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CATRE TOTI ACELA 

PENTRU CARI o 

LIMBA SI TIERA 

NU SUNTU VORBE VANE.



Limba, ţăra, vorbe sfinte 

La strămoşi era; 

Fi aru plânge în morminte 

Cânău no aru asculta. 

„alu loru genia ne soptoste 

Din mormântu mereu : 

0, rorbiţi, scriţi româneşte, 

Pentru Domnegeu ! 

| G. Siona. 

- La anulu 1869 într'unu micu studiu filologicu în privinţa câruia 

presa, română a binevoitu de a se pronunţa în modulu celu mai fa- 

vorabilu, emisesemu. căteva idei despre argumentulu ce formăză, 0- 

piectulu scrierii de faţă. Nu puteamu pe atunci să tratâmu lucrulu 

mai cu deamăruntulu, câci despre o parte ne amu fi abătutu pre 

multu din subiectulu principalu, &ră despre alta speramu că cestiu- - 

nea, n'aru fi întărdiatu de a se impune de sineşi la atenţiunea, celoru 

competenți. Quien calza cl zapato es quien sabe mejor donde le a- 

“prieta, diceamu noi împreună cu Spaniolulu, seu precumu aru dice 

-Românulu : Cine are cisma ştie unde lu stringe. 

„Faptele n'au corespunsu la acâstă aşteptare. | 

Mai mulţi dintre colegii noştri şi alţi bărbaţi distinşi n'au avutu 

“întmadevâru nici o dificultate de a ne arăta în privatu adesiunea loru 

la acele idei: diarele Presa (1) şi Traianu (2) n'au lipsitu de a le 

“(D N. 89, 91, 95 din anulu trecutu. 

(2) N. 80 din 1869.
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întări şi de a le recomanda Publicului, şi prof. Spinazzola, ceva mai 

tărdiu reveni şi elu la argumentu prin altă cale într'o scrisdre adre- 

sată la D. Esarcu şi publicată în Românulu dela 18 Iuniu tree.; însă 

nici Ministrulu Creţescu în proiectulu de modificare generală a, legii 

de instrucţiune, nici Consiliulu Permanentu în raportulu publicatu 
văra trecută despre îmbunătăţirea învăţămîntului secundaru, nici Con- 
siliulu Generalu în cele de pe urmă desbateri despre programe şi de- 

spre scdle, nici înfine D-nu Aronu Florianu în frumosulu opusculu ce 

i se atribue (1) mau acordatu cestiunii totăatenţiunea cuvenită, său 

ca si, dicemu mai bine, n'au arătatu nici măcaru de a bănui posibi- 

litatea unei 'cestiuni despre posiţiunea limbei naţionale faţă cu cele 

străine în scolele eri. 

Ei bine! cestiunea esiste, şi este chiaru mai multu decâtu o sim= 

"-plă cestiune de pedagogie. Noi ne vomu sili de ao lumina, câtu vomu 

pută mai bine, şi dâcă spre a face acâsta vomu fi siliţi de a repeţi u- 
nele lucruri ce s'au disu de câtre alţi, totu noi sperâmu că cititorii 

ne voru fi indulgenţi ; câci scopulu nostru nu este de ai surprinde 

prin noutatea observaţiuniloru, ci de a pune obiectulu în evidenţă, 
şi de a formula în concretu nişte cugetâri ce se află, dâcă nu ne în- 
şelâmu, în înstinctulu patrioticu alu fiecârui Românu. 
2 

- | Si Li. 

„O scolă enciclopedică de orice gradu unde limbă naţională să nu 
fie cultivată de locu s'aru considera ca o anomalie la ories poporu : 

„mai facilu este de a găsi în mai multe locuri nişte scăle unde limba . 
naţională constitue sinuurulu obiectu alu învăţămîntului şi copriude 
în sine pe celelate. Şi întv'ădevârui limba unui poporu este espre- 
siunea cea mai adequată'a idealului sâu, este oglinda cea, mai fidelă 
a istoriei 'organulu celu mai imegdiatu alu espansiunei sele, simbo- 

