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Corpul profesoral al învățământului superior din Capitala. Regatului 

vine, prin glasul meă, să arate, mai ântâi de tâte, cât de fericiţi ne 

simţim toţi, că Majestatea Vostră a, bine-voit să onoreze cu Augusta Sa 

presenţă, prima, serbare aniversară a Universităţei nostre. 

Universitatea din Bucuresci, înființată prin legea constitutivă, din 

anul 1864, împlinesce acum al 25-lea an din existența sa. Acest period 

de un pătrar de secol îi constituă un prim stadii de vârstnicie, pe care 

noi lam socotit vrednic de a fi serbat, pentru ca, mai ales, să fie un 

prognostie și un îndemn la, viitârea, desvoltare și înflorire a Înaltului 

Institut naţional, în numele căruia, ca Rector, îmi este dată oncrea de 

a lua, adi cuvântul.
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Deși este scurtă până acum viaţa, legală a Universităţei din Bucu- 
resci, totuși trebue să, recunâscem că ei nui lipsesc rădăcini temeinice, 
atundate în trecutul istoriei nostre. Nu e timpul acum, şi nică pretind a, 
desgropa acele rădăcini și a vi le presenta cu deams&runtul. în cuvântarea, 
mea. Destul ne va fi numai să ne aducem aminte că, âncă cu trei Și 
patru sute de ani mai nainte, în țâra Românescă, un Nâgoe Basarab, 
ucenicul patriarchului Nifon, a, pregătit însuși educaţiunea morală, poli- 
tică și scienţifică, a moștenitorului său la Tronul românesc; că, sub dom- 
niile luminate ale lui Matei Basarab, Șerban Cantacuzino şi Constantin 
Brâncoveanu, ai fost, dintre Români, 6meni cu o înaltă, cultură, dobân- 
dită de ei chiar în patria lor, unde ei au şi r&spândit'o: ast-fel aă fost 
Udriște Năsturel, Evstratie logofătul, fraţii Greceni, Constantin Cantacuzino 
și alţii. 

Asemeni trebue să recunâscem că, cu o deosebire -cronologică, de câţi-va, 
secoli, s'a întâmplat la noi un fapt analog cu acela care a răspândit, 
în totă Europa occidentală acel gust, acea, desvoltare a, literelor ŞI a 
sciinţelor, care sa numit Renascerea, Pe atunci, adică la căderea Con- 
stantinopolei sub jugul aspru al Mahometanilor, Grecii învăţaţi au stră- 
mutat sciința, cărţile și ședlele lor, mai ales în Italia. Dar, când însă, 
trebuințele diplomatice ale Porții făcură să, se îmblândâscă 6re-cum săl- 
bătecia musulmană, Grecii prinseră, din nou suflet în imperiul Otoman 
și, atunci când scaunul domnesc al României ajunse a, fi încredințat unor 
Voevodi Greci mai luminaţi, precum Mavrocordaţii, Ghiculescii, Ipsilant 
Alexandru Moruz și 1 Caragea, școlele din Fanar trimiseră până pe ma- 
luzile Dunărei, în Capitala Munteniei, dascăli străini cu cunoștință de 
înalță carte, cari întemeiară, aci, precum aă dis istoricii acelor timpuri, 
0 nouă Atenă. Ast-tel avem scire despre chrisovul lui Grigorie Ghica-Voc- 
vod din anul 1749, care înființă, în Bucuresci, pe lângă sc6la slovenâscă, 
Și o Srâlă Elinescă de învățături filosofice; ast-fel scim că, Constantin Ma- 
vrocordat, la anul 1761, a, aşedat acea, Seslă domnâscă în mănăstirea 
Sfântului Sava, aci chiar, pe locul unde se înalță, astădi palatul Univer- 
sităţii; șcim âncă, despre Alexandru Vodă Ipsilant că, la anul 1785, el a 
trimis pe dascălul Manusi Iiad din Macedonia, ca să aducă. din Italia 
Și Germania, instrumente Sciințifice pentru Sesla din Bucuresci.. În fine,



— spre a nu ve osteni cu pr6 multe reamintiri, —- voii mai face menţiune 

numai despre chrisovele, prin care, la 1814 și 1816, I6n Caragea Voevod 

reorganiză Sc6la, domnâscă, înzestrând-o cu profesori Greci cari predat 

Laterile, Umanitățile, Fdosofia şi Limbile streine. In decursul acestor timpi sau 

vădut strălucind în Sedla, elinâscă, din Bucuresci profesori renumiţi, ca 

liambru, Comită, Vardalah, Neofit Duca, şi alţii. | 

Inveţăturile predate în ţera Românâscă de aşa mulţi erudiţi eleniști 

deteră, patriei nostre acea, pleiadă de Omeni cu merite mari, unii fii de 

boeri pămenteni, alții Gmeni de rând ai locului, dar toţi, dedaţi cu scric- 

rile oratorilor și pocților antici, precum chiar şi cu Gre-cari cunoscinţe de 

filosofie și de matematici. 

Aci trebue să constatăm cu mândrie un fapt care dovedesce sta- 

tornicul simțimânt de patriotism, de care ai fost în tot-d'a-una însufle- 

țiți Românii. Acei discipoli ai sedlei grecesci nu întârdiară a, recunâsce 

că și Românii ar putea să aibă sedlă în limba fcrii, pentru ca, să, învețe 

carte pe copiii lor. Pe dată atunci Eforia, Sedlelor, — și ne pare a fi o 

datorie sfântă de a aminti aici numele acelor bărbaţi, casi, încă de la, 

început, ai contribuit mai cu stăruință la, întocmirea, și întemeerea, Sc6lci 

românesci, şi de a închina, prin urmare, unei eterne rememorări, numele 

virtuosului Mitropolit Dionisie Lupu, ale vornicilor Constantin Bălăcânu 

și Dinu Golescu, adevăraţi Mecenaţi ai Românismului, precum şi numele 

cruditului jurisconsult, logofătul Nestor! - Eforia Seslelor, dicem, dete atunci 

voie lui Lazăr, dascălul român din Avrigul Transilvanici, „să deschidă o 

scolă Românâscă, de deosebite învățături și sciințe, predate Românilor în 

limba, lor *. 

