respândirea acestui jargon îngrozitor este elemen- 
tul femeiesc, 

Femeile nostre, iâtă pătura asupra căreia ar tre- 
bui mai ales înriuri prin tote midlâcele, spre a le 
desbăra de acest păcat care strică, corupe tot 
ce avem mai de preț, limba strămoşâscă, singura 
pază a naţionalităţei nostre în timp de vecuri. 

Este cunoscut că propăşirea alevărată a unui 
popor se oglindesce tot-W'auna și în limba lui; a. 
nâstră însă, în loc de a merge înainte în desvol- 
tarea ei propriă, se imbogăţesce numai în aparenţă 
alipindu-se de ea pe dm afară termine și vorbiri 
străine, iâr nu îmbogăţindu-se prin “mă crescere 
din lăuntru, ca arborele din seva ce pătrunde în 

“ srunchiii. 

Nu că am fi, nici d-ta, nică eii, contra limbei 
fvancese ca organ de cultură, căci decă suntem 
ceva astă-di, suntem mulțămită culturei francese 
și mulțămită limbei francese, pe care, invățându-o, 
am putut face din ea organul prin carea pătruns
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în mintea nâstră principiele şi ideile civilisatore. 
Dâr la ce tinde cultura, unui popor, dâ&că :nu la, desvoltarea eului săi propriii, la desfășurarea” fe- liului s&ii particular. de adi, la revărsarea comori= 
lor sufletesci cu care natura l'a inzestrat ? Intru acestea, una de căpeteniă, organul inteligenţei sâle, 
este tocmai limba, şi a schimonosi şi strica limba, 
tocmai prin uă înriurire culturală este a risipi cu 
uă mână ceia ce aduni cu cea-Paltă. 
"E sunt convins că, dâcă am put& determina, sexul cel în deabște frumos la figură, der atât 

de urât la +orbă, a 'și schimba obiceiurile şi apu- 
căturile în privirea limbei romănesci, de sigur că am isbuti a curăţi tot mai mult graiul nostru de tranţuzismele ce”! înădușă ; am put să 7] desvol- tăm, să "1 crescem și să '] sporim, aşa ca să ajungă e] prin sine însuși organul unui popor cultivaţ. 

Ori cât ar vorbi cine-va, în public, este netă- găduit că cea mai mare parte din vorbele schim- 
bate se petrec în vi€ța privată. Mai mult vorbim cu femeile, copii, prietenii Şi cunoscuţii noștri, de 
cât ca advocaţi, profesori, și chiar deputaţi. Sena- torii scii că nu prâ Vorbesc ; ei lucrăză. 

Limba aceia care contrbue mai ales a da tonul 
general, este aceia vorbită în particular. De la dânsa va atârna şi vorbirea în public și stilul 

„în scriere. Limba vorbită în societăţile nostre, în 
familiele nâstre, aceia va răsuna şi pe tribună şi 
pe amvâne ; aceia se va resfira, şi pe feţele căr- 
ților ce vom produce,- 

De uă cam dată numai atâta, de și ași mai avâ
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mai multe de spus asupra acestei întrebări. Cred 
că te vei învoi a 'mi răspunde pe aceiași cale a 
publicităţei, spre a îndruma, de uă cam dată pe 

acest tărim, uă desbatere asupra, acestei prâ în- 
semnate întrebări, de care atârnă în mare parte 
viitorul culturei nostre. , 

Primesce uă frățescă stringere de mână. 

A, D..XENOPOLU 
Iaşi, 24 Decembre 1890. 

 



SCRISOREA D-LUI PROF. L ŞAINEANU 
——— 

Iubite amice, 

Frumbsa, d-tale conterință Cum vorbim a venit 
la timp oportun. 

Astă-di e tocmai momentul, când cestiunea atâţ 
de delicată a purificărei limbei pote fi desbătută 
cu. totă nepărtinirea ce reclamă uă discuţiune 
sciinţifică. Acum 20 de ani, terenul era âncă de 
natură vulcanică, așa că, la primul pas, erai espus 
a "ţi atrage una dintre acele protestări - fulgeră- 
tore, în care uă patriotică indignare se r&sufla, 

"în sonore peri6de ciceroniane. Departe de mine 
ideea de a micșora meritele acelor bărbaţi emi- 
nenți, acelor atiniști de valore, cari se lăsau a fi 
fi călăuziţi de inimă, și numai de inimă, într'uă pro- 

“blemă, care cere şi uă judici6să, și uă senină par- 
ticipare a, inteligenţei. In serviciul ideilor subiec- 
tive și teoriilor personale se punea un zel' fără de
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margini, uă muncă îndărătnică, un devotament fără 
semen—și acesta pentru că era în joc bunul ce] 
mai scump al unui popor, limba sa naţională. P&- 
cat numai că, în fierbințela luptei, uitară cu de- 
săvârșire a invoca mărturia acelora, care, în tote 
timpurile, a păstrat neştirbit paladiul Românismu- 
lui, a poporului, a ţăranului român. Și ast-fel, s'a 
confundat viul graiii al acestui Protei cu sutimi 

de mii de capete, cu opintirile ideale ale cător-va 
învăţaţi, entusiasmați de antica gloriă a străbu- 
nilor. , 

Astă-di, acea epocă de fierbere e îndărâtul nos- 

tru; astă-(i putem arbora în totă libertatea stin- 
dardul adevărului sciințific. | 

Când e vorba de limba naţională, tără a înăbuși 
simţirile inimei la glasul acestei mume dui6se, pu- 

tem şi datori suntem a da raţiunei şciinţifice partea “ 
ei legitimă. 

Conferinţa d-tale e cea mai bună dovedă despre 

acesta: fiă-care rând al ei respiră un cald şi lu- 

minat patriotism, uă dragoste fierbinte pentru gra- 
iul și solul naţional. Der asta nu te împedică -şi 

aci stă meritul conferinței —a emite vederile cele 

mai Săntose asupra elementelor, cari nu sunt 
„Progenitură de origine romană.“ 

Da, conferința d-tale a venit la timp. 
“Si aiurea, lumea a început să se misce, să se agite 

în contra invasiunii neologismelor superflue. Așa, 
bună-0ră, în Germania. Acolo, mai mult de cât 
ori unde, cestiunea purificărei graiului naţional a 
trebuit să preocupe tyte spiritele. Limba germană
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e atât de presărată de cuvinte străine, cari n'aă 
pătruns cu desăvărşire în popor, în cât ofere exem- 
plul fenomenal de a poseda alăturea de Vocabu- 
lavul naţional şi un Vocabular de vorbe străin; 
aprope tot atât de voluminos ca şi cel dântăiii. 
Mai mult încă. "Tocmai scriitorii de frunte ai Ger- 
maniei, în primul rând Goethe şi Schiller, ai favo- 
risat acâstă ciudată juxtapunere. Ar fi der intere- 

„Sant pentru noi a urmări sforțările încercate acolo 
în acestă direcţiune. | 

In 1885 se puse în Lipsca basele unei societăță 
Allgemeiner Deutschen Sprachuerein, menită a fa- 
vorisa purificarea limbei germane de elemente străine 
superflue, ldeia prinse aşa de bine, în cât, la în- 
ceputul anului trecut, Societatea centrală număra 
deja 147 filiale cu 12,000 de membrii. Adauge uă 
Revistă specială, premie, propagandă activă prin 
conferințe publice şi, înainte de tote, aderarea unor 
bărbaţi iluștri, a corporaţiunilor şi autorităţilor. 