4 

(1) Idea” asupra stârii actuale a instrucţiunii publice, şi asupra reformă- 
rii liceeloru şi gimnasiiloru pe adevtrata loru basă. Bucuresci 1870, |
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lulu înfine celu mai perfectu alu naţionalităţi. Așa, fiindu, nu e de 
miratu dâcă şi. umanişti şi realişti se unescu deopotrivă întru a pune 
limba, naţională în capulu programeloru scolastice : aceştia pentru 
că nici o cunoştinţă, nu este mai indispensabilă în viţa practică a 

„omului decâtu limba, lui maternă, care totu deodată este şi instru- 
mentulu spre a studia celelalte obiecte : aceia pentru că limba na- 

ţională, este chiaru scopulu finalu alu instituţiunii clasice, unde altu 

nimicu nu se face decâtu a forma şi perfecționa literatura modernă 

prin exemplele ce ne dau literaturile antice. . 

- Din tăte naţiunile civilizate Romănia pote este unica, care, totu - 

recunoscându evidenţa acestoru principi, nu s'a gănditu încă la de- 

plina, loru aplicare. Limba, națională este aci forte puţinu cultivată 

în scălele primare, ră nimicu stu mai ca, nimicu în cele secundare 

şi superidre. - : Me ; 

Gramatica -ce se Dredă la * clasele elementare se reduce la 0 no= 

menelatură gală, nesactă, şi nerodităre, care despre o parte pretinde 

de a se ridica pînă la regiunile nourdse ale filologiei, &ră despre alta 

uită. chiaru începuturile artei alfabetice. Cârţile de lectură, cari din 

tăte testurile scolastice aru trebui să fie cele mai naţionale, suntu 

în mare parte nişte cărpituri şi schimonosituri luate din cârţi străine, 

şi, ceea, ce este şi mai râu, coprindu mai de multe ori principiele 

unei morale răţăcite şi antireligidse. La exerciţiuri de compunere 

nimeni nu se găndeşte, şi elevii din clasa IV părăsescu bâncile scd- 

lei fâră de a fi în stare ca să scrie cumu se cuvine cea mai i scurtă 

şi simplă epistolă familiară. - 
- "Precându la gradulu mediu şi la celu superioru alu. instrucţiunii 

aru crede cineva că junimea nu mai are nimicu de învăţatu în pri- 

ința limbei. părinteşti, câci acâsta nu figurăză ca obiectu specialu. 
de studiu la nici unu gimnasiu, la nici o facultate : dăcă voimu găsi. 
o cateâră de limba, română afară din cerculu scolelo:u primare, cată 

s'0 căntâmu la sctlele de coimnerciu, sâu trebue să, ne ducemu Ja gi- 

muasiuri de peste Carpaţi, de nu la vreo universitate străină, ca, la 

aceea dela -Pesta ori dela Turinu. Niminea, n'aru crede aşa unu lu-
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cru ciudatu, deră aserțiunea nostră este şi pră esactă, şi tote proe- 

ctele de reformă ce s'au ivitu în privința, acâsta, începându din epo- 

cha ministrului Cariagdi şi terminându cu a miniştriloru din urmă, 

au rămasu pînă acumu o literă, mărtă. 

Adevăratu este că limba română, după programulu actiaalu, aru 

trebui să se propună la gimnasie şi licee în paralelu cu cea latină. 

Însă puţini suntu la, noi profesorii ca D. Masimu stu ca D. Circa; 

cei mai mulţi înțelegu acestu paralelismu astfelu încâtu limba ro- 

mână să nu servescă, decâtu ca instromentu spre a traduce şi esplica 

pe latina. Și admitându chiaru ca programulu să fie observatu de 

toți după spiritulu lui, totu remâne că principiulu paralelismului - 

substituitu la studiulu independentu alu fiecârii limbi nu este aci 

- scutitu de mari inconveniente, câci materia este pre întinsă spre a 

se pută trata cu cuvenita, desvoltare şi claritate în puţinulu timpu 

ce i au destinatu orarele scolastice, şi afară de acesta, mintea, ele- 

viloru, atrasă înaintea timpului asupra unoru aptopieri curatu filo- 

logice, perde din vedere realitatea şi spiritulu esteticu alu ambeloru 

Emi, 
Propunându într'o gi aceste, consideraţiuni la unu bărbatu respe- 

ctabilu care a luatui parte totdauