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SIRE, 

|JINECUVAÂANTATA domnie a Maie- 
| stăților Voastre, a cărei glorie pentru 

toate timpurile este și va fi unirea tuturor 
Românilor din cuprinsul Daciei străbune 
în Statul naţional, a inaugurat o nouă 
epocă în istoria neamului românesc, reu- 
nind pentru totdeauna într'o Românie 

Mare una şi  nedespărțită Patria 
română ce dreaptă 'moștenire ne-au lăsat legionarii lui 
Traian Împăratul. 

Această măreaţă cucerire naţională, râvnită de veacuri, 
a primit consacrarea sa solemnă prin încoronarea Maiestă- 
ților Voastre ca primul Rege al tuturor Românilor. și ca prima 
Regină a Națiunii unite, la Alba-lulia lui Mihai Viteazul, 
încoronând aspiraţiunile seculare şi luptele eroice pentru 

libertate şi unitatea naţională. 

Dela Nistru până la Tisa, din Carpaţii păduroși până la 
Mare şi până în Pind, Românimea toată, împreună cu DNa- 

țiunile aliate şi amice reprezentate la măreața serbare, Vă 
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binecuvintează și premăreşte, mărite Rege şi Domn, mărită 
Doamnă şi Regină, binecuvintează și premărește această zi 
de serbătoare națională, binecuvintează şi premărește marele 
act istoric care încheie pentru totdeauna un trecut de durere 

şi de suferințe sub stăpâniri străine ale fraţilor despărțiți 
şi deschide o eră nouă de înflorire şi mărire naţională în 
Patria unită acum de-a pururea. 

Cu cea mai vie însuflețire şi cu cel mai profund respect, 
Academia Română aduce Maiestăţilor Voastre, Inaltului 
său Protector şi Președinte de onoare și Preagraţioasei sale 
Asociate ca Membru de onoare, omagiile sale cele mai devo- 

tate și urările sale cele mai călduroase pentru fericita în- 
coronare a -primului Rege şi primei Regine a tuturor 
Românilor, actul cel mai strălucit şi înălţător ce s'a înscris 
în analele istoriei române. 

Dela înființarea sa ca înalt institut de cultură națională 
al tuturor Românilor, odată cu întemeierea Augustei Dinastii 
care a îndeplinit aspiraţiunile naţionale pentru Autoritate 
dinastică, Independenţă şi Unire, Academia Română a cul- 
tivat şi întreţinut vie conștiința unității naţionale la Românii 
de pretutinde. Și când se împliniă jumătate de secol de 
activitatea ei culturală sub ocrotirea Măritei Dinastii, 

Maiestatea Voastră, Sire, aţi tras sabia vitejească pentru 
desrobirea fraţilor subjugaţi şi îndeplinirea unităţii naţionale. 

Cu binecuvântarea Proniei care conduce vitejia dreaptă la 
biruință şi dreptatea la izbândă; prin vitejia, înţelepciunea 

şi dragostea de neam a Maiestăţii Voastre, Sire, Părinte al 

Patriei, şi cu concursul luminat şi pilda eroică a Maiestăţii 
Voastre, Mărită Doamnă, Mamă duioasă a ostașilor luptă- 
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tori pentru fară; prin înțelepciunea și patriotismul lumi- 
naţilor bărbaţi de Stat cari cu credință şi inimă au servit 
Tronul şi Națiunea, și prin eroismul și jertfa sublimă a 
ostaşului român, — visul de veacuri al neamului românesc 
aievea s'a împlinit, luptele şi străduințele lui pentru vieaţă 
națională, libertate și progres, cu glorie s'au încoronat. 

Binecuvântată fie aceasta biruință de-a pururea! 
Să trăiţi, Sire! | 
Să trăiţi, Mărită Doamnă! 
Trăiască Augusta Dinastie ! 

Trăiască şi înflorească România !



CUVÂNTARE 
ROSTITĂ;CU OCAZIUNEA PROCLAMĂRII 
A. S. REGALE PRINCIPELUI MOŞTENITOR 
FERDINAND CA MEMBRU ONORAR 

ŞEDINŢA DELA 16 MARTIE 189o



Preşedintele M. KOGĂLNICEANU salută pe MM, LL, Regele şi Regina 
adresându-Le următoarea alocuţiune: 

Sire, 

A ejemia şi-a luat începutul sub glorioasa Domnie a Maiestăţii 
Voastre. De aci datează nașterea ei, întemeierea ei, creşterea ei. 

Primind preşedinţia Academiei şi luând Insuş parte la lucrările 
noastre, Maiestatea Voastră aţi întărit încă mai mult această in- 
stituţiune, pe când prezența Maiestăţii Sale Reginei, al căreia geniu 
S'a vestit peste hotarele României, a înălțat Academia în ochii 
tuturora, dându-i o splendoare netăgăduită. 

Astăzi avem fericirea a primi în sânul acestui însemnat institut 
cultural pe Moştenitorul Tronului, 

Noi, bătrânii, ne ducem: dar salutăm cu bucurie pe junele 
Principe, ale cărui forţe ne vor întineri în restul zilelor noastre şi 
vor îmbărbătă la muncă pe cei cari rămân în urma noastră. 

Sire, din momentul în care aţi îmbrățişat cauza română şi aţi 
luat asupră-Vă frumoasa misiune de a conduce poporul român, 
Maiestatea Voastră aţi fost, la noi, protectorul Ştiinţei şi al artelor. Suntem siguri că vlăstarul familiei Hohenzollern, care începe a lucră şi el la edificiul național, va rămâneă creaincios datinelor ilustrei Sale familii și căiei deschise de Maiestatea Voastră, ocrotind desvol- tarea culturii naționale. 