Der nici protestările n'aii lipsit. între cari me- 
rită uă atenţiune specială declaraţiunea publică a 

„&l de învăţaţi și scriitori, cei mai mulţi de uă re- 
putaţiune europână, cari se ridică mai ales în con- 
tra tendenţei de a, se face din alungarea, vorbelor 
străine uă cestiune de șovinism naţional. Nu nu- 
mai atâta: tote sii maj tâte aceste cuvinte străine 
pot fi considerate ca uă achisițiune îstorică a po- 
porelor sub influenţa culturei generale și-a con- 
tactului cu naţiunile învecinate. Și de aci perico- 
lul cel mare al unui exces de zel în materiă de 
purificare.
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De unde sc începă densa ? 
Puriștii estremi S'aii făcut ridiculi în tote tim- 

purile. Incă din 1643, uă societate patriutică ger- 
mană („Deutschgesinnte Genossenschaft*), instituită 
pentru un atare scop, escită risul întregei Ger- 
manii prin eclivalentele sâle neaoșe în locul vor- 
belor străine: pentru /enster (fenestra) se pro- 
puse „Tageleuchter“, pentru Xase „Lischhorn“ sâii 
„Gesichtserker“.... Intru ce dfer formaţiuni artifi- 
ciale ca „Sfeșnicul dilei“ pentru ferâstră. sâii cu 
„Balconul feţei“ pentru nas, de verii lor primari 
„de-perete-frecători“ sâă „nas-sufletei ? 
„Cine st o facă? 
In acâstă privinţă numai încape îndoicla: sini- 

gurul dictator in materiă de limbă e poporul și 
întrun grad mai mic scriitorii cei mari aj naţiunii 
Ar fi uă forte interesantă cercetare aceia, care ar 
căuta se specifice formațiunile noue cu cari ai 
îmbogăţit limba scriitori ca Alexandri, Odobescu 
seit Eminescu și care aii ajuns la uă întrebuințare 
generală. Din acest punct de vedere este mai ales 
instructiv stilul d-lui Odobescu: vorbele Nea0ş ro- : 
mânesci se aliază cu neologisme într'un mod așa 
de artisti, în cât vorbele străine capătă în acestă 
vecinătate un reliet deosebit, un aer de vechiă fa- 
miliaritate. E întradevăr uă tericire pentru prosa 
vomână că cei mai buni representanți al sei.— 
—un Odobescu, Hasdeii sâii Maiorescu—sunt - tot- 
dWuă dată și bărbați cun deosebit gust “artistic, 
cari nu Sai mulțumif numai să purifice limba, ci 
s'o și imbogățâscă. Și acestă îndoită ţintă “trebue 
s'0 urmărescă ori-ce scriitor român.
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Fiă-mi permis a cita, căci e vorba de purifica- 
rea, limbei, uă admirabilă observaţiune a lui Goethe 
(Opere XXII, 221): „A purifica şi înavuţi tot- 
duă dată limba maternă e preocuparea capetelor 
celor mai bune. Purificarea fără înavuţire e de 
cele mai multe ori lipsită de spirit; căci nimic nu 
e mai comod de cât a face abstracțiune de conţi- 
nut şi a nimeri espresiunea. Omul de spirit fră- 
mentă materialul seu lexical, fără a se preocupa 
din ce elrmente consistă; cel fără de spirit în za- 
dar vorbesce cu puritate, de Gre-ce n'are ce spune. 
Cum s& simţă dânsul ce surogat nevoiaș el admite 
in locul unei vorbe semnificative, când acea vorbă 
Ware nici-uă dată vitță pentru dânsul, fiind că nu- 
cugetă nimica rostind'o. Sunt multe feluă de puri- 
ficără şi inavuţiri, cari tote trebue la adică s& 
concure decă e ca limba să crsscă țplină de viaţă. 
Poesia și vorbirea pasionată sunt isvârele din cană 
țișnesce acestă vieță, chiar dâcă în impetuositatea 
lor ar tîri cu dânsele ceva moloz: el se depune la 
fund și talazul curat se scurge asupră'i“. 

Nimic mai adevărat. Observaţiunea lui Goethe 
ne pare chiar susceptibilă de uă aplicaţiune mai 
generală 'Iâte vorbele străine— deci şi franţuzis- - 
mele—cari ai inundat și inundă limba, vor fi de 
sigur supuse unui proces de selecţiune : mare parte 
dintr'ensele vor dispare ; altele, mai favorisate de 
de sortă, vor persiste și pot deveni parte inte- 
grantă a vocabularului naţional. Cari însă anume ? 
Jetă ce nu pote nimenea preved& şi mai “puţin 
încă, decreta,
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Un lucru e sigur: limba nu îngădue luxul. Vor- 
bele absolut, sinonime la. început se diferențiază cu 
timpul și devin tot atâtea achisițiuni ale graiului, 
tot atâtea îmbogăţiri ale spiritului naţional. Un 
atare proces de nuanţare se petrece d'inaintea 
ochilor noştri în sinonimele slavo-latine ca vreme: 
timp, iubire.amor, etc. 

Der merg şi mai departe. Admit, un moment, că 
neologismele, cari circulă astădi în sfere de tot 
mărginite, s'ar generalisa, s'ar naturalisa în limbă 
și deci s'ar nuanţa cu timpul de cele corespundă. 
tere indigene ; ce ar resulta de aci? Ore limba 
nostră ar fi mai puţin românescă, mai puţin latină ? 
Nici de cum ! Şi iâtă pentru ce. | 

- Spiritul unei limbi, fisionomia ei particulară, află 
uă espresiune stereotipă, nu în vocabular, ci în 
sintaxa ei. Existenţa unui graiă e ameninţată, nu 
printr'un potop de vorbe străine, ci prin introdu- 
cerea nesimțită și prin propagarea inconscientă a 
fraseologici, a construcțiunilor, a întrebuințărei 
preposiţiunilor, mai ales în aplicaţiunea acestor par- 
ticule, în cari Leipniz vedea deja „tout autant de 
"marques de Paction de Vesprit.... les dicerses for- 
mes de V'entendemenit, 

Căci vorbele străine, chiar cele inadmisibile, „se 
depun la fund,“ după expresiuni'a lui Goethe, și cu- 
getarea neaoş românâscă planeză asupră-le. Cir- 
culaţiunea lor, în casul cel mai favorabil, rămâne 
încă restrinsă. Dâr ce să le facă aculor m&runți- 
Șuri aprope imperceptibile, acelor elemente quasi- 
microscopice, numite preposiţiuni, cari revin sub
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condeiul scriitorului la fiă-care moment şi în na- 
tura cărora, residă adevăratul spirit al limbei ? 
Construcţiuni ca „Oratorul începe prin a spune. 
și mai ales abusul ce se face cu Dietul de, care 
se vede nevoit, sărmanul, a figura în suita ori-că- 
rui Verb: 'mi propun de a.., doresc dea. + ete., 
ietă adevăratul microb, care se furișeză încet dâr 
Sigur, nu în corpul națiune, în vocabularul săii, 
care. la nevoe s'ar put ușor desbăra. de dânsul, 
—der în spiritul săii, der în fiinţa sa, și ameninţă 
a. altera mersul firesc, direcţiunea normală a cu-. 
getărei românesci. | 

In locuţiuni ca tratez amor, tratez cu refus, 
s'am.pardon de expresie..., şi sute alte asemenea 
floricele retorice de mahala, ce se pot citi în cronicele 
lui Marion stii în comediele marelui cunoscător - al 
burtăverdimii, în comediele d-lui Carageali, mai ave 
nimic de obiectat in privinţa, vorbelor luate isolat, 
dâr relaţiunea, lor psicologică e tot ce pâte fi mai 
contrar gândirei românesci. 

- Asupra acestei influențe latente, asupra acestei 
imitaţiuni apr6pe inconsciente a sintaxei francese, 
care se străcâră în sucul și sângele scriitorului, 
"mi permit a atrage serisa atenţiune a tutulor a- 
celora cari ţin, nu numai la curăţenia limbei, der 
la neștirbita, conservare a natureă genuine a, graiu- 
lui românesc. | 

Scâla este menită a esercita acţiunea cea, mai eficace 
întru menţinerea, originalităţei sintaxei române. Ei 
îi incumbă datoria a veghia asupra acestui bun 
naţional, prin uă studiare din ce în ce mai întinsă 
și mai solidă a, limbei și literaturei române.
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In privinţa franţuzismelor însăși cred că uă deo- 
sebire trebue făcută în raport cu valdrea lor 
reală. Lăsăm cu totul la uă parte casul de su- 
perfluitate reală, când există echivalente curat ro. 
mânesci ; în atari împrejurări nu „mai încape vorbă, 
ele trebue pur şi simplu înlăturate. Când însă ele 
denotă uă ideiă nouă, fiă și uă nuanță neexsistentă 
în limbă, ele trebue neapărat menținute. Şi întru 
acesta stă îmbogățirea treptată a graiului național, 
lărgirea continuă a orizontului săi ideal, Precum 
multe vorbe venerabile ale trecutului aiă ajuns as- 
tăqi de domeniul literaturei umoristice, tot ast-fe] 
materialele astădi esploatate de: comedia, ar pută 
forte bine într'uă qi să ajungă la onâre și demni. 
tate. De ce re rezonul lui Ipingescu n'ar pute să 
figureze în limbă alăturea de grava rațiune ? Chiar 
Şi ambițul Ini jupân Dumitrache ar put servi ca 
ilustraţiune ambiţiunei burgheze... 

Pe cât de legitimă dâr e înlăturarea franţusis- 
melor superilue, pe atât 'mi pare privită părerea 
„că, pentru a vorbi ori a serie ori-ce pe românesce 

"nu vom mai avă trebuință să alergăm nici la, 
sburdalnica francesă, nici la limbele altor n&muri“. 
Asta ar fi tot una, ca şi cum am voi să ne isolăm 
cu desăvârșire, și să ne sustragem ast-fel de la 
ori-ce influenţe externe. Ajuns'am noi dre deja la 
acel grad înalt de cultură intelectuală, în cât să ne 
putem mulțumi dintr'ale nostre cu ale nâstre ? 

Imi pare că tendența de a mărgini limba naţio- 
nală la propriul ei fond ar fi nu puţin păgubitore 
pentru evoluțiunea ei ulteriră. Inavuţirea, limbei
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unui popor merge paralel cu progresele civilisa- 
țiunei sâle. Precum cultura nâstră materială și in- 
telectuală se fo'osesce continuii de achisiţiunile fă- 
cute de alte n&muri, tot ast-fel limba 'și lărgesce 
mereii și 6re-cum de sineşi sfera vocabularului săi. 
Patria, nâstră datoresce cea mai mare parte a cul- 
trei sele Occidentului și în deosebi Franciei. 
Vrând nevrând, vom fi nevoiți şi pe viitor să îm- 
prumutăm din limba francesă tote acele*vorbe, cari 
exprimă noțiuni, idei sâii nuanțe de idei, cari, în 
total seii în parte, lipsesc limbei nâstre. 'Poţi acei 
termeni, tâte acele expresiuni, mai mult sâii mai 
puţin amalgamate, vor deveni. cu timpul uă pro- 
prietate generală a națiunei, cum s'a întâmplat, în 
epoca renascerei n6stre, cu întrega nomenclatură 
administrativă şi, în mare parte, cu cea militară. 

Se lăpădăm deci franțuzismele de prisos, dâr să 
„primim vorbele străine, cari denotă tot atâtea 
"momente culturale, tot atâtea îmbogăţiri reale ale 
limbei, și să veghiăm, înainte de tota, a păstra 
neatinsă firea neaoş românscă a, graiului nostru, 
sintaxa sa, Aici, ca și aiurea, devisa nâstră să fii: 
„Litera ucide, spiritul dă viţă ! 

LAZĂR ȘŞĂINEANU. 
Bucuresci, 5 Aprilie. 1891 ” 

 



SORISOREA D-LUI AL. CIURCU 

Jubite amice și confrate, 

Cu multă luare aminte am citit în Zomdnulă 
conferinţa d-tale asupra temei Cum vorbim, temă 
interesantă şi care ar trebui să ocupe serios pe 
toți Românii doritori de a ave uă limbă a lor, 
uă limbă prin care să pâtă rosti cu cuvinte 10- 
mâneștă tote ideile ce li-ar trece prin cap, să pâtă 
ave uă numire propriă pentru fiesce lucru de care 

„Se servesc, 
Avem noi uă asemenea limbă ? 
D-ta pari a răspunde la acâstă întrebare în mod 

afirmativ, când dici: „credem că pentru â vorbi 
ori a scrie ori-ce pe românesce, nu vom mai av 
trebuință să alergăm nici la sburdalnica francesă 
nică la limbele altor nemuri.: 

Seii esprimi numai speranța că va veni un timp
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cânt acâstă nobilă dorință a d- tale ca şi a tutu- 
lor Românilor va fi îndeplinită ? 

Ei cred ca acesta ţi-a fost e gândul, căci și d-ta 
trebue să fii în astă privinţă de aceiaşi părere ca 
şi mine, că adică în momentul de față nu putem 
vorbi şi nu putem scrie fără a împrumuta cuvinte 
de la limbele altor n&muri. 