Cu puţin mai înainte, tot acei patrioți luminaţi chibzuiseră să tri- 

mită la, învățătură în Austria, în Italia, și în Franţa, pe călugărul Eufrosin 

Poteca, pe Pandele Stamate, r&ăposat forte tînăr, pe Constantin Moroiu. 

pe Simion Marcovici, și, ceva mai în urmă, pe Petrache Poenaru, cari toţi 

aceștia, aveai să studieze filosofia, jurisprudenţa, literatura, matematicele 

și fisica. Acești bărbaţi, precum vom vedea, erai meniţi a pune în viitor 

baza, studielor universitare în scâlele naţionale din Bucuresci. 

Pe când âncă, ci se aflau în străinătate, Lazăr aședă şi densul te- 

melia înv&ț&mentului românesc, căpătându-și ca discipol și. ajutor prin-



cipal pe ilustrul nostru literat, I6n Eliade Rădulescu. Şc6la lui Lazăr din 
mănăstirea Sf. Sava, —de și scurtă "1 fu durata, - avu însă marele merit 
de a deștepta, cu tărie, în tinerime, simțul patriotic. Învățămintele sale 
românescă aprinseră și mai tare iubirea, de țâră şi înlesniră mult cul- 
tivarea, limbei naţionale. Ast-fel se generaliză și se răspândi asupra, întregei 
naţiuni, neprețuita, și nesecata avuţic, pe care nemuritorul patriot, banul 
lănăchiță Văcărescu, cu câte-va decimi de ani mai înainte, o lăsase moş- 
tenire urmașilor săi, adică: 

„ Urescerea limbei Românesci 

Sa Patriei cinstire ! « 

De la, închiderea, scâlei lui Lazăr Și până după, sosirea, tinerilor Ro- 
mâni trimiși cu stipendii în străinătate, se întinde un interval de restriște 
și de întunerec, în care r&sboiul Și holera bântuiră dece ani d'a rândul 
semana nostră ţâră; dar, pe la anul 1830, Eforia, Şedlelor, având la, în- 
demână pe zeloșii bărbaţi întorși din străinătate, inaugură, redeschiderea, 
Sc6lei românescă în câte-va săli din hanul Șerban-Vodă, pe al cărui loc 
sc înalță astă-di Banca Naţională. Acolo se ținură, — pe lângă, alte materii 
de studii inferiore, — şi câte-va, prelegeri isolate de Filosofie, de Matema- 
tică și de Literaturi, elenă, Și francesă. Un an în urmă, Petrache Poenaru 
fu însărcinat cu organisarca mai desvoltată, a acelei Șc6le și cu reinsta- 
lavea ci în localul de la Sf. Sava, deşertat de oştirile Rusesci. În noua 
programă, aprobată, la anul 1832 de Eforii Alexanaru Filipescu (Vulpe), 
Ștefan Bălăcenu și Basrhu Știrbei (fostul în urmă, Domnitor), Tncețăturale 
Incepălre cu patru clase și cele Umanidre cu șese clase, eraii urmate de 
Cursuri Complimentare Și Speciale, adevă&ate cursuri Universitare, în cari 
Simion Marcovici preda, Retorica, Constantin Moroiu Dreptul Roman, Alecu 
Racoviţă, Dreptul Comercial, Ștefan Ferechidi Dreptul Civil Românesc şi 
Dimitrie Pavel (sei Pavlid) Matematicele. In fie-care din anii următori, sub 
domnia lui Alesandru Vodă Ghica, se mai adăogară și alte clase superidre, 
unde materii de Drept fură, predate de Constantin Brăiloiu, limba, şi litera- 
tura elenă, de George Ioanid, limba. latină și Filosofia, de Aug. Treboniu Lau-



rian. Ast-fel, în vechia șcâlă din Sf. Sava, aii fost puse, între anii 1832 și 1847, 

bazeleînvă țământului Universitar, predat în limba, românâscă, atât cu ma- 

torii literare și șciințifice, cât și cu jurisprudența. Totuși, programa, legiuirci 

școlare anexată la Regulamentul Organic, programă aprobată de generalul Ki- 

selef, prevăduse, ca, înv&țământ superior, s6ă — precum se exprimă, dânsa — 

ca Inrtţături Complimentare şi Cursuri Speciale, mai multe materii âncă, decât 

cele pentru care sai înființat catedre până la 1848. Intr'adevăr, în cele 

trei clase Complementare ar fi trebuit, după lege, să se pred Retorica, 

Limbile Elenă și Latină, Istoria Literaturei, Logica, și Morala, Arehcologia, 

Matematicele, Pisica și Chimia; iar în Cursurile Speciale, Matematicele su- 

peridre și aplicate cu Mechanica, și Architectura, Agricultura cu tote sciin- 

țele Naturale și cu Economia Industrială, în fine Jurisprudenţa, în Dreptul 

Civil şi Comercial, cu Procedura, cu Istoria Dreptului și cu Economia 

Politică. Eraă âncă prevădute și Cursuri slobode pentru limbile vii. 

Este învederat că, în mintea legiuitorilor de la 1832 încăpuse mai 

multe și mai întinse învățături Universitare, de cât guvernele, de pe atunci, 

ai putut, ori asi voit să aplice. 

Evenimentele din anul 1848 întrerupseră cursurile pe un timp de 

trei ani; das, la 1851, vechiul Efor de la, 1832, devenit acum Domn al 

Ț&rei, Barbu Dimitrie Știrbei, redeschise ședlele românescă în tot Princi- 

patul și, — spiritul său practic, preocupat; fiind de necesitatea, răspândirci 

învățăturilor technice, — el înființă o Sc6lă, de Agricultură, una de Comerciii 

și alta de Ingineri-Conductori pentru Poduri și Şosele, la direcţiunea, 

căreia am avut cii ondrea a fi chemat. 