Mă opresc aci: însă nu pot să nu aduc aminte, că o răsplătire frumoasă Vă aşteaptă, Sire, precum şi pe prea grațioasa noastră Regină și pe Nepotul Vostru, Moștenitor al Tronului, pentru pro- tecţiunea ce dați Academiei; căci este știut, că ştiinţa, literele şi artele nu au fost niciodată ingrate pentru Suveranii cari le-au îm- brățișat, 
Aclamăm dar cu o mare bucurie în mijlocul Academiei pe Princi- pele Moștenitor ca coleg și conlucrător în întinsul domeniu ai ştiinţei, 

M. S. REGELE a binevoit a răspunde prin următoarele cuvinte: 
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Domnilor, 

Nei din tot sufletul pentru cuvintele pline de 
simţire ce d-voastră Ne adresaţi în numele Academiei. 

In fiecare an, Regina şi Eu, venim cu o reînnoită şi vie 
mulțumire în mijlocul d-voastre, unde aflăm totdeauna o 
primire aşă de călduroasă, De astădată mulțumirea Mea e 
cu atât mai mare, că întroduc în sânul Academiei pe iu- 
bitul Meu Nepot, pe Moștenitorul "Tronului. Invăţând de 
timpuriu frumoasa limbă românească şi preţuind de pe 
acum istoria națională, atât de bogată în evenimente mari 
și glorioase, El este în stare a cunoaște desvoltarea şi pro- 
pășirea Statului românesc, faptele însemnate ale trecutului, 
renașterea poporului nostru, Având acum pe Moştenitorul 
Meu lângă. Mine, voiu deşteptă şi voiu încălzi necontenit 
în inima sa simţimântul datoriei către ţară şi a iubirii 
de Patrie, pentru ca la timpul său să poată ocupă cu vred- 
nicie locul înalt, de unde e chemat să fie un apărător con- 
vins al instituțiunilor Țerii, un sprijinitor plin de râvnă 
şi înfocat al limbii şi al literaturii românești pe care am 
îmbrățișat-o cu atâta statornicie şi dragoste din ziua când 
numele Meu a fost înscris în fruntea Academiei, 

9



Această onoare o pot răsplăti numai prin o voință ho- 
tărîtă de a face ce este în puterea Mea, ocrotind științele 
Şi împodobind istoria naţională prin fapte vrednice ale 
neamului românesc. 

Totdeauna-Mi amintesc cuvintele lui Propertius, amicul 
lui Ovidiu: cin magnis voluisse sat esty, 

M. S. REGELE, terminând, a binevoit a da cuvântul A, S. Regale Principelui 
Ferdinand, care a adresat Academiei următorul discurs: 
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Domnilor, 

C: inima pătrunsă de recunoștință am ascultat cuvân- 
tarea prea iubitului Meu Unchiu şi la rândul meu, dar 

numai îndemnat de Regele, îndrăznesc a rosti câteva cu- 
vinte înaintea acestei adunări de bărbați învățați, în mij- 
locul cărora pentru întâia oară am onoare de a mă află. 

Este în acelaş timp şi o datorie din parte-mi a luă cu- 
vântul spre a exprimă adâncul meu sentiment de recu- 
noştință pentru marea distincțiune ce Academia mi-a făcut, 
proclamându-mă ca Membru Onorific al acestui înalt așe- 
zământ de cultură naţională, unde tinerețea mea neîncer- 
cată să se călăuzească de neperitoarele lumini ale științei. 

Am avut fericirea că s'au îngrijit de timpuriu a mă în- 
văță frumoasa limbă românească, şi mi-a fost drag să o 

învăţ, pentrucă ea mi-a înlesnit cunoașterea de aproape 
a literaturii populare, a datinelor, obiceiurilor, dar mai 

ales a bogatei istorii a neamului românesc, 
Am putut ceti şi înțelege astfel numeroasele publicațiuni 

ale Academiei, cari mi-au arătat cât de mult s'a făcut 

pentru propăşirea ştiinţelor și literelor în România. De 

câte ori am avut aceste scrieri înaintea ochilor, am zărit 

ca o vedenie minunată icoana 'Ţerii însăş; licărind altădată 

ca o scânteie luminoasă pe cerul răsăritean, crescii de atunci 

din zi în zi, se mări plină de vlagă şi de fală, ca o stea cu 

raze limpezi pe malurile Dunării şi țărmul Mării Negre. 

Iubitul meu profesor, d-l Păun, mi-a insuflat neîncetat 
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dragoste pentru istoria națională, încredințat fiind că spre 
a puteă şti bine cine e și cât prețueşte un popor, trebuie 
negreșşit şi mai presus de toate să :se cunoască trecutul său, 
De aceea m'am îndeletnicit de a ceti cu multă luare aminte 
monumentele noastre istorice. 

Datoresc şi eu ca toți Românii o vie recunoştinţă d-lui 
Kogălniceanu, astăzi venerabilul Președinte al Academiei, 
și care m'a întâmpinat cu aşă de bine simțite cuvinte, 
căci prin culegerea şi tipărirea cronicelor noastre mi-a 
ușurat apropierea de aceste comori de mari învățăminte, 
izvoare nesecate de fapte strălucite şi de mândrie naţională. 

Cum să nu fim oare mândri, când cetind acolo despre 
luptele vitejeşti și glorioase cu toți cei mai cumpliți ai noștri 
vrăjmași, când întâlnim numele şi faptele atâtor Voevozi 
însuflețiți de iubirea de moşie până la jertfă? In toate 
vremile au trăit Români, și pe tron şi în rândurile po- 
porului, cari nu au uitat, precum zice Ienăchiţă Văcă- 
rescu: 

«Creşterea limbei românești 
«Şi-a patriei cinstire», 

Câte lucruri de cel mai mare interes nu am găsit, cu 
o firească și iertată mirare pentru mine, în toţi cronicarii, 
dar mai cu seamă în cei doi mai de frunte, Miron Costin 
și loan Neculcea! Cu deosebire Neculcea m'a fermecat cu 
limba-i curată, cu stil împodobit cu icoane pipăite şi cu 
aşă de sănătoase poveţe. Cele patruzeci și două de cuvinte 
— cum le numeşte el — dela începutul cronicii sale, sunt 
ca o galerie de cadre mici, dar cu măestrie zugrăvite, pe 
cari ochiul nu se mai satură privindu-le, Câte chipuri vii, 
fapte, legende, cugetări înțelepte în fiecare din ele! 