Care e midlocul ca să realisăm acestă dorinţă a 
nostră, a tutulor? D-ta nu'l propuni. Nu pote fi 
însă de cât unul și singur: a făuri cuvinte româ- 
nesci noui pentru noțiuni noui. Der se ocupă 6re 
cine-va cu acestă lucrare? Nu. Atunci ce te face 
pe d-ta să credi că vom pute vorbi și scrie ori-ce 
pe românesce fără a recurge limbele altor nemuri ? 

Eii unul văd lucrurile intr'al-fel. Ei văd că pe 
cât timp nu vom făuri cuvinte noui, siliți vom fi 
a împrumuta tot mai multe cuvinte de la limbele 
altor nemuri, şi că potopul de cuvinte străine care 
deja inundă limba nostră tot mai mult va cresce 
în loc de a seca, 

E uă dilemă de care nu putem eși. și anume: 
ori tăurim cuvinte noui pentru noțiunile pentru 

„care mavem în limba nâstră termeni românesci, 
ori întrebuinţăm pentru aceste noţiuni cuvinte îm- 
prumutate de la limbile altor nemuri. TZertium non 
datur. 

„Imi voii permite a face mai la vale uă propu 
nere în acestă privință. De uă cam-dată dă'mi voiă 
s& aduc câte-va esemple, ca să dovedesc că nn e 
Român, fiă el cât de iscusit în cunoscința limbei 
materne, care să pâtă vorbi sâii scrie ori-er pe
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românesce, fără a se ajuta cu cuvinte Inate din lim- 
bile străine. 

Nu voesce să vorbesc de aceia cari nu cunosc 
stii cari cunosc răii limba română, Când un Român 
întrebuințâză espresiuni ca mi-a șifonat pa rura 
m'am eșofat, me șocheză, a efleurat cestiunea, n'a- 
vem de cât să constatăm cu pârere de răii că avem 
compatrioți cari nu'şi cunosc limba, Când pe de altă parte vedem că chiar autorităţile întrebuin- 
(ză franțuzisme de acestea, acolo, unde ar pute 
pre bine să se folosâscă de cuvinte românesc, ir 
trebue să ne esprimăm părerea de r&ă. Cu drept: 
cuvânt ai luat în ris pe ofițerii cari ordonă solda-. ților la casarmă a bugona și a, pansa caii, când 
pr6 bine le pote porunci a'i freca sii a'i desnă- duși, ai desuda şi ati fesăla și nu văd, dâcă am 
admite espresiunile de mai sus, de ce s5 nu adop- 
tăm şi am abreuvat în loc de adiăpat, am montat “în loc de călărit. | 

Dar ce voesce sti faci bietalui ofițer, Român. „bun şi el, când Academia nui dă nici un cuvînt 
potrivit peutru manegii, mantingali și tote acele lucruri și noţiuni, de care dilnic are trebuință în esercitarea, funeţiunei sâle ? Cum să te miri că dice șarjă şi am șarjat, când el mare alt cuvânt ro- mânesc, pentru a esprime acâstă operaţiune a cava- leriei, că nici năvală, nisi iuruși nu esprim a- ceiași ideiă, când tot ce ofițerul și soldatul pârtă pe ei, de la chipii și până la botforţi are numiri 
franţuzesci ? S'ar pute r&spunde că, în ceia ce pri- vesce armata, chiar Germanii aii trebuit să adopte 

4
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cuvinte francese pentru uă sumă de noţiuni, cum 

armee, canon, division, brigade, regiment, bata- 
lion, companie, infanterie, cavalerie, artilerie, 

genie, quartier, ojfizier, general, capitan, leutnant, 

marsch, marschiven, bivoual:, bivouahiren, ete. ete. 
der cel puţin la Germani e escepţiune, pe când la 
noi e regulă generală. 

In ce privesce termenii sciinţifici şi termenii tec- 
nici, ei ne lipsesc cu totul, așa că ași pune mare 

rămăşag cu-ori cae limbist român, care mi-ar pu- 

t6 traduce în uă românsscă curată numai uă pa- 
gină pe care i-ași dicta-o în altă limbă. Aici ne 
lovim cu capul de uă neputinţă desăvârșită. 

Nevoiţi suntem dâr să împrumutăm de la alte 

limbi. Dâr' dici d-ta ca să nu împrumutăm de la 

Francesi. De la cine să împrumutăm atunci? De 

la Nemți, de la 'Purci ori de la Chinezi? 

A fost un timp când imprumutam de la Slavi, Greci, 

„Turci, Armeni, Albanesi, Unguri, Nemţi, ba chiar 

şi de la, 'Țigani, și de aceia avem în limba nâstră cu- 
vinte ca sluşbă, a sluj: și tâte derivatele sâle 
jalbă, nădejde, vreme, primejdie, prilej, slovă, 
„milă, blagoslovenie, pravoslavnic—sindrofiă, filo- 
timie, chivernisclă, exoflistlă, plictisit, paraponi- 

sit, zenamorasit—a tăgădui, a îngădui, a făgă- 

dui, cizmă, dragă, gazdă—maidan, macat, ciar- 

dac, bulamac, saciac, caimac, satîr, catir, dulap, 

îbric, ciulama, saca, mahala, balama, șandrama, 
patalama, bucluc, balamuc, giamlic, parmaclic, 
murdalic, ursuzlic, caraghioslic, calabalic, matra- 
pazlic, ete., der în privința astor cuvinte, d-ta
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dici că „Românul le-a, românit cu desăvârşire prin uă dilnică întrebuințare în timp de sute de ani“, i6r în privinţa cuvinteloc mai noui că „ele sunt incetățenite în limbă prin învoirea unanimă a pO-. porului român“. Va să “dică admiţi încetăţenirea 
cuvintelor străine ; le ceri însă un Stagii de mai multe sute ani, sâă cel puțin votul unanim al po- porului român. Apoi atunci, iubite corfrate, pentru ce te revolți în contra unor cuvinte ca acrosghidbă, 
românit după acroche-robe ? Așteptă încă câte-va 
sute de ani, și cuvântul acesta va fi tot așa de ro- Mân ca chembrică, blagoslovenie, și matrapazlic, 

" Aștâptă se'şi facă Stagiul. Sâii cel puţin, înainte 
de a'1 osândi, cere votul poporului, ad referendum, 

Dici că e datorie patriotică de-a alunga, chiar “prin midlocele cele mai violente, acest cuvânţ „Tidi- cul“ de acroșghidbii, fiind că derivă de' la france- sul accroche-robe. Procedeul e forte comod. Suprimi pur și simplu cuvântul. Der obiectul ? Cum ? nu puni nimic în loc, ca să desemnezi obiectul la care se raportă acest cuvânt „ridicul“ ? Şi adopți fără! greutate cuvintele chibrit și batistă, și ici în ze- flemea pe clasicii cazi voiaii să le inlocuiescă prin depărete-frecător şi nas-suflete? Pentru ce, Dâmne? Pentru ce acâstă strigătore părtinire ? Să fim logici, Nu admiţi pe acroșghidbă; nu admite nici batista, 
și să continnăm a ne Şterge nasul cu degetele. ca unii din- consilierii nostri municipali. Când un ga. vroche parisian va veni la Bucuresci ne va pute întreba; — Hei, mussiu, cu cât-al cumpărat du- ziua ? 