Tot pe atunci, eminenţii și muit regretaţii noștri colegi, Constantin 

Bozianu şi George Costaforu, reîncepură, cu o notabilă autoritate, predarea 

studiilor juridice, în clasele superire ale Ședlci din Sf. Sava, primul cu 

Dreptul Roman, celă-lalt cu Dreptul Civil. | 

Cu doi trei ani în urmă, şi cu scop de a împlini lipsa de medici ce 

se semţia, mai ales în armată, Barbu Ştirbei ercă, la anul 1856 din în- 

demnul și sub direcţiunea, unui medie fiances, reposatul Carol Davila. 

carele a bine-meritat de la, patria, sa adoptivă, ereă, dic, o Scâlă secundară, 

de Medicină, la caze sai adăogat, în anii următori, una de Farmacie și 

alta, de asta Veterinară. Să nu uităm însă a reaminti că prima iniţiativă,
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pentru asemeni instituţiuni salutarii, fusese luată, încă, de la anul 1842, 

de venerabilul domnul dr. Nicolae Creţulescu, secundat pe atunci de alţi 

doi medici români, reposaţii Gusi și George Polizu. Pe acesta îl regăsim 

în pleiada, medicilor români, cari ai predat șciințele medicale în șcâla 

înființată de Davila, la anul 1856 în mănăstirea Mihai-Vodă din Bucuresci. 

Acestă ședlă, întemeiată și desvoltată fără întrerupere, avea, să devină, cu 

13 ani în urmă, lacultatea n6stră, de Medicină. Dar, împreună cu profe- 

sorii ei, numiţi până acum, simţ datoria, să semnalez, ca, conluerători la, 

același scop, nu numai pe lăudaţii doctori lulii Baraș și Ştefan Capşa, 

acum defuncți, dar și pe alți medici, între cari sunt fostii sai actualii 
noștri colegi, domnii doctori: Nicolae Turnescu, Emanoil Severin, Iacob 

Felix și Iuliit 'Teodori, cari stai âncă şi adi credincioși învăţământului 
nostru medical. 

Negreșit că în fic-care din ramurile seiinţifice de cari ne-am atins 

numai în treacăt, făcând acestă repede nomenclatură, progresele s'ar fi 
accentuat cu mult mai tare, dâcă ţera nâstră n'asr fi fost supusă, până 
în anul 1859, la multe turburări politice. Cu tâte acestea, mai în tote 
direcțiunile, învățământul superior a urmat o cale de treptată propășire. 
In particular, Scâla de Drept se putu folosi, de la 1857 înainte, de lu- 
minele răspândite într'nsa do câtre un profesor atât de eminent, cum a 
fost răposatul Vasile Boorescu, precum și de contingentele meritorii ce 
deteră, Sc6lei defuncţii Paul Viorânu, I6n Strat Și alții din actualii noștri 
colegi, cari sunt adi încă, cei mai vechi profesori de la Facultatea de 
Drept, precum d-nii Aristid Pascal, Constantin Boerescu, Alexandru Ve- 
vicânu, George Danielopol și George Cantili. 

Aceiași cale de perfecţionare neîntreruptă, cum diserăm, a fost urmată 
și în Sc6la, de Medicină, ilustrată chiar înainte de înălțarea, ei la gradul 
de Facultate, prin bărbaţi eminenţi ca doctorii Carol Davila, Alexandru 
Marcovici, G. Obedenariu, St. Măcescu și alţii, 
a lor amintire. 

cari toţi ne-ati lăsat viă, 

Intru coia-ce privesee cele-lalte două ale nostre Facultăţi, se cuvine să 
arătăm, că sub domnia lui Alexandru Vodă, Cuza, la. anul 1863, s'a fă- 
cut un pas mare către înfiinţarea lor. In luna lui octombre, la distanță 

e de 22 de dile, se înființară, o Scdlă, superidră de Seiințe și alta de Latere,
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In “cca dântâii figurati ca, profesori de Matematică, de Fisică, şi de Istorie 
Naturală, răposatul Ioan Fălcoianu, împreună cu d-nii Emanoil Bacaloglu, 
Dimitrie Petrescu, Grigorie Stefănescu şi col care adi are mulțămirea, să, 
culsgă și să vă arate tâte aceste pietre unghiulare ale Universităţii nâstre, 
Colegului nostru din catedra, de Archeologie, d-lui Alexandru Odobescu, pe 
atunci Ministuul al Înstrucţiunei publice, îi revine meritul de a; fi creat 
acâstă Scâlu superidră de Sciinţe, ps lângă, cate, cu câte-va dile mai în 
urmă, succesorul săi, neuitatul poct Dimitrie Bolintineanu institui o Sold. 
Seâlă superidră de Litere. Intx'Ensa, cursurile de Limba, latină, de Filosofie, de 
Istorie Universală și de Literatură francesă, erai încredințate profesori- 
lor, acum toți dispăruți dintre noi, August 'Treb. Laurian, loan Zalomit, 
Aron Florian și Ulysse de Maussillac. La, catedra, de Limba și Literatura, elenă, 
a fost chemat, în curând după aceia, actualul Decan al Facultăţii de Li- 
tere, d-nul Epaminonda Francudi ; iax la, cea de Chimie din Sedla supe- 
TiGră, de Sciințe, actualul Decan al lacultăţii de Sciinţe, d-nul Alese Marin. 

Acestea, sunt, Sire, Alteță, Regală, și Onorată, Adunare, elementele, con- 
stituite printi'o progresiune normală, Și continuă, cari au justificat pe de- 
plin înfiinţarea, Universităţei nostre din Bucuresci. Legea, Instrucțiunei pu- 
blice, decretată la 25 noembre anul 1864, putem dice că n'a făcut 
alt-ceva de cât a da, o sancţiune legală unci stări de lucruri âncă pe 
atunci existente, când ea a stabilit, că vor fi în Universitatea din Bucu- 
tesci, „patru specii de Facultăţi, adecă una de Filosofie și Litere, alta 
de Drept, alta de Medicină și în fine alta, de Sciinţe fisice, matematice 
și naturale“. Acea, lege prevedea un număr de nou studii de predat în 
Facultatea Juridică; două spre-dece în cea, Medicală, unde torte multe ma- 
terii diferite se afla prea, strâns condensate și aglomerate; în Facultatea 
de Șciinţe, studiile prevădute erai în număr de doue-spre-dece; în cea, Fi- 
losofică, și Literară, erat numai opt. | 

Totuși, la 1864, în primul an al înființărei Universităţii nâstre, — care 
pe atunci coprindea, numai /rej Facultăţi, cu exclusiunea, celei Medicale, 
remasă până la 1869 în stare de Sedlă Specială, — catedrele indicate în 
lege nu ai fost tote de îndată, împlinite; Facultatea de Drept avu numai 
opt profesori, și nu nouă; cea de Șciinţe, șesc, în: loc de doi-spre-dere ; cea, 
de Litere cinci, cu trei mai puţin de cât erai preveduţi. Cu timpul ânsă 

2
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și cu experienţa, se împliniră aceste lipsuri, și chiar se făcură adause la 

studii și la catedre. În unele locuri, materiile, prea, mult aglomerate, s'au 

mpărţit între două sâă mai multe catedre, - și acâsta a fost casul mai 

ales la Facultatea de Medicină. În alte locuri, și mai cu sâmă, în Fa- 

cultatea, de Drept, pentru aceleaşi studii s'au creat înduoite și întreite catedre. 

In fine s'au și înființat prin legi speciale catedre pentru studii neprevădute în 

legea de la 1864, de și unele din acele studii fusese înscrise în legea, de cu 29 

ani mai nainte. Voiă semnala că, aparţinend acestei categorii de nouă înfiin- 

țări, cursurile de Filologia Comparalivă și de Archeulogie, adăogite la Facultatea, 

de Litere, printi o lege din 1877 ; apoi catedrele de Teoria Fancţiunilor Și de 

Chimia Organică, înfiinţate la Facultatea de Şciinţe, unde acum de curând, 

a, mai fost înscrisă și o catedră, încă, neocupată, de Termodynamică și 

Fisică Practică. la Facultatea, de Litere asemeni este o nouă catedră fără 

protesor, aceia de Limbile Slavice, pe când cea de Istoria Lileratur.i este 

înlocuită prin catedra de Limbi și Likvaturi Neolatine, iar cea de Istoria 

Universală Critică e împărţită în două catedre, cu adausul Lpigrafici la 

la una din ele. 

Tote aceste preschimbări și adause sunt fapte naturale, căci precum 

neîncetat în lumea întrgă cresce cercul cunoscinţelor omenesci, așa, și 
la noi, pe tâtă, diua se simt noui trebuinţe în cultura, intelectuală, și se 
ivese noui factori, apți a răspândi acea cultură în ţâra, nostră.. 

Sire, mulțumită, puternicei impulsiuni și luminatei protecţiuni, ce 

Majestatea, Vâstră, bine-voiţi a acorda, la tot ce se atinge de desvoltarea, 
și de mărirea naţiuni, mulțumită și disposiţiunilor, prin care, în dife- 
rite rânduri, guvemul a, secundat aceste înalte planuri ale Majestăţei 

Vâstre, Universitatea, din Bucuresci este în stare de a constata în sine, 

pe lângă ceva lipsuri, masi înbunătăţiri, și de a proba, prin fapte, în- 
semnatele progrese, ce sai săvârşit într'ânsa în cursul primului ci stadii 

de un patrat de secol. 

Pentru acâsta, — adecă, pentru a învedera, și binele efectuat în 
Universitate și prin Universitate, Și necesităţile ei pentru viitor, — nu 
voia face mai mult, — temendu-mă& a, vă obosi peste măsură cu simple 
date statistice — de cât a resuma, în câte-va cuvinte mișcarea, Univer- 
sităței nostre, din trei puncte de vedere: 10 Nomenclatura, corpului pro-
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fesoral, care a ocupat până acum catedrele Universitare; 20 Numărul 

studenţilor, cari an trequentat cele patru Facultăţi și aii obținut titluri 

universitari într'ensele; în fine 30 Administrarea averei proprie a Uni- 

versităţei. 

Am mai spus, că Universitatea din Bucuresci s'a deschis, acum dou&- 

deci și cinci de ani cu 19 profesori la cele trei ale sale Facultăţi de pe 

atunci, pe când Şcola, de Medicină avea 14 profesori; prin urmare crai 

ocupate în București 33 catedre de învățământ superior. 

Dintre ceci de la înființare, cinci-spre-dece profesori, pe cari mai 

toți am avut ocasiune ai numi, ocupă astă-di încă locurile lor; alţii 

ai venit succesiv să complinâscă, catedrele existente sai create de pe 

vremi ; dintre aceștia doui-spre-dece ai intrat în Universitatea din Bucu- 

reşti prin transferarea lor de la un post analog în Universitatea suroră, 

din laşi, printre cari cei mai vechi sunt D-nii V. A. Urechiă, Dr. Brânză, 

Titu Maiorescu, regretatul AlȘendre și alţii. Cei mai mulţi profesori, adică un 

număr de 32 ai câştigat catedrele lor în contormitate cu legea, existentă 

iar alţii, precum D-nii D-i Kalenderu, Babeș și Assaky prin o lege specială. 

Ca resultantă, a acestui scurt conspect asupra personalului didactice 

al Universităţei nostre în curs de 25 de ani, aduc la cunoștința publică, 

lista, actualilor titulani de catedre, care sunt în număr de 57 și adică 11 

profesori la Facultatea de Drept; 11 la, Facultatea de Litere, dar cu o ca- 

tedră mai mult, care este încă vacantă ; 12 profesori la, Facultatea de Sciinţe, 

asemeni cu o nouă catedră fără profesor ; şi 23 profesori la Facultatea de 

profesori. 

De am voi să dăm liber curs tutulor aspiraţiunilor nâstre către per- 

focţionare, pâte că, și Facultatea de Medicină, cea, fără tăgăduială, mai 

bogat înzestrată cu catedre de specialităţi, ar reclama şi dânsa, spre a 

ci complectasre, încă mai multe cursuri, iar mai cu sâmă ar cere 0 îna- 

vuţire a unora din cursuri, cu laboratorii bine aprovisionate, care să 

dea, instrucţiunei o sancțiune mai practică, mai eficace, și să permită, 

profesorilor a, se ţine mereă în curentul sciinţei. 