Atunci am înțeles cum și de ce el a insuflat talentul 
unui Alecsandri, unui Bolintineanu. Dintre toate însă mi-au 
dat de gândit vieaţa și întâmplările lui Milescu-Cârnul, în- 
vățătorul lui Petru-cel-Mare, purtătorul numelui român 
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până în Suedia, unde scriă latinește; şi până în China 
— "Țara Chitailor — ca sol al Rusiei; şi când aceasta? In- 
tun timp în care puţini S'ar fi gândit că în România 
se pot desvoltă asemenea oameni învățați şi cu înalte 
destoinicii sufleteşti, Apoi dacă acum două, trei sute de 
ani focul sfânt al ştiinţei ardeă cu atâta lumină în ţara 
noastră, din sânul căreia se năşteă un Petru Cercel, domn 
întreg la minte şi poet plăcut, apoi Cantemirii, unul isto- 
riograf mare, altul poet nu mai puțin mare; un Neagoe 
Basarab care înalță, pe malul Argeșului, cel mai măreț 
locaș dumnezeesc, vestit în toată lumea; —cum să nu 
punem cea mai nestrămutată credinţă în viitorul Țerii noa- 
stre, binecuvântată de Dumnezeu, în care nici împilările 
duşmanilor, nici întunericul unor vremi amare, n'au putut 
năbuşi izbucnirea geniului național. Când privesc înapoi 
la şirul atâtor fapte mărețe, pilde şi dovezi vii ale pute- 
rilor neamului românesc, cum să nu fiu mândru că soarta 

m'a adus în această frumoasă ţară, înzestrată cu atâtea 

daruri şi cu mare viitor. Mă voiu sili dar neîncetat a în- 

văţă, a mă lumină şi a ascultă poveţe bune spre a putea 

fi folositor nouei mele patrii, care m'a întâmpinat cu 

atâta căldură, arătându-mi atâta iubire. 

O dovadă nouă, cu deosebire măgulitoare pentru mine, 

am primit'o astăzi prin înscrierea mea ca Membru Ono- 

rific al Academiei. Încă odată vă exprim adânca mea mul- 

ţumire pentru această înaltă distincțiune de care mă voiu 
sili a mă arătă pururea vrednic. 
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CUVÂNTARE 
ROSTITĂ LA DESCHIDEREA SESIUNII 

GENERALE DIN 1goș 

ŞEDINŢA DELA 15 MARTIE 1905



Preşedintele I. RALINDERU, deschizând şedinţa, salută pe A, S, Regală Prin- 
cipele Moştenitor Ferdinand. prin următoarele cuvinte: 

Alteță Regală, 

Sit cât de numeroase şi de neprețuite dovezi de ocrotire şi de 
3 înaltă bunăvoință ne dă Augustul Vostru Unchiu, Protectorul 

Academiei. Ne bucurăm dar cu toţii, când Alteța Voastră Regală 
ne onorează cu acelaș interes, ceeace arată că Academia Română se 
va bucură pururea de osebita atenţiune a Dinastiei Române, "Țara 
urmăreşte cu deosebită mulțumire activitatea Alteţei Voastre Regale, 
iar noi vă păstrăm recunoștință pentru momentele ce ne consacraţi 
Şi sperăm că vom aveă de multe ori marea onoare de a vă salută 
respectuos în această incintă. 

Sunt interpretul tuturor colegilor mei, rugând Pronia să ocro- 
tească şi să călăuzească, acum şi pururea, pe Alteța Voastră Regală 
şi pe toată Dinastia Română, 

ALTEȚA SA REGALĂ PRINCIPELE ROMÂNIEI binevoieşte a "răspunde 
următoarele: 
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2de d-l Preşedinte în numele Academiei Române nu pot 
răspunde mai bine decât aducându-vă expresiunea adânc 
simţitei mele recunoștințe. 
Am venit în mijlocul d-voastre îndemnat de interesul 

tot mai viu ce resimt față de activitatea acestui așezământ 
de înaltă cultură, ale cărui lucrări le urmăresc continuu 
prin Anale şi celelalte publicațiuni. 

Plăcerea și satisfacțiunea ce simt, asistând la şedinţa de 
deschidere a sesiunii generale din acest an, e cu atât mai 
mare, cu cât din programul ce aşteaptă munca d-voastre 
văd încă odată cu câtă râvnă bărbaţii noştri de ştiinţă lu- 
crează la cultivarea şi desvoltarea literaturii române, la 
pătrunderea problemelor ştiinţei şi la cercetarea şi cunoaşterea 
tot mai amănunțită a istoriei noastre naționale. 

Fac dar cele mai călduroase urări ca munca d-voastre 
să dea roade tot mai frumoase şi ca Academia, făclie a 
culturii române, să răspândească tot mai puternic şi mai 
departe razele ei binefăcătoare spre binele scumpei noastre 
țeri, 

| a cuvintele calde şi cordiale cu cari sunt întâmpinat 
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CUVÂNTARE 
ROSTITĂ IN ŞEDINŢA DELA 3 APRILIE 1908 
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Preşedintele A. SALIGNY salută pe A.S.R. Principele Ferdinand cu următoa- 

cele cuvinte: 

„„- + Alteță Regală, 

A caiemia Română salută cu adânc respect şi cu mare bucurie 

pe Alteța Voastră Regală în sânul ei. Greutăţi de tot felul 

ne-au lipsit în ultimii ani de marea fericire, cu care ne-am obișnuit, 

de a vedea adeseori în fruntea noastră pe Maiestatea Sa Regele şi pe 

Alteța Voastră Regală, Legături puternice strâng Academia, repre- 

zentantă a înaintării culturale a neamului românesc, de Augusta 

noastră Dinastie, care a înălțat patria în toate direcţiunile activităţii 
omeneşti. 