o
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Intre noi fiă dis, nici uă dată classicii din 'Fran- 
silvania m'aii comis nelegiuirea de care'i acnsi. Ei 
m'aii născocit cele două cuvinte compuse de mai 
sus, pentru motivul forte simplu că dincolo de Car- 
pați esistă. pentru vorba chibrit mai. multe desem- 
națiuni, tâte forte românesci, și din care nu voiă 
cita de cât patru: lemnușe, lemnișore, aprin- 
didre, cătrănițe; cât pentru batistă, poporul din 
Ard6l, de și nu prea servesce de ea ca noi, 6me- 
nii pricopsiţi. cum nu prea se servesce nici poporul 
de aici, posedând în degetul cel mare şi arătătorul 
fiă-cărei mâini câte uă păreche de mucări naturale 

- forte „practice și abile, totuși are cuvintele' ma- 
ramă, naframă, cârpă de nas, ştergttore ete. 

Der se admitem că acei batjocoriţi (6tă un cu- 
vent compus!) ar fi creat cuvântul nas-suflete, săii 
șterge-nas, sei mucilar. Unde ar fi ridiculul ? Pen- 
tru ze n'am crea şi noi cuvinte compuse, când în- 
trebuințăm fără sfielă cuvintele compuse ale altor 
națiuni, și dicem în tote dilele, ca să nu daii de 
cât un esemplu, tirbușon, când am put& dice cu 
acelaşi drept ca, şi Francesii tragedop, ba am pu- 
tă chiar .boteza acest instrument cu un cuvânt 
simplu ca dopar sâii destupacii ? Am numărat în 
limba francesă 57 de cuvinte compuse cu cuvântul 
tire, ca tire-lire, tire-bouton, tire-bottes ete. 

Căci, la adecă, ce pâte fi ridicul într'un cuvânt 

noii, de nu cum-va pâte noutatea sea? Peste cinci-: 

deci de ani cuvântul acrosghiddă ar fi cel puţin 
"tot așa de încetățenit în limba nâstră ca chiușchiu- 

bac, şi se vor găsi filologi care să ne dovedâscă
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prin a plus b că acest cuvânt e compus din arcuş și din șchidpă, și că însemna la originea lui, ar- cus de-uă șchidpă. | . 
Un cuvân noii ne gâdilă urechea numai fiind-că nu ne-am deprins încă a'] audi, întoemai precum ne surprinde uă modă nouă cu un costum care ni se pare escentrie la, început, is cu timpul ne obi- cinuim întratâta cu el, în cât ne-ar păr6 escen. tric contimporanul care nu Par adopta. Dâcă vre- unuia, din boerii noştrii de astă-di i-ar veni gustul să se preumble pe stradele Bucurescilor în ante-. reii și cu giubea, de bună sâmă ar stirni nu numai cu- riositatea dâr și risul contimporanilor săi. Der ar fi în de ajuns să se impună -moda acesta, şi să se generaliseze, pentru ca în scurt timp să găsim lu- crul acesta forte firesc, - Când uă parte a preoțimei nâstre a înlocuiţ Cos. tumul armenesc prin cel național, mulţi drept cre. dincioși și evlavioşi creştini s'aă Sbârlit ; în urmă însă s'aii deprins cu el Şi aii ajuns chiar-la păre- rea că este mai cuviincios de cât cel armenesc. Pă&- cat numai că acest costum nu S'a: generalisaf încă la întreg clerul nostra miren. 

Dâcă nu voim ca poporul să'şi formeze - singur “cuvinte schimonosind pe cele străine, apoi atunci trebue ca noi, cărturarii, să i le creăm. Ast-fel nu vom pută împedica invasiunea cuvintelor străine, cum n'am putut'o împedica până acum. De altmintrelea, poporul e adesea mai meșter de cât cărturarii în arta de a naturalisa cuvintele străine. Așa, de pildă, cine nu scie, nu pote recunâsce în cuvântul feslă
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pe germanul Dechsel, în surup pe Sehraube, în vl- 
car pe Hohlkellc, în vingalac pe IWinkelhachen 
(astă di numit de tipografi forte nemerit culegăii) 
și chiar în cuvântul șindrilă pe germanul Sehin- 
del (vechii german scintula, lat. cilindum). Der 
pentru câte va cuvinte bine transformate, căte al- 
tele care nu se brodese de loc cu felul limbei n6s- 
tre! Cât timp a trebuit s5 tvâcă până când tipo- 
grafii, lucrătorii cei mai culţi, să se hotărâscă a 
părăsi pe sctzar și a setzui, pentru culegător şi a 
culege ! Şi în definitiv, acestă transformare se da- 
tor&ză tot cărturarilor, adecă gazetarilor ca d'alde 
noni. 

Cum că limba nâstră e săracă în cuvinte origi- 
nale, acâsta nimeni n'o pâte tăgădui. Dâcă noi, 

„cari suntem un popor agricol, am trebuit să alergăm 
la sburdalnica, francesă ca săi imprumutăm cuvân- 

“tul recoltă, pentru care n'avem echivalent în limba 
n6stră, și să luăm până și plugul (Lflug) de 
la Germani, căci nu cred să1 fi luat de-a dreptul 
de la elinul ploi'on, dâcă dâr pentru a boteza lu- 
cruri atât de trebuitâre, am fost siliți. să alergăm 
la limbi străine, apoi cum să ne mirăm bunădră 
de martingală, pe care înșiși Germanii îl traduc 
destul de răi prin sprung-zăgel şi pe care nu'l 
poți da pe latinesce de cât prin frasa corrigia qua 
„capul equi retinetur, fără a mai vorbi că, dâcă 

- Pam suprime, mulţi din compatrioţii noştrii n'ar 
mai putâ să martingaleze la bacara. 

Decă limba cultă română, în împrumuturile nu- 
merse pe care le face, dă preferință limbei fran-
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cese, causele cele mai puternice sunt două Şi anume: ântâiii pentru că acestă limbă înrudindu-se cu a 
nOstră, cuvintele francese se lasă a, fi naturalisate 
mai ușor de cât ale altor limbi, şi al douilea fiind-că nici uă limbă pe pământ nu e așa bogată în es- presiuni simple şi originale. Ea n'are nevoiă a forma 
cuvinte de uă poștă de lungi s6ă hodorogite, ca 
Nemţii și ca Ungurii cuvinte ca Kurtesichtigheits- vorsichismassregel, ca, XNadelholzziindhălzchen fa- bricl:svorsteher s6ă ca titoknokoshkodaș.' 