Toto cele ce pentru Facultatea de Medicină ar fi complemente in- 

dispensabile, sunt necesităţi tot aşa, de imperios reclamate la. mai multe
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din specialităţile Facultăţilor de Sciinţe şi de Litere. Lahoratorii de Chi- 
mic, Cabinete de Istoriă Naturală, Musee de modele plastice antice, și mai 
pre sus de tâte Biblioteci, cari să, conţină tot ce s'a, scris și tot ce se 
tipăresce neîncetat în alte ţări asupra, materiilor predate în tâtă, Universi- 
tatea, nâstră,; iată ce ne lipsesce în mare parte; iată, ceia, ce ne face să, 
trăim mere cu temerea și cu regretul de a, r&mânea, pe tot momentul, 
mai prejos de cultura celorlalte ţări civilisate. Intru acesta tot corpul 
profesoral al Universităţei nâstre, n'are de câ un singur glas spre a, cere, 
spre a reclama concurs și ajutore din partea Guvernului. Noi sperăm cu 
încredințare, că, dorinţa. noastră, așa de unanim exprimată, nu va, rămâne 
ncascultată, nu va lăsa, pe Stat în nepăsare, și noi, corpul profesoral, pro- 
mitem țării temeinic, că acele mijlSce practice de instruire, ce ni se vor 
pune la disposițiune, vor accelera, cu o progresiune geometrică, pașii în- 
v&țământului superior, în sînul patriei n6stre. | 

Atâtea aveam a, dice despre corpul profesoral al Universităţei nostre 
despre al lui trecut Și despre aspirațiunile sale pentru viitor. Ca, repre- 
sentant legal al lui, și după al săi mandat, resum acele aspirațiuni în 
următârele două voturi: 10 adaus de unele catedre devenite indispensa» 
bile la, câte și patru Facultăţile, și mai cu s6mă': 2% înzestrarea, tuturor 
catedrelor ce ati necesitate de material didactic, cu tot ce le trebue spre 
a face ca învățământul lor să dea, resultate bune. 

Trecând acum la a doua parte a expunerei, ce mă simt dator a, face 
adi, adică, la mișcarea, populațiunii de studenţi, cazi ai frecuentat; până acum 
Universitatea, nâstră, voiă numai să, o caracterizez prin câte-va cifre. Am do- 
bândit convingerea —pe care ţin a, v&o împărtăși, — că, nimic nu este mai mulțumitor pentru tot; omul ce doresce înaintarea, naţiunei nâstre pe căile sciinţei, de cât datele statistice, pe cazi sunt fericiţ a le comunica. In- 
tr Ensele progresul se învederâză, în mod patent. | 

Ar fi, pâte, îndestul să ax numai că, în cursul primului an univer- sitar, adică, la, 1864 —1865, studenții înscriși la, cele trei Facultăţi pri- mitive erai, graţie negreșit unui avent prematur, în număr de 136; dar în anul următor 1865—1866 acest numer se redusese numai la 36 auditori regulați. Insă, cu 24 ani în urmă, adică în ulţtimul an univer- sitar 1888—89, Facultaţea, de Litore a avut 61 studenţi înscriși ; cea, de Ă 
? ? 

R
r
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Sciințe 63, - cea, Juridică, 106 și cea de Medicină 181; adică 411 stu- 
denți cu toţii. 

Aşa dar în 24 de ani proporțiunea, a, crescut cu aprâpe Ș&pte ori 
mai mult la cele trei Facultăţi de Drept, Sciințe și Litere, iar la Faculta- 
tea de Medicină, din 82 Studenţi ce ai frecuentat'o în anul 1869 —70, 
când ea sa, constituit, numărul elevilor, adese ori esagerat prin lipsa de 
o lege restrictivă, lipsă la, care abia, în 1885 sa remediat, numărul elevilor a 
ajuns a fi de 223 în acel an şi de 181 în anul acesta. 

Nu este, cred, fără interes de a, urmări, în trasuri generale, acea, 
progresiune care ne va; dovedi o desvoltare considerabilă a înv&țămentului 
universitar, mai cu sâmă, în cei ultimi cinci ani, de la 1884 încoce. 

Pe când media, fârte inconstantă, a, studenţilor de la Facultatea, de 
Drept a fost, în primii dece ani ai existenței Universităţii, cam de 49 stu- 
dență înscriși pe fie care an, ea sa, schimbat de o-dată, în 75 pe an, de 
la 1884 încâce. 

La, Facultatea, de Sciinţe progresiunea, este și mai caracteristică. 
Media, care a fost de 12 studenți înscriși pe an, în primul decenii, s'a, 
urcat la 30 în al duoilea, și a devenit de 55 în cei din urmă cinci ani. 

La Facultatea de Litere avem o gradaţiune mai potolită, în primii 20 de 
ani, adică o medie care șovăesce între 11 Și 15; dar deodată, se saltă 
la 55 în acești cinci ani din urmă. 

In fine, la Facultatea de Medicină, gradaţiunea, a urmat un curs di- 
ferit și fârte fluctuant din causa. deosebitelor graduri de înv&țământ pre- 
paratoriă se saă cerut studenților admiși la, inseripțiuni. Numărul elevi- 
lor, care din anul 1869 până la 1879 a, crescut treptat de la 82 până, 
la 215, a ajuns la, 329 în anii 1879 Și 1880, spre a scădea mereu de 
când Îi se cere examenul de Bacalaureat ca condițiune de intrare în 
Scdlă, adică de la 1885 încâce. 

Drept este a spune, că inscripțiunile anuale la, Facultăţi atârnă, 
mult și de la mai multa sai mai puțina rig6re, pe care o exercită co- 
misiunile de profesori universitari în cercetarea, Școlarilor de Licee la. exa- 
menul de Bacalaureat. Ai fost ani, când inscripțiunile la, Facultăţi erai 
estraordinar de abundante, precum anul 1875 — 16, când vedem 77 stu- 
denţi înscriși la, Drept, 35 la, Sciințe și 16 la. Litere; pe când în alță
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ani posteriori, muumărul inseripțiunilor se reduce în mod fârte simţitor ; 

bună oră, la 1881 —82, când nu vedem de cât 28 studenţi intrând la 

Drept, 21 la, Sciinţe și 10 la Litere. Aceste variaţiuni depind. învederat, 

numai de norma adoptată de către comisiunile csaminătore la Baca- 

laureat. 

Insă mai avem și un alt criterii, independent de acel examen, şi 
mult mai sigur, spre a judeca progresele făcute în Facultăţile nostre. 

Acela, e trecerea examenilor de Universitate, și mai ales susţinerea, 

cu succes a TPheselor de Licenţe și de Doctorat. 
la Facultatea de Drept, constatăm că, în primii 10 ani ai Universi- 

tăţii, thesele aprobate aă fost în număr de 55; în eci 10 ani următori, 
ele au fost 336 la număr; iar în ultimii cinci ani sa trecut 169 these 
de Drept, adecă câte 54 de these pe an. 