Academia este fericită că Alteța Voastră Regală urmăriți lucră- 
rile ei şi purtaţi un viu şi necontenit interes pentru desvoltarea 

acestei Înstituţiuni, 
Ne folosim de ocaziunza zilei de astăzi pentru a ură Maiestăţilor 

Lor Regelui şi Reginei, Alteţei Voastre Regale şi Alteţei Sale Re- 

gale Principesei ani fericiţi şi îndelungați pentru binele patriei, 

spre a vedeă ridicându-se în strălucire tinerele vlăstare ale Regatului: 
Auguștii copii ai Alteţelor Voastre Regale. 

A. S. R. PRINCIPELE FERDINAND binevoieşte a zice: 
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duc cele mai vii mulțumiri pentru simţimintele ce-mi 
exprimaţi. Dacă n'am putut asistă anii trecuți la ședin- 

țele acestei înalte adunări de bărbați învățați, au fost îm- 
prejurări triste cari, în cea mai mare parte, m'au silit să 
fiu absent, Totdeauna însă am urmărit cu cel mai mare 
interes lucrările Academiei şi simt o vie bucurie, că astăzi, 
după trei ani, mă găsesc iarăș în mijlocul Domniilor 
Voastre, Fiţi siguri că şi de aici înainte voiu urmări cu 
acelaş mare interes lucrările Academiei, căreia îi urez un 
strălucit viitor. 
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CUVÂNTARE 
ROSTITĂ CU OCAZIUNEA PROCLAMĂRII 

PREMIILOR ACORDATE IN 1915 

ŞEDINŢA DELA 29 MAIU 1915



Președintele Dr. C. 1. ISTRATI salută pe MM. LL. Regele şi Regina cu 
următoarele cuvinte: 

Sire, 

Doamnă, 

| Ri: bineveniți în mijlocul nostru! 
Facă-se ca această zi, în care pentru întâiaş dată, al doilea 

nostru Rege, cu Augusta Sa soţie, trece pragul întâiului așezământ 
de cultură a neamului, să fie crestată pe răbojul timpului şi al faptelor 
româneşti, ca începutul unei noui ere de înaintare şi lumină. 

Născutu-sa această Academie sub fericita şi la începutul înde- 
lungatei Domnii a.marelui Rege, sub care ajuns-a ea, cu încetul, 
dar necurmat şi fără meteahnă, Îa starea sa de față. 

Primul Rege, neuitatul nostru întâiu Protector şi Președinte de 
onoare, pus-a adesea umărul, cu aleasă pornire sufletească şi cu 
îndelungată și largă dărnicie, pentru ca ceeace se născuse odată 
cu începutul Domniei Lui, să fie în lumină vie, când va închide 
El ochii. 

Aşă s'a şi întâmplat, fie-I ţărâna uşoară! 
Astăzi, Maiestatea Voastră, urmașul Său, crescut în aceleași 

sănătoase idei de muncă, de cinste, de regulă în îndeplinirea da- 
toriei, de înălțare prin cultură și de ridicare a poporului pe toate 
căile, astăzi, când cu fericire avem pe Maiestatea Voastră ca Pre- 
şedinte de onoare și Protector, suntem convinși că opera bătrânului 
și marelui Rege va fi ajutată de puteri mai tinere şi că Academia 
va căpătă hotărita ei așezare şi vază sub Domnia Maiestăţii Voastre. 

Instituţiunea noastră, din prima zi a sesiunii sale generale, a 
ținut să înceapă lucrările ei, aclamând ca ai săi, pe Maiestăţile 
Voastre, 

Astăzi când se răsplăteşte de ea munca celor ce fac parte din mănunchiul dela care așteptăm să se reverse fală asupra neamului, 
Maiestăţile Voastre aţi găsit cu cale, și foarte nimerit aţi cugetat, 
a ne face cinstea de a luă parte la această solemnă ședință. 

Nu ieau aceasta ca o întâmplare, dar văd în faptul ei, din contra, o arătare pentru viitor a legăturilor tot mai strânse dintre Aca- demie, în rostul ei cel mai ales de îndrumătoare a muncii intelec- 
tuale dela noi, și caldul interes pe care Maiestăţile Voastre îl pur- 
taţi acestei ramuri a activității noastre naționale, 
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Prin litere și științe, prin cultivarea adevărului şi iubirea fru- 
mosului, prin pătrunderea necontenită a necunoscutului şi prin fău- 
rirea de noui izvoare de fericire — de orice fel — omenirii, căutăm 
şi noi, în mod modest încă, de sigur, dar hotărit, să intrăm în fa- 
langa acelora cari fac ca lumea să meargă tot înainte. 

Academia Naţională? ! Da, dar în înțelesul de a căută ca neamul 
nostru să se ridice cât mai mult, nu numai pentru el, dar şi pentru 
omenirea din care face parte, 

Adevărata civilizațiune nici nu poate face deosebire între aceste 
două activităţi şi directive. 

A lucră numai pentru una și împotriva celeilalte e a nu cunoaște 
nici firea lucrurilor omenești, nici rostul popoarelor ce alcătuesc 
omenirea. 

Sire, 

U: neam întreg Vă privește și urmează cu încredere, inimile 
tuturor bat împreună şi din gândul și fapta comună a neamului 

şi a conducătorilor de tot felul, în fruntea cărora se află Maiestatea 
Voastră, va izvori, nădăjduim, o epocă nouă spre cinstea și mărirea 
Dinastiei şi fericirea României. 

Academia, prima noastră instituțiune culturală, a sămănat şi ea 
de mult seminţe cari au încolţit sub marele Rege şi ale căror roade 
le va culege Maiestatea Voastră. 

Inainte dar, Sire, pe terenul cultural, căci pe această cale se 
ridică omul, se întărește familia, se înalță neamul şi se face vieața 
mai plăcută şi mult mai rodnică, prin munca cât mai împărtășită 
de toţi laolaltă. - 

Munca numai în astfel de condițiuni încetează de a fi obidă și 
devine o fericire ! 

Inainte dar prin cultură, căci numai ea oțelește cu adevărat 
caracterele, întăreşte credințele, duce la sacrificii, până la propria 
moarte, sălășluită cu voie bună pentru neam şi adevăr, şi ajunge a 
constitui astfel adevărata putere a popoarelor în primejdia şi vâl- 
toarea luptelor de tot felul. 