Apoi cui nu împrumută limba francesă ? Care e națiunea, care să nu'i plătâscă un tribut mai mare seii mai mic? Până și astă-qi cu tâtă campania 
de purificare, întreprinsă de puriștii germani, tot îi mai audi dicând de pildă: soupieren, poussieren, ... zum Quadril engagieren şi caracolieren, fără a 
mai aminti miile de cuvinţe fraucese, încetățenite 
în limba germană și penini care ei “nu posed e-: 
chivalente în limba, lor, ca de exemplu; souf/eur şi soufflieren, soutache şi soutachieren, complet, ta- 
pete, tapeizier, măbel, meublieren. De acestea sunt „Cu miile în limba germană. Mai lunile trecute, trecând prin Viena, citii la intrarea 'unui teatru însomnat Entrce în das Puvterre, Numai parti- culele în și das erai nemţesci, și nici acelea nu erai gramaticesce la locul lor. Apoi, dâcă te-aj apuca, să citesci firmele, ai găsi că cele francese 
sunt în mare majoritate. La tot pasul te întâlnesci cu un /'risier-Salon, cu un Hotel, cu AMileh-Depât, Cabinet-'Toilette, Resturation, Accoucheur, Apro- visionnierung, Akhkordarbeit, etc. etc, Dâci Ger-



56 

  

manii ar suprime din limba lor tâte cuvintele fran- 
cese, ei nu sar maj pute înţelege între dânșii. 

Să nu ne speriăm deci din cale afară de natu- 
valisarea cuvintelor francese. Din două rele, e bine 
să alegi în tot-d'auna pe cel mai Mic, Și găsesc 
că mai bine se lovesc în limba nostră plafon de 
cât tavan, parchet de cât dușumea, pavagiii de 
cât caldarâm, bagagiii de cât' calabalic, ramolit 
de cât ezinamorașit, afară decă numai pentru tote 
aceste lucruri limbiștii noştrii ne vor'hărăzi cu cu- 
vinte curat românesci, 

De-uă cam dată însă fără, limba francesă n'am 
ave şosele, isr pe stradele n6stre mam avâ tro- 
toare pavate cu dale frumose de dasalt, despăr- 
ţite de pavelele din stradă prin largi bordure de 
"espedi, scâse din carierile nâstre. Căile nostre 
ferate n'ar ave gări, cu șefi de staţii, cu cheuri 
Şi cu persone, cu bufeturi, cu pompe; w'ar avă 
ingineri ; locomotivele, de şi ar arde combusti- 
Dil, dâr ne fiind învârtite cu robinete, cu flotăre de 
alarmă şi cu supape de siguranţă, ar risca a face 
esplosie, și esplătațiunea căilor nostre ferate ar fi 
compromisă. Unde mai pui că mam av6 poștă, 
nici timbre, nici miirci poştale, nici biuvouri ; că 
mam mai ave parlament și Cam fi siliţi să umblăm 
prin noroiii fără galost şi pe gerul acesta siberian 
fără şosoni, i€r damele fără manson. Dâr să nu 
intrăm în toleta damelor, căci atunci tâte colinele 
unui diar format No. 12 nu mi-ar ajunge ca să 
fac pomelnicul prețioselor nimicuri cari o compun. 

[ou Şi nuinai împrejurarea, că ești încă flăcăi justifică
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penă la 6re-care punct mirarea, și indignarea d-tale În rața pocitului de acrosghidbă. Sper însă că nu vei remâne totă visța d-tale flăcăii, și va veni tim- pul când vei face cunoscință și cu alte multe Ja- bouri și jupone. | ” 
Da, suntem săraci în cuvinte Şi'mi pare, iubite 

confrate, că atunci când, în frumosa, și alâsa d-tale cuvântare, ai dis că pentru a vorbi sâi a scrie, ori-ce pe românesce, nu vom mai avâ trebuință să alergăm la limbile altor hemuri, ai lăsat să te fure înclinarea, d-tale poetică. In patrioticul d-tale avent, ai luat dorinţa d-tale drept realitate. In tot casul, chiar păstrând în limba n6stră numai aceia ce am împrumutat deja, de la limbile străine, 
totuși cuvintele străine ar represinta un număr destul de frumușel. Și cine are să fixeze limita la 
care trebuie să ne oprim ? Şi cine are să hotă- 
T&scă care din cuvintele noui se pot considera cu 
drept. cuvânt ca, nincetăţenite în limbă prin învoi- 
rea unanimă a poporului român“ şi care-nu? 4- 
tantagiu și inconvenient, tabloi și peisagiii sunt 
încetăţenite sei nu, și d&că nu sunt, care e es- presiunea română echivalentă ? Ore n'ai venit nică 
uădată în posiţiunea de a, dice: Uf! omul asta mă anuicză ! afară numai decă aj dis: mă plictisesce 

Der de ar fi numai câte-va cuvinte dc" acestea, 
şi dâcă împrumuturile nu le-am face de cât de la 
limbile-surori, ar fi calea-valea. Mierobul franţu- 
zismelor S'ar put inocula limbei române fără 
mare pericol pentru ea, şi âncă mai bine S'ar altoi _în limba nostră multe cuvinte italiane şi spaniole,
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pe care noi le nesocotim. E 6nsă un alt mierob 
care s'a introdus în limba nâstră și care tinde a 
'Si întemeia colonii statornice, şi acesta e în ade- 
văr periculos. Voiesc să vorbesc de microbul ger- 
manismelor, Şi nu mă voiii duce în Bucovina, nici 
în Ungaria ca s&l caut. Acolo e ceva, îngrozitor, 
căci în mult mai mare proporţiune de cât se încetă- 
tenesc la noi pe fiă-care di cuvinte francese ssii 
franțuzisme (pentru mine tot una face), acolo se 
încetățenesc în limba poporului român microbii ger- 
mamnismelor şi ai maghiarismelor, ca în Basarabia, 
aj rusismelor, ca în Macedonia ai grecismelor. 
Dâr cestiunea acâsta ar merita un articol deo- 
sebit. Voiesc să vorbesc de o cam-dată numai 
de germanismele de aici, din România liberă şi 
independentă, cu șc6le înalte românesci, cu facul- 
tăți de litere, cu Academiă, cu Ateneii, cu socie- 
tăți literare, cu foi periodice literare, cu profesori 
învăţaţi și filologi distinși. Ei bine, aici în -Româ- 
nia, mulțimea cuvintelor germane furişate în limba 
nostră e înspăimântătâre. Cu deosebire! în comer- 
ciii şi industriă aceşti wicrobi furnică ca întrun 
plămân cavernos, pe care limfa d-rului Koch nu 
isbutesce a ?] cărpăci. Decă i-am stirpi pe toţi, 
ne-ar lipsi termenii pentru a desemna obiectele cele 
mai indispensabile, de care ne servim în vița n6- 
stră casnică și în frecarea nâstră dilnică cu lumea. 