La Facultatea, de Medicină; începând de la anul 1873, când mai în- 
teii sa, conferit titluri de Doctori, numărul acestora, a. variat între 2 ȘI 
15 pe an, până la. 1883; apoi de aci înainte, în cei mai mulți din anii 
următori, Facultatea a, produs un număr de 20 până la 35 de Doctori pe an. 

lo Facultatea, de Sciințe, în cei d'ântâiu 10 ani, abia s'au susținut șese 
these, iar la cea de Litere numai patru ; în deceniul următor a fost nouă 
la, Sciinţe și cinci-spre-dece la Litere. Aceste ultime proporțiuni se con- 
tinuă, în ambele Facultăţi, până în anul trecut 1888/89, când vedem opt 
these de Liconță, susținute la Facultatea de Sciinţe și 17 la, cea de Litere. 

Voiă termina acestă repede ochire asupra mersului ascendent al po- 
pulațiunei scolare și al asiduităţii sale la studielo Universităţei din Bucu- 
resci, constatând că numărul total al studenţilor ei, de la, 1864 până est- 
timp, este de 3681, din cari 1338 au frequentat cursurile de Drept, 732 cele 
de Sciinţe și 435 cele de Litere, ia 1176 ecle de medicină, de la 1869 încoce. 
Voiă adăoga, asemeni că, în acest decurs de timp, 530 de these de Licenţă ai 
fost trecute la Facultatea de Drept, 50 la cea de Litere, 29 la cea de 
Sciințe, și 218 these de Doctorat la Facultatea, de Medicină, unde sau 
mai dat și diplome de Licenţă în Medicină, și Farmacie. 

Punând acum în comparațiune numărul studenţilor cani au freguentat 
diferitele Facultăţi, cu numărul theselor de Doctorat şi de Licenţă, ce 
at fost susținute până acum, aflăm proporțiunile următâre : A cincea parte
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din studenții de Medicină, ai obținut titlul de Doctori; ceva mai mult de jume&- 

tate (52%/)) din cei de la Drept aă susținut cu succes thesa, de Licenţă; la 

Sciințe numai 4 p au câștigat diploma, iar la, Litere a cinci-spre-decea parte, 
adică 7%/, din numărul total al studenților aă dobândit titlul de Licenţiaţi. 

Mai este Gre trebuinţă să amintesc acelora cari ne-ai făcut onârea 

a veni să serbeze, împreună cu noi, acestă, aniversară a Universităţei, că 

negreşit mulţi dintre Domnia-lor sait din colegii și cunoscuţii D-lor, ajunși 

acum la posiţiuni onorabile și înalte, aii dobândit tâtă șciinţa de care 

se folosesc și se bucură, și cu care aduc patriei servicii notabile, aă do- 

bândit'o dic, numai de pe băncile Facultăţilor noastre ? Pre câtă recunos- 

cinţă, ci pot avea, către noi, vechii lor profesori, tot atâta mândrie tragem 

Și noi dintr 6nșii, vechii noștri școlari, deveniți astă-di magistrați, ingineri, 

medici, profesori, diplomaţi, administratori, Gineni de litere și de sciinţă. 

Toţi acei bărbaţi de merit sunt resultatul cel mai de laudă, produs până 

astă-di prin frecuentarea Universităţei nostre, de către tinerime. 

Să ne întrebăm însă acum care ar putea fi Gre desideratele de cx- 

primat în. privința mișcărei junimei studiose pe viitor ? 

Dice-vom că este un lucru mâhnitor de a ved6 tineretul nostru aler- 

gând mai mult către carierele productive ale Dreptului și Medicinci și fe- 

rindu-se Gre-cum de cele cari să mărginesc în înaltele abstracţiuni ale 

Sciinţei pure, sa în speculaţiuni mai exclusiv filosofice, morale, erudite 

și estetice ? 

Un asemenea fapt nu se presentă numai la noi în ţeră; el este ge- 

neral în tâtă lumea contimporană, şi cestiunea stă încă în desbatero, dacă, 

tendinţele practice și positiviste ale sciinței sunt spre folosul sai spre 

paguba. spiritului omenesc și a normalci desvoltării în lumea, întreagă, 

Atât numai ne este permis să afirmăm cu siguranţă că, precât instruc- 

țiunea, se desvoltâză şi se lăţesce în ţâra nâstră, tot atât și acele spe- 

cialităţi cari nau în vedere o profesiune lucrativă, câștigă la noi mai 

mulți adepți în Universitate. Acesta, cred a fi şi dovedit-o, când am ar&- 

tat ce mișcare simţitore sa produs în cursul ultimilor ani, în favorea 

Facultăţilor nâstre de Sciinţe şi de Litere. 

Desvoltarea, și înmulţirea, studielor speculative nu va face de cât să dea 

o şi mai vie impulsiune unci așa fericite tendinţe, Căci,—ori ce s'ar dice—-
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este un lucru bun, nobil, demn, şi mângăctor pentru oincnire de a. veds 
predominând în spiritul și în inima, tinerimei, cultul neinteresat al sciin- 
ței. Numai prin acâsta, se întăresc sufletele, ast-fel în cât să pâtă da, 
unei țări patrioți buni, 6meni cu virtuţi civice, cu demnitate în acţiunile 
lor, cu ordine, corectitudine și stăruință la muncă în viața lor publică, 

și privată. Deprinderile luate chiar din anii tinereţei, când omul, eșit din 
copilărie, își potrece timpul cel mai preţios în ședlele superidre, acele de- 
prinderi devin, îndeobşte, acelea, ale întregei sale esistențe. Seriositatea, 
răbdarea, perseveranţa, în timpul studielor, asigură gravitatea omului în 
traiul săă ulterior; turbulența, lenovirea, și destrămarea în șcâlă nu fac 
de cât a compromite viitorul unui om, Și ades6, —cu sorta sa -a pune 
în primejdie chiar și destinele patriei sale. 

In timpii moderni, lumea merge cu pași acceleraţi pe calea larg des- 
chisă a cunoscinţelor umane ; acestea se pot dobândi numai printr”o ne- 
turburată porsceveranţă, în lucrare. S5 fim încredințajţi că națiunea, n6stră 
va unna, ori ce avânt de desvoltasre, dacă generaţiuhea, ce să înalță în 
sînul ei, va intra bărbătesce și fără de preocupaţiuni eterogene, În Miş- 
carea imprimată, de spiritul cultural Și moralisator al secolului nostru. 