Doamnă, 

aiestatea Voastră sunteţi a doua a noastră Membru de onoare. 
Inzestrată cu adevărate însușiri artistice, iubind frumosul și ade- 

vărul, înțelegând rostul vremurilor și datoria Coroanei ce acopere 
frumoasa Voastră frunte, aţi căutat a produce opere de artă; aţi 
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scris pentru copii, cum aţi avut bunătatea a mi-o spune, ceeace 

Vă înalță și cinstește şi mai mult încă; nu pregetaţi a încurajă, prin 
toate mijloacele, artele şi pe artiști, şi la nevoie, învingând teama 
molimei ucigătoare, aţi îmbrăcat haina de sacrificiu pentru căutarea 
nenorociților. atinşi de holeră. 

Țara, Bună Regină, V'a urmat şi V'a admirat. 
Aţi dat necontenit dovezi de înţelepciune şi de iubire a artelor 

frumoase, 
Cei vechi, bătrânii omenirii — şi ştiau ei ceeace făceau — au 

luat chipul frumos al unei femei și din el au creat pe Minerva, 
zeița înțelepciunii și a artelor frumoase și utile, 

Fiţi, Mărită Regină, Minerva noastră ! 
Fie ca inima Maiestăţii Voastre să bată cât mai mult, cât mai 

tare şi cât mai cald, alături cu aceea a femeii române, așă de bine 
înzestrată de Dumnezeu, după zilele de îngrijorare, în ziua mare 
şi atât de așteptată a fericirii neamului. 

Ca atâtea femei de ale noastre de pe vremuri; ca Elena cea în- 
țeleaptă şi învățată a marelui voevod Mateiu Basarab, sora lui Udrişte 
Năsturel, fiți sfetnica luminată și cumpănită a ilustrului Vostru soţ, 
fiți zâna care să urzească fericirea zilei de mâine a neamului îndu- 
rerat și atât de dornic de zile bune și înălțătoare. 

Academia Română, urând Dinastiei întregi sănătate şi fericire, 
Vă primeşte astăzi cu brațele deschise, plină de respect, de iubire 
și încredere ! 

Să trăiţi! 

M. S. REGELE binevoiește a răspunde prin următoarea cuvântare: 
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Domnule Președinte, 
Scumpi Colegi, . 

A trecut câtva timp de când n'am mai călcat pragul 
acestui așezământ de înaltă cultură; am primit deci cu 

o adevărată şi netăgăduită plăcere invitația Domniei Voa- 
stre, de a luă parte la şedinţa de azi și de a prezidă la dis- 
tribuirea premiilor, prin care se încoronează munca şi 
talentul, 

Dacă ieau acuma locul de onoare ocupat un lung șir 
de ani de Augustul Meu predecesor, vă mărturisesc că 
sunt două sentimente opuse ce se luptă în inima Mea. 
Cu jale Mă gândesc la aceia, a căror trecere într'o lume 
mai fericită a lăsat goluri dureroase în rândurile acestei 
societăți de învăţaţi şi cari, cu inima lor caldă şi patriotică, 
închinaseră o mare parte a muncii lor Academiei Române, 
contribuind astfel nu puțin a-i face un nume de onoare 
între societățile ştiinţifice, 

Cu cuvinte calde aţi reamintit, Domnule Preşedinte, pe 
Marele Rege, care fusese sufletul acestui institut cultural 
şi care ca Protector mărinimos luase parte activă la lu- 
crările ei, cu graiul și cu pana. Să-Mi fie îngăduit Mie, 
succesorul Lui, de a-Mi opri pentru o clipă gândul Meu 
în faţa unui alt fiu al ţerii, care ca om de Stat fusese un 

sfetnic înţelept şi un prieten credincios al Marelui Rege. 
In activitatea sa politică, el a avut drept deviză: «Salus 

rei publicae suprema lex). Principiul călăuzitor în lunga 
lui ședere pe pământ îi fusese convingerea, că adevărata 
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valoare a vieţii constă în munca încordată, că numai acela 
merită cinstea oamenilor care pune cunoştinţele şi puterile 
sale în serviciul obştesc, 

Pentru dânsul cea mai mare satisfacţie eră de a munci 
și a produce cu suflet înalt, cu inimă curată, cu conștiință 
nepătată, 

Mie, Regelui său, să-Mi fie permis să profit de întâia 
ocazie pentru a închină aceste cuvinte de recunoștință ve- 
Chiului şi credinciosului prieten, D. Sturdza, care fusese 
atâta timp Secretarul General al Academiei, 

Sunt convins că tălmăcesc prin aceasta şi sentimentele 
onoraților Mei colegi. 

Insă nu este momentul de a plânge pe aceia cari nu 
mai sunt; munca lor, activitatea lor, firea lor, să ne fie nouă, 
generației de astăzi şi celei de mâine, un imbold pentru 
nouă muncă, nouă activitate, 

Mă găsesc dar şi cu sentimentul de bucurie plină de 
nădejde în mijlocul D-voastre pentru întâia dată ca Pro- 
tector şi Preşedinte de onoare și vă aduc cu acest prilej 
mulțumirile Mele călduroase pentru demnitatea ce Mi-aţi 
oferit. 

În aceste zile de grele griji şi de uriaşă răspundere, 
Mi-a fost o adâncă mângâiere sufletească, când am aflat 
că sesiunea anuală de estimp a fost inaugurată prin pro- 
clamarea Mea ca Protector şi Preşedinte de onoare ŞI încă 
prin o rezoluțiune cu totul gingașă, aceea de a primi pe 
Regina, prea iubita Mea soție, între Membrii de onoare. 
Mândră de această nouă demnitate, Ea asistă azi pentru 
prima oară, de drept, la ședința acestui învățat corp ŞI 
prin Mine Ea vă aduce vouă, noilor Ei colegi, adânc sim- 
țita Sa recunoştinţă. 

Una din cele mai înalte podoabe ale unei femei netă- 
găduit este cultul frumosului; el înalță sufletul şi puri- 

28  



fică mintea; și blagoslovită este ființa care a primit dela 
natură darul de a tălmăci altora concepția frumosului prin 
pensulă sau prin pană. 