Ca, să aibi un esemplu tipic, te rog să intri în 
atelierul unui dulgher, sâi al unui tâmplar, strun- 
gar, dogar, tăbăcar, cismar, șelar, terar, caretaş, 
cu un cuvânt în atelierul ori-cărui meșteșugar ro-
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mân și s&1 întrebi cum numesce el fiă-care uneltă 
â sea, cum și obiectele pe care le fabrică el, Nou&- 
deci la sută vor fi numiri nemțesci. Și nu vorbese de cuvintele germane românite, ca teslă, șurup, șindrilă, ca toc de uşă, din 7 hiir- Stock, ca, gră- 
nicer şi graniță, din Grenze, ci de cuvinte ger- 
mane care aii trecut în limba nâstră cu arme și 
bagagie, fără cea mai mică modificare, în tâtă as- 
primea lor teutonică, fără nici uă rușine. Vei audi 
bună-dră pe un tâmplar vorbindu'ţi de it și a 
nitui, de nut, de stab, carnii, fugăl, vincăl, drai- 
băr, apoi de falj, de falzhobel, grundhobel, schrăg- 
stellfalzhobel, cu torsschneider, de kitt falzschi f- 
hotel cu șurup şi fără Șurup. 

Voiesci să continuii esemplele ? Drept să'ți spun, 
mie eşti simpatie și m& cam tem pentra fălcile 
d-tale. Un accident se pote întâmpla cui-va atâţ de lesne când nu e deprins a mesteca, cuvinte așa, 

„de complicate, ca Stellplattbankhcbel, Schlichthohl- 
hkehlhobel, Proschbramschnitihobel, precum și Dop- 
pel Schichteschi fhobel ! ! ] 

I6tă, iubite. amice, microbii îngrozitori, a căror 
sterpire se impune fiă cărui bun Român, îngrijat 
de viitorul limbei sâle. Aceștia trebue alungaţi cu 
parul ; cine ?j va isgoni va merita numele de toia- 
gul mântuirei, căcă acești microbi se viră, nu în 
limba, claselor superidre, ci în limba poporului. Și 
ţi-am dat numai câte-va exemple pentru numiri de 

“rindele de tîmplărie. Numai spre a desemna felu- 
ritele soiuri de rindele sunt vro ș6pte-deci : de 
numiri ca cele de mai sus, și tâmplarii noștri tre-
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buie să le cunâscă pe tâte, căci alt-fel n'ar şei 
cum să le câră de la marchitan. Ei le pronunţă 
răi, der le pronunță. Si în tâte industriile nostre 
e p'aşișderea. 

Dâcă ai avă nenorocirea să construesci uă casă 
singur, fără ajutorul unui arhitect, ai ave ocasiu- 
nea a învăța nemţesce fără să vrei, cări dulghe- 
rul te va. întreba între altele dâcă voesci să pună 
la ferestre Reibstrang-uri sâă Porreibere, la uși 
drugăve (Drucher), i&r jidanul iți va propune a 
da zidului un sprintz sâii un spritz, cea ce nu e 
alt-ceva. de cât uă stropelă. 

„ME mărginesc a cita, câte-va exemple, căci a 
înşira tote aceste numiri ar fi a elabora un dic- 
ționar și nu acesta, mi-e scopul. 

Cum să scăpăm de acâstă pacoste care a nă- 
pădit pe limba nostră ? 

Midlocul cel mai practic ar fi a elabora un mic 
dicţionar de termeni technici, care să se pună apoi 
la îndemâna tutulor meșteșugarilor, şi cu deosebire 
să se introducă în tote școlele de meserii și chiar 
în cele-lalte șcâle. In dreptul fiă cărei numiri ro- 
mâne ar fi actuala numire germană usitată, cum 
și desemnul obiectului la care să refere cuvântul 
şi Sar pute adauge și numirea francesă. Acest 
dicţionar s'ar mai distribui și tutulor negustorilor 
cari vând obiecte cuprinse în el. EI ar fi împărțit 
pe meserii și s'ar pute publica în fascicolă câte 
uă meseriă,. 

Der cine să elaboreze acest dicţionar, şi cu ce 
midloce ?
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"Aici sunt de părere că, fâră ajutorul statului, 
nu se pote face nimic și că statul e dator să in- 
tervină în uă asemenea cestiune. Aşa dâr Statul să 
dea, fondurile necesare pentru elaborarea unui a- 
semenea, dicţionar. Academia să vină şi ea în aju- 
tor, dâcă pâte, și să se numescă uă comisiune de 
câți va limbiști şi profesori români, cari să se în- 
sărcinez cu lucrarea acâsta, impunându-i-se un 
termen pentru terminarea ei. - 

„Der pentru ca, comisiunea s6 facă lucru “bun, 
ea trebue să chiăme la colaborarea acestei opere 
întreg poporul român. S& tipărescă nn mare nu- 
mer de cestionare, cu desemnuri, şi să le trămită 
profesorilor de la şcâlele de meserii, meșteșugarilor 
români din tâte ţinuturile locuite de Români, în- 
vățătorilor de la sate, în fine tntulor acelor per- 

"s6ne care, prin cunoscinţele lor, ar put& contribui 
la ajungerea, scopului. Cestionarele să coprindă, în 

" fața fiă-cărui desemn, numirea germană şi fran- 
ceză a obiectului, lucru ușor de realisat prin pro- 
curarea, de la fabricele străine a catalogelor ilus- 
trațe. | 

Toţi aceia cari vor fi primit cest'onare le vor 
înapoia, comisiunii, scriind în dreptul obiectului de- 
semnât, la rubrica lăsată deschisă în acest scop, 
actuala sa numire. Celor cari ar aduna un număr 
mai mare de numiri 1omâne, li s'ar put€ promite 
uă: recompensă și fiă-care meșteșugar ar pută fi 
rugat ca, pentru fiă-ce obiect care n'are actual- 
mente numire română, să propună el o vorbă ro- 
mânâscă, după cum îl va tăia capul. Ai vede ce
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numiri ingenidse și bine nemerite ar inventa ade- 
sea 6menii din popor. Căci omenii din popor, dul- 
Sheri și tâmplari, ai botezat pe Zahnschifhobel 
cioplitore, pe Gesimschi Țhobel, gură de brâscă 
(fiind-că are asemănarea), pe  IPundhobel fringhi 
pe Grathobel-sccbitor, pe Carnitehobel-ciubucari 
Cât: e de bine ales termenul sgăreciii pentru ins- 
trumeutul numit de Francesi trusquin şi de Ger- 
mani Streichmass, cu care tmplarii sgâriepe uă 
scândură ui liniă dreptă. S'aii găsit templari cari 
se boteze sarnicvele pentru care înşişi Germanii 
maii alt termen de cât Scharnier, prin paftale, 
Der asemenea numini nu sunt de-uă-cam dată de 
cât escepțiuni; pentru aprope - totalitatea instru- 
mentelor ne lipsesc numiri originale. _ 