Asemenea, idei trebue să ne preocupe pe toți deopotrivă și fiind-că, 
tocmai Universitatea nâstră abia, începe a, se înălța, de la pământ, tre- 
buc ca toţă împreună, profesori și studenţi, să conluerăm cu luare aminte 
pentru ca să devină cât se pâte mai solide temeliile ei morale și inte- 
lectuale. Același spirit de concordie, de bună-voință, reciprocă, de res- 
pect și de consideraţiune mutuală, trebue să ne inimeze pe toți. Astfel, 
și numai ast-fel, vom consolida. marea, instituțiune naţională la a, căsei 
cdificare aă pus până acum mâna bărbaţi cu mult zel, cu multe ta- 
lente, cu multe Și felurite capacităţi. 

Până aci, Sire, Alteță, Regală, Și Onorată Adunase, am spus cele ce 
aveam a spune despre junimea, studi6să a Univer sităţii nstre, precum și 
cele ce credâm de folos a, spune acelei junimi, pe care noi toţi o iubim 
cu părintscă, solicitudine. Am vorbit asemeni și des 
al Universităţi, arătând chiar, 
Şi cerinţele sale, 

pre corpul profesoral 
după al săi mandat, care sunt dorinţele 

întru completarea, Și perfecţionarea, “Universiţăţii n6stre. 
Imi mai r&mâne încă o datori ie de îndeplinit ȘI aceea, este o sarcină 
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mai anevoiasă. In calitatea, mea proprie de Rector, sunt dator să vor- 

besc aci și despre nevoile materiale ale Universităţii. Investit acum pen- 

tru a, doua, 6ră cu acestă onsre, atât prin încrederea, colegilor mei cât 

și prin bună-voința guvernului Majestăţei Vâstre Sire, nu pot uita că 

îmi este impusă datoria, de a nu rămâne, în apărarea, drepturilor Unives- 

sităţii Bucurescene, mai prejos de cât predecesorii mei, mult regretaţii 

colegi și amici, George Costaforu, carele a fost primul ei Rector, de la 

1864 până la 1871, Vasile Boerescu, care puțin timp a păstrat Recto- 

- vatul Şi în fine loan Zalomit, carele ales fiind la 1873 a fost menţinut î în 

acestă, sarcină până la mârtea sa, în anul 1885. 

Fie-care dintre aceşti Rectori anteriori a contribuit, după puterile sale, 

la întinderea, și desvoltarea, activităţii intelectuale în Universitatea nostră, 

și vădurăm cum, în mod treptat, ci aă reușit; să aducă, într Gnsa.o stare 

din ce în ce mai bună, din ce în ce mai prosperă. Insă, 25 de ani sai 

petrecut în acestă stăruitâre și necurmată, lucrare. Adi, în Universitatea 

din Bucuresci, aii crescut nemâsurat, trebuinţele. S'a, credut mai nainte 

că însuși acest lăcaș, acest palat, în care suntem adunaţi astă-di, ase 

proporţiuni mult prea vaste pentru cele patru ale nâstre modeste și o- 

dinidră puţin populate Facultăţi; deci, succesiv, părţi, părţi dinti” ânsul aiă 

fost cedate ca, adăpostiri provisorii pentru diferite corpuri Și instituțiuni 

de Stat sai paiticulare. Senatului, în deosebi, s'aii conces acestă Aulă 

de onâre, de unde desbaterile politice aă alungat de mult timp serbările 

ȘI solemnităţile Scâlci. Senatul a mai coprins și cele mai principale în- 

căperi împrejmuitâre. Apoi, tot aci saii mai dat locuinţă și Academiei Ro: 

mâne, şi Bibliotecei Centrale, și Muscelor de Anticităţi şi de Istorie Naturală, 

Și Șcâlei de Bele- Arte, şi Pinacotecti, şi Facultăţi de 'Teologie, ast-tel în cât 

astă-di în Palatul pe care însumi am avut fericirea, acum trei-deci de 

ani, sub Locotenența, domnâscă a Principelui Alexandru Ghica, să-l clă- 

dese pentru viitorea nâstră Universitate, astă-di citi, Rector al acelei U- 

niversităţi, după 25 de ani de existență a ci, mă văd în neputinţă dea, 

O instala, după cum cer imperios, chiar actualele ei trebuinţe. Ospeţii U- 

niversităţei ai ajuns să cuprindă mai tâtă casa ci, lăsându-i abia, pe 

senă'i câteva săli lăturașe, insuficiente pentru cursurile celor patru Fa- 

cultăţi, insuficiente pentru examenele Universitare și pentru cele ale Bas
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calaureatului, în care lipsa de local împedică, ori ce. suprveghere ase- 

visă; insuficiente, în fine, pentru cancelaziile Rectoratului și ale celor pa- 

tu Decanate, cari tâte se află grămădite într'o singură cameră, ast-fel în 

cât lucrările de administrare ale Universităţii suferă tote strimtorările 

şi tote neajunsurile, atât din lipsa de local, cât și din aceea de personal. 

Este fârte ușor de înţeles pentru ori și cine că unica cameră și cei doi trei 

împiegaţi, cari la 1865 puteau fi de ajuns pentru. administrarea unui In- 

stitut școlar, frecuentat pe atunci de un număr de abia 40 ori 50 de 

studenți, acelaș local și aceiași cancelarie nu mai pot fi astă-di câtuși de 

puţin în stare să satisfacă cerințele unei Universităţi, care a ajuns să 

aibă peste 550 de auditori regulaţi, auditori al căror număr cresce pe 

tot anul în proporțiuni considerabile. 