Poeta pe Tronul ţerii, pe care cu fală Academia o nu- 
mără între membrii ei de onoare, Regina Carmen Sylva, 
a călăuzit pe nepoată, cu dragostea. unei mame, pe po- 
tecile înflorite ale gândului poetic şi ale frumosului şi Ea 
a îndemnat-O să dea la lumină ceeace de mult luase formă 
în sufletul şi în mintea soției Mele. 

Ultimul imbold însă, pentru a pictă şi cu pana, I l-a dat dra- 
gostea ce-l umple inima de frumuseţile scumpei noastre țeri. 

Ea a înțeles farmecul iernii, când giulgiul tainic al ză- 
pezii acopere munții și şesurile noastre; Ea s'a înveselit 
cu natura întreagă, când primăvara îmbracă câmpiile noa- 
stre cu haina lor cea înflorită de mireasă. Apusul soarelui 
al serilor de vară, când scaldă holdele cu razele lui aurii, 
face să vibreze și în inima Ei acorduri calde, Pacea toamnei, 
când Cel-de-Sus revarsă purpura pe frunzele codrului, [i 
vorbeşte de dor împlinit și de liniște sufletească. Mai sunt 
şi cântecele noastre populare, este sufletul sănătos şi plin 
de vieață ce-l găsim în poezia și filozofia poporului nostru, 
ce au împins-O a înlocui pensula cu pana, şi de aceea 
am salutat cu atâta plăcere numirea Reginei ca membru 
onorar al Academiei. 

In anul 1890, când am fost primit în sânul Academiei, 
bătrânul Kogălniceanu, atunci Președintele ei, Mi-a adresat 
următoarele cuvinte: 

«Noi bătrânii ne ducem, dar salutăm pe junele Principe, 
ale cărui forțe ne vor întineri în restul zilelor noastre şi 
vor îmbărbătă la muncă pe cei cari rămân în urma noastră). 

Eu unul n'am uitat cuvintele acestui mare om de Stat 
şi de litere şi dacă interesul viu și necurmat, ce-l port 
şi voiu purtă mereu acestui institut de înaltă cultură, poate 
contribui a vă îndemnă la o activitate necontenită și o 
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muncă. încordată, aș salută cu mare mulțumire, dacă ti- 
nerele elemente, cari închină forțele lor studiului ştiinţific, 
ar deveni demnii urmași ai generațiunilor cari au pus te- 
melia Academiei şi cari au clădit-o, până a ajuns locaşul 
frumos, sub al cărui acoperiș se întrunesc bărbaţii de 
știință din toate colțurile unde răsună frumoasa şi mult 
duioasa limbă română. 

Să lucrăm deci necontenit cu gând curat pentru des- 
voltarea tot mai largă a culturii neamului; să nu cruțăm 
nici timp, nici muncă pentru a cunoaște cât mai amă- 
nunțit istoria lui — călăuză neprețuită pentru a ne cunoaşte 
pe noi înşine; — să cultivăm, să păstrăm cu sfințenie şi 
gelozie limba noastră, să ne îndeletnicim a-i da în scrie- 
rile noastre şi în vorbire chipul cel mai curat; să ne ferim 
de străinisme, în locul cărora vom găsi în bogata comoară 
a limbii vorbe românești. 

Lucrând astfel, nu numai că facem operă culturală, îm- 
plinim şi un act de patriotism. 

Academia are frumoasa menire de a da pilda cea bună 
în această privință, 

Dar şi ştiinţa adevărată, ştiinţa de care deja Confucius 
spuneă într'una din maximele lui, că nu cunoaşte hotare, 
știința care nu cunoaște etate ŞI nici numără ani, căci 
trăește fără sfârşit, găsi-va, sunt sigur, ca totdeauna, așă şi în 
viitor, limanul ei sfânt sub aripele materne ale Academiei. 

Ca instituția noastră să propășească mereu înainte, și 
pe câmpul acesta atât de vast, să ajungă a fi un adevărat 
focar științific, care să răspândească razele lui binefăcă- 
toare și departe peste hotarele noastre, — aceasta este una 
din cele mai dulci urări ale Mele. 

Ca fiecare om, ca fiecare popor, aşă şi fiecare instituție 
trebuie să aibă înaintea ochilor şi înaintea minţii un ideal. 
Ştiu bine că idealul, când e vorba de ştiinţă, rămâne tot- 
deauna o dorință, dar prin muncă încordată, tot vom 
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puteă ajunge până la un înalt grad de perfecție şi Mi se 
pare că faptul că invenţiunile, descoperirile nouă, ne des- 
chid noui orizonturi, ne arată căi noui de cercetare, fac 
ştiinţa atât de atrăgătoare și ne împing mereu înainte, 
nepermițându-ne să ne oprim la jumătate drum. 

Publicaţiunile Academiei, pe cari le urmăresc cu mult 
şi viu interes şi din cari un număr important are o valoare 
reală, Îmi sunt cea mai sigură chezăşie, că ne găsim pe o 
cale bună şi că bunavoință nu lipseşte; totuș nu vă zic 
astăzi cu Propertius: «In magnis et voluisse sat est); cine 
urmează această maximă a prietenului lui Ovidiu, se opreşte 
pe drum și noi a ne opri nu voim, 

Deci, mereu înainte în opera noastră și atuncea rodul 
muncii nu va întârziă să se arate într'o lumină străluci- 
toare. Sprijinul Meu vă este asigurat. 