Se pâte cu' tâte astea ca multe „numiri noșe 
române să esiste rătăcite pe ici pe colo, cunoscute: 
numai în uă anumită localitate sâii chiar numai în- 
tr'un anume atelier. Ele trebuiesc adunate și ge- 
neralisate, pentru ca toţi Românii să vorbescă la 

fel. Cestionarul şi dicționarul propuse ne pot da 
acest resultat, 
Indată ce tot?materialul ar fi adunat, lucrarea 

comisiunei ar fi mult înlesnită. Totuşi, chiămarea 
ei nu se va mărgini numai în alegerea cuvintelor 
trămise din tote unghiurile, căci pentru multe o- 
biecte ea nu va primi pote nici uă numire, seii nu- 
miri nepotrivite. Membrii comisiunei vor fi dâr si- 
liți să creeze cuvinte noui, simple, lămurite și cu 
înfățișare românescă. Când vor pute crea. cuvinte 
care să exprime felul acțiunii obiectului desemnat,
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cum e casul în dreptar, cioplităre, scobitor, sgd- 
reciii, vor da negreșit preferinţă acestui. sistem şi 
vor crea cuvinte ca bună-dră sorb, Tăzaș, netezar, 
meruntar, scentar, venturar, scărmănar, dințar, 
sdrobitor, oblitor, sucitor, „despicacii, etc. N'am 
pretenţiunea, de a fi găsit în exemplele pe care le: 
daii termenii cei mai nemeriţă, dâr mă vei erta, căci : 
i-am născocit în fuga condeiului. | | 

Membrii comisiunei ar avs tot timpul a găsi 
alţii mai bine aleși. Der fiind că sistemul acesta 
nu se va put aplica la tâte cuvintele, se vor 
crea și altele, cum am dice, dintr'uă bucată, şi co- 
misiunea, n'ar av& să dea sâmă. nim&nui de unde 
s'a inspirat ca să fănrâscă cutare sei cutare cu- 
vânt. Lucrul de căpeteniă e ca cuvântul să fă, 
cum diseii mai sus, simplu, sonor și să aiba chip 
românesc. Negreșit că membrii comisiunii vor găsi 
cel mai bun isvor în limbele romane, Când se vor 
afla în faţa unui instrument care pe nemţesce se 
chiamă Grundhobel (Şi așa îl numese astădi meș- 

> terii noștrii), ier pe franţuzesce guimbarde, nu vâd 
pentru ce s'ar sfii a "1 boteza Jhimbardă. Fii, unul, 
nu. m'aşi sfii de loc, și tot asemenea, în loc de a 
mă inspira de la germanul " Falzhobel, ași preferi 
a lua cuvântul frances feuilleret, şi aşi face diu el 
vesfoii. Intre Schlichtrundstabhobel și mouchette 
mn'ași adresa bucuros acestuia din urmă, și ași face mu- 
șitgie. Când Francesul dă unui instrument numele 
de guillaume, nu văd pentru ce nu "l-am boteza 
și noi, Românii, stăncuță, mariţă sâii brezdie, 'Potul | 
e să avem numirile nostre și să nn lăsăm a se a-



64 | 

climata în limba nâstră cuvinte ca Schlichtsschiz- hohllehlhobel.... De un milion de ori sant atunci de preferat cuvintele bizantine ca gialiă,, bidinea, tejghea, riuștarea, teșcherea, ete, 
ME răsum, stimate amice, și îți cer scuse decă am fost prea lung. 

| Inainte de tâțe declar că toți Românii trebuie să “ţi fiă recunoscători că ai deschis focul într'uă cestiune de mare însemnătate pentru limba nâstră. Am voit să completez drepta d-tale critică, a- râtând şi eii un alt ră mai mare de cât acela pe care l'ai semnalat d-ta, și în acelasi timp îmi permit a indica un midloc pentru înlăturarea lui. De nu va fi bun l&cul pe care îl propun, n'aii de cât s& propună alții altul maj nemerit, şi cu dragă inimă voiii fi cel Mântâii a “i “felicita, Der uu I&e trebue găsit, căci nu e destul a pune degetul pe rană, trebue să căutăm a 0 și vindeca. 
„Dâcă lucrarea comisiunei pe care o propun pen- tru elaborarea unui dicţionar de termeni technici ar da râde bune—și nu v&d pentru ce mar da— ar rămân acestei comisiuni încă un câmp destul de vast ca să continue activitatea sa. După ce ar termina cu meseriele cele mai răspândite, ar trece. la gospodăria casei, a câmpului, a păduritului, a. grădinăritului, apoi la armată, marină, architec- tură, inginerie, mecanică, ete. - | Numai după uă asemenea lucrare am put spera că, pentru a vorbi ori a scrie ori-ce pe vomânesce,. DU Yom mai ave trebuință să alergăm „la sbur-. dalnica francesă, nică la limbile altor n&muri.& 

AL. CIURCU,



ȚIGARA, GHIBRITUL ŞI MERS 
- 

  

ANECDOTA POPULARA 
— Domne, măi! Ati fost la noi 
Astă-di nisce marţafoy i 
Cu căciule lustruite 
Şi cu cisme. smălțuite, 
Și-a vorbit, a Spus, ati spus 
Când în jos și când în sus: 

Tot cu ciune, - 
Cu tăiciune, 
Şi cu ete, 

Și cu pește, 
De aducea pe păserește, 

* 

Iar vorbind în sus și în jos, 
Unul de la spate-a scos 
Alb ceva der nu prea maie 
De avea, chip de lumânare, 

IP'a sucit, 
L'a potrivit, : 

,
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Pe la capăt l'a cătat 
Și din ochi Va mesurat, 
Și privind prin bătătură - 
L'aşeză c'un cap în gură. 

* 

Ier cu pozna ?n gură așă 
Dă prin sîn a se cătă. 
Ier celalt atunci pe loc 
Dintr'un paiii aprinde foc, 
Şi pe dată i-l întinde. 
Cesta pozna mi-și aprinde, 
Și-aprinzind'o, mai apoi 
Dice celui Valt ; mierţoi ; 
Iar celalt cun chip senin 
Dice atunci : pentru puţin. 

* 

Mult am stat pe gânduri noi: 
Ce v fi fost acel mierţoi + 
—. „Apoi, haide, să-ți spun eii, 
Că nu-i lucru așa de greii, 

Că mierțoi 
Pe la ciocoi 

Este cum am zice noj: 
Fii al naibej, Procopsit ; 
Ori: să fii afurisit, 
Şi mai câte, mii şi mii: 
Pui al dracului st fii 
Și cum dicem noi ades: 

. . . . . . . . . . . . . . . , 
— Ei! Atunci am înţeles. 

TH. D, SPERÂANȚIA



CUPRINSUL 
1) Serisrea d-lui prof. Odobescu . 
2) Sensârea d-lui prof. Hasdeu . A 
3) Cum vorbim „., a. 
4) Serisârea d-lui prof. AXenopolu . 
5) Scrisârea d-lui prof. Șăineanu . 

6) Serisârea d-lui 4. Ciurcu i 
7) 'Țigara, Chibritul şi Mersi de d. 
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