Bine-voiţi a, scusa, Sire, Alteță Regală, și Onorată, Adunare, acestă a 

mea cuvântare finală „pro domo mea.“ Scuzaţi mai ales, că printr'6nsa, 

am terminat expunerea, - prea lungă pâte—a, originelor, a creaţiunei, a 

desvoltării, a, dorințelor și a speranţelor Universităţii n6stre din Bucu- 

vesci. Am urmat însă într'ast-fel ca să mă feresc de a da precădere 

actualelor ei nevoi materiale, asupra acţiunei intelectuale ce ea a ştiut 

să exercite până acum, și care, sunt încredinţat, că va cresce repede 

și puternic de aci înainte. Dar, tot deo dată, am socotit, că mie, prive- 

ghotor al bunei stări materiale și morale a acestui înalt Institut naţio- 
nal, nu mi se cuvine să scap o ocasiune solemnă, ca. serbarea de adi, 

în care nu ne-a fost dată, nici satisfacțiunea să găzduim în propria, nâstră, 
instalare pe Augustul și Iubitul nostru Suveran, pe Alteța, Sa. Principele 
Moștenitor, și pe cei mai de frunte și aleși bărbaţi ai Statului nostru, nu 
puteam, dic, să scap acest prilej fără, de a cere cu glas mase, ca, să sedea lui 

Cesar, ceea ce este al lui Cesar și Universităţei ceea, ce este al Universităţei. 
Tot pe temeiul acestui sacru și ccuitabil principiă, venim cu toții, Sire, 

să dăm Majestății Vâstre cea mai deplină încredințare de adâncul res- 
pect și de devotamentul fără margine, ce "1 avem cătue ! Majestatea Vos- 
bă, către Graţi6sa n6stră, Regină, către Alteța, Sa. Principele Moștenitor, 
și către Intrega Vostră, Dinastie, pe care rugăm Cerul, să o ţie în sfânta 
sa pază, pentru fericirea poporului: Român și pentru repedea, și statornica 
răspândire a tuturor luminilor, în patria nâstră !
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„ D. Petrescu 

„ Em. Bacaloglo 

„ Gr. Stefănescu 

» Dr. D. Brandză 

„ JI. Lahovary 

„ Sp. Haret 

„ C. Gogu 

„ D. Emmanoel 

„ ALN. Vitzu 

„ Dr. C. Istrati 

Facultatea de Litere 

D-nu prof. Ep. Francudi, Decan 

Li - V. A. Urechiă 

„ P. IL. Cermnatescu 

„ B. P. Hasdeu 

„ AL Odobescu 

„ I. Crăciunescu 

„ N. Quintescu 

„ G. L. Frollo 

„ Gr. G. 'Tocilesen: 

'T. Maiorescu 

„ C.D. Dimitrescu 

Facultatea de Drept 
D-nu prof. Ar. Pascal, Decan 

» 

PE 

» 

Secretarul Universităţei, 1. Niculescu. 

C. Boerescu 

„ LI. Negruzzi 

Al. Vericeanu 

Al II-lea Secretar al Universităţei 

  

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Dr. A. C. Dimitria. - 

D-nu prof. G. Danielopolu 

n 

» 

» 

> 

» 

” 

G. Cantilli 

N. Crătunescu 

C. Nacu 

Valerian Ursianu 

C. Dissescu 

G. G. Tocilescu 

Facultalea de Medicină 

D-nu prof. Dr. Gr. Romniceanu, Decan 

2 |. Felix 

Em. Severin 

G. Alexianu 

Z. Petrescu 

Iulius 'Teodori 

N. Măldărescu 

D. Grecescu 

D. Sergiu 

At. Demosthene 

C. D. Severeanu 

| M. Petrini Galaty 

AL. A. Suţu 

N. Manolescu 

D. Drăghiescu 

G. Stoicescu 

N. Kalenderu 

G. Grigorescu 

St. Sihleanu 

Petrini Paul 

N. Atanasescut 

C. Assaky 

V. Babeş 

Secretarul Facultăţei de Medicină, 

Dr. Georganta.
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TABELĂ 
DE 

FOŞTII PROFESORI Al UNIVERSITĂȚEI 

Facultatea, de Litere 

. Aron Florian 

. Ulysse de Marsillae 

. August 'Treb. Laurian 
. IL. Zalomit. 

Facultatea, de Seine 
.Î. Fălcoianu 

. C. Exarcu, demisionaţ, 

Facultatea, de Drept 
C. Bosianu 

. G. Costaforu 

P. Vioreanu 

      
13, 

14, 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

  

10. B. Boerescu 

IL. AC. Şendrea,. 

Facultatea, de Medieiui 

. Dr. Atanasovici George, demisionat, 
» 

> 

Capşa Ştefan 
Davila Carol 

Măcescu Stefan 

Marcovici Alexanâru 

Obedenaru Mihail 
Protici Petre 

Polizu George 
Turnavitu Niculae 

Vlădescu Vasile 

Veleanu Stefan. 

 



TABELĂ 

de numărul studenţilor inserişi la diversele Facultăţi şi al titraţilor oşiţi 
de la înființare până în present 
  | 

SCIINŢE 
| 
| LITERE MEDICINĂ | 
    

  

    

    

              

  

      

  

  

        
  

      

| DREPT | 
Anu pol | ee Tep Înserişi ra Inscrişi Liooniai Inserişi aţa | Inscrişi aţi Doctori 

a] | | 1864-65 | 92 1 — | 23 — — — | — 
1865-66! 13 1 HN i IM — |” — — 1866—67| 31 3] 15| — | 6| — | 
1867—63| 31| ul gl __ | 18| —] —| | 
1868—69| 20 5! 3 | 11 4 at 1869—70| al 5 | 170 ao] = 2 
1870—71 49 6 10 1 8 | 1 38 1 — 1871—72| 63! 13 | 18 —| 13| ao] = 1872—73| 84 1] 12] — 7; —| a 2 2 i873—74| 68| 10| azi ol ci al ol | 3 1874—75] sg | 16 | 9 1 | 12 | — | 24 1] 14 1875—76| 76| 14 35| —| 16| 1] 23| — 8 
1876—77| 64] 34! o9| _— 18 3| 103 1| 13 
1877—78| 51| 29 | 18| —j 12|  —| ar 1| 15 

[1878-79] 37| sa | 10| — 0 =] sa 2] 12 
| 1879—80] 46| 47 | 35 1 | 1 | 1] 152 3l 5 | 1880—81 sa | 20 39| 5] 19! 2] ua —] a 
|181-82] 28! aa | 21 1 10 4] 96| —| 10 
| 1882—83 51 22 53 — 18 3 57 | — li 
1883—84| 48| 0] se 1 27| 1] 6 5 
1884—85| 73| 33| | — 30 4| 63 | 1 
1885—86| 78| 28| o 1 27 3] 55 1] 26 
1886—87| 44] 28| 6 sl. 23 1] 35 2 9 1887—88| 67| 42| 70 fo oala al 1 o 

|1888—89| 1065! asi 63 “861| 17! sa — |__2 
| 1338 | 530| 732|: 29] 45| 50| 1192 | 20 | 218                      