Incăodată vă mulțumesc, scumpi Colegi, pentru primirea 
călduroasă ce Ne-aţi făcut, Reginei şi Mie, şi felicit din 
inimă pe noii premiaţi, sfătuindu-i să nu se odihnească 
pe laurii culeși, ci din contră, să considere succesul câștigat 
ca un puternic îndemn pentru nouă activitate tot mai 
rodnică, 
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CUVÂNTARE 
ROSTITĂ CU OCAZIUNEA SERBĂTORIRII 
JUBILEULUI DE so ANI AL ACADEMIEI 

ŞEDINŢA DELA 14 MAIU 1919



  
M. S. REGELE, deschizând ședința, rostește următoarea cuvântare: 
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RE cnimentele răsboinice ne-au împiedecat să prăznuim 
așă cum am fi dorit, în anul 1916, jubileul Academiei 

Române. O putem face azi cu inimă recunoscătoare către 
Pronia cerească, când visul atâtor generaţii de vrednici Ro- 
mâni s'a înfăptuit. Am venit dar cu deosebită bucurie în 
mijlocul Domniilor Voastre, împreună cu Regina şi cu 
Principele Moștenitor, ca după acești ani de lupte grele 
şi mari să reluăm firul însemnatelor preocupări de cul- 
tură ale Academiei Române, sărbătorind roadele unei ac- 
tivități de jumătate de secol. 

În lupta sfântă pentru unirea tuturor Românilor, Aca- 
demia Română şi-a avut partea ei importantă pe terenul 
cultural; de aceea, izbânda 'TŢerii este şi izbânda ei. Când 
din imboldul lui N. Kretzulescu şi al lui C. A. Rosetti 
S'au pus bazele Societăţii literare cu scopul de a se ocupă 
mai ales de limba şi literatura română, alegerea întâilor 
membri ne arată gândul de înalt patriotism ce a călăuzit 
generația din 1866, care, bine încredințată că numai pe 
baza unității de limbă şi cultură se poate clădi trainic 
viitorul unei naţiuni, a reunit în cercul restrâns al viitoarei 
Academii pe bărbații luminaţi din toate ţinuturile româ- 
neşti, și astfel România Mare de azi îşi găsiă de o jumă- 
tate de secol patria comună sub acoperișul tânărului aşe- 
zământ. 

Aruncând privirile asupra istoriei noastre, rămânem uimiţi, 
cum neamul românesc a putut ieși biruitor din atâtea 
greutăți, din atâtea primejdii, și cum n'a fost înghițit de 
prăpastia ce adeseori se deschideă în drumul lui. Cetind 
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şi recetind însă poezia populară, găsim cheia acestei ex- 
traordinare puteri de împotrivire. In doinele şi cântecele 
lui se oglindește toată durerea acestui popor, care cu atâta 
trudă s'a luptat cu vremurile întunecate ce stânjeniau 
sborul lui spre soare, dar în clipele de cele mai negre re- 
strişte tot din poezia populară trăgeă nădejdea într'un viitor 
mai fericit, în ea găsiă forțe nouă ce-l îmbărbătau în lupta 
uriașă pentru existență, In ea se poate ceti, ca într'o carte 
deschisă, toată gândirea, toată simţirea, întreagă filozofia, 
atât de simplă şi totodată atât de adâncă, a unui popor 
care azi ca plugar trage brazda cea adâncă în ogorul său, 
punând întriînsa toată nădejdea anului, mâine ca ostaş 
credincios Țerii şi Tronului, făcând scut din pieptul său, 
luptă şi moare ca un erou cu un zâmbet pe buze. I-am 
urmat la muncă pașnică pe aceşti copii ai unui sol roditor 
şi am admirat răbdarea lor; i-am văzut în luptă şi am bine- 
cuvântat avântul lor; dar când pe front am ascultat doi- 
nele lor, atunci în inima Mea s'a înfipt încă mai tare con- 
vingerea nestrămutată că un popor care în toiul luptei își 
tălmăcește cugetul şi simţirea în versuri, că un atare popor 
nu poate pieri. Şi multe dintre aceste poezii, culese sub 
bubuitul tunului, sunt aşă de frumoase ca cugetare şi ca 
limbă, că ele merită să fie cunoscute mai pe larg. 

Academia Română, prin menirea ei, eră chemată să fie 
păzitorul credincios al limbii şi al culturii naționale, în 
timpul când întemeietorul Dinastiei, atât de strâns legată 
de institutul nostru științific, îşi închină toată munca pentru 
câștigarea neatârnării şi clădirea Regatului, sprijinit fiind 
în opera sa de o pleiadă de bărbaţi luminaţi, dintre cari 
un număr însemnat au fost podoaba acestei învătate adu- 
nări, Dumnezeu a binecuvântat munca Domniilor Voastre; 
atât de roditoare pe terenul istoric, științific şi literar. Se- 
mințele aruncate, cu credință Şi cu dragoste, în ogorul în- 
telenit al culturii: româneşti, în curgerea de jumătate de 
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veac şi-au adus rodul însutit. Iar lupta pentru unitatea 
limbii ne-a condus prin vitejia ostașului român la sfârâ- 
marea granițelor vitrege dintre fraţi şi la întregirea Sta- 
tului Român în hotarele sale fireşti până la marginele 
graiului românesc. Doina de jale a marelui poet Eminescu: 

«Dela Nistru pân” la Tisa 
«Tot Românul plânsu-mi-s'a h 

a vrut Domnul să se preschimbe în cântec de vitejie şi 
de biruință. Au căzut lanţurile cari ne împiedecau mersul 

| liber, s'au prăbușit hotarele cari ne înnăbuşiau, respiră- 
vom în voie şi mai larg, după măsura întregului nostru neam. 

Dar față de acest mare eveniment istoric al realizării 
visului de unire naţională a tuturor Românilor în acelaș 
Stat și datoriile noastre se sporesc într'o măsură neîn- 
chipuită. Cele mai grele „probleme de organizare econo- 
mică şi culturală ne stau înainte şi pentru a păşi cu sorți 
de izbândă la sănătoasa lor deslegare, se cere, mai presus 
de toate, unirea în cugete și hotărtre la muncă fără răgaz 
a tuturor forțelor ce ne-au mai rămas în urma grelelor 
jertfe ale răsboiului. 

Nu mă îndoesc că Academia Română, căreia i-a fost 
dat să lupte” cu atâta spor în domeniul paşnic al culturii 
unitare române, ne va da şi în viitor pilda înălțătoare a 
unirii tuturor la muncă pentru trainica aşezare a României 
Nouă pe' care ne-a dăruit-o Dumnezeu. 
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CUVÂNTARE 
ROSTITĂ CU OCAZIUNEA RECEPŢIUNII 

SOLEMNE A D-LUI S. MEHEDINŢI 

ŞEDINŢA DELA 6 1UNIE 1920



Preşedintele P. PONI întâmpină pe M, S. Regele cu următoarele cuvinte: 

_cademia Română, plină de admiraţiune pentru măreţele fapte 
ce aţi desăvârșit în glorioasa Voastră Domnie, salută cu 

respect şi iubire pe Primul Rege al tuturor Românilor, 
Prin muncă grea, prin mari sacrificii, Maiestatea Voastră, în 

fruntea vitezei Voastre oștiri, aţi realizat visul secular al neamului 
nostru şi ne-aţi dat România Mare. Toţi Românii dela Tisa până la 
Nistru și până la Mare sunt acum uniţi într'un singur Stat. 

Făcându-ne marea onoare de a primi să fiți Protectorul şi Pre- 
ședintele de onoare al instituțiunii noastre și luând Insuş parte 

* la lucrările noastre, Maiestatea Voastră aţi arătat că voiţi să faceţi 
din Patria noastră nu numai un Stat mare și puternic, ci şi un centru 
de civilizaţie şi de. propăşire. Prin aceasta aţi fost, Sire, deopotrivă 
de mare pe câmpul de victorie ca şi în artele păcii. 

Academia Română Vă prezintă expresiunea profundului său 
devotament şi urează Maiestăţii Voastre, Maiestăţii Sale Reginei 
şi întregei Familii Regale ani mulți și fericiți pentru a continuă 
opera providenţială a înălțărei Patriei şi neamului, 

MAIESTATEA SA REGELE mulţumeşte prin următoarele cuvinte: 
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Re pentru Mine o mare plăcere că Mă găsesc în mijlocul 
colegilor Mei. : 

Plăcerea Mea este cu atât mai mare cu cât este vorba 

de primirea a noui membri în sânul acestei înalte insti- 

tuții de cultură, 
Cu ajutorul lui Dumnezeu și al iubitului Meu popor 

am făcut România Mare. 
Pentru îndeplinirea acestei mărețe opere, pregătirea su- 

fletelor se datorește în mare parte şi duhului care a pre- 

zidat această învățată adunare a tuturor bărbaților de seamă 

ai întregului neam românesc. 
Ei ne-au ajutat cu sufletul și cu operele lor la realizarea 

visului nostru. secular. 
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Şi totdeauna o vie plăcere când Mă pot găsi în mij- 
locul Domniilor Voastre. 

Intr'o serie de şedinţe Academia a sărbătorit memoria 
lui Alecsandri, marelui nostru poet, care, tălmăcind în ver- 
surile sale inima şi gândul poporului nostru, a făcut ca 
el să fie cunoscut și peste granițe. Academia va mai în- 
chină o ședință memoriei acelor membri, cari se odihnesc 
pentru vecie într'o altă lume, Dacă nu pot luă parte la 
aceste pioase manifestări, totuş, în gând depun şi Eu o 
cunună de lauri pe mormântul acestor dispăruți. 

Am ţinut să viu astăzi împreună cu fiul Meu, căruia 
I-aţi făcut deosebita cinste a-l alege ca membru onorific 
al acestei înalte instituţiuni culturale, ca să asist la ședința 
în care comemorăm pe Tudor Vladimirescu, acest mare 
erou naţional. 

leșit din pătura cea mai sănătoasă a țărănimii române, 
Tudor Vladimirescu este întâiul, care, în timpuri întune- 
coase, a deşteptat spiritul naţional şi a fost iniţiatorul 
acelei mișcări, ale cărei consecințe — neprevăzute poate de 
dânsul — au fost toate evenimentele mari, cari s'au pe- 
rindat în vieața țerii, până ce am ajuns în zilele noastre, 
la înfăptuirea unității noastre naţionale, 

Mă folosesc de acest prilej spre a vă reînnoi sentimen- 
tele Mele de dragoste pentru Academie şi viul interes, 
cu care urmez lucrările ei, sentimente ce am moştenit, 

45



  

ca o plăcută datorie, dela neuitatul Meu Unchiu şi pe cari 
sunt sigur că şi fiul Meu le va păstră atunci, când, odată, 
el va ocupă scaunul ce-l ocup aci. 

Din tot sufletul fac cele mai calde urări pentru prospe- 
ritatea Academiei Române. 
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CUPRINSUL 

Omagiul Academiei către MM. LL. Re- 
gele și Regina cu ocaziunea încoronării, 

1890, Martie 16. Cuvântare rostită cu ocaziunea proclamării 
A.5. R. Principelui Moștenitor Ferdinand 
ca. Membru Onorar, după discursul Pre- 
şedintelui Academiei, Ni. Kogălniceanu, şi 
răspunsul M, S. Regelui . . . ... . 

1905, Martie 15, Cuvântare rostită la deschiderea sesiunii 
generale din 1905, prin care răspunde ia 
alocuțiunea adresată de Președintele Aca- 
demiei, î. Kalinderu . . . . . . 

1908, Aprilie 3. Cuvântare prin care răspunde la salutul 
Preşedintelui Academiei, A. Saligny, . 

1915, Maiu 29. Cuvântare rostită cu ocaziunea proclamării 
premiilor, prin care răspunde la discursul 
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de so de ani al Academiei . . . . , 

1920, Iunie 6. Cuvântare rostită după salutul Preșe- 
, dintelui Academiei, P. Poni, cu ocaziunea 

recepțiunii solemne a d-lui $. Mehedinţi, 

1921, Iunie 6. Cuvântare rostită cu ocaziunea cente- 
- narului lui Tudor Vladimirescu . , . 

Chenarul frontispiciului, din «Indreptarea Legii», 1652, 

Iniţiala dela pag. 3, din Triodul-Penticostar din 1530. 

Chenarul din fruntea paginelor, din «Indreptarea 
Legii», 1652. 

Finalul din josul paginelor, din Noul Testament, 
Alba-lulia, 1648. 
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din Biblia lui Șerban Cantacuzino, 1688, 
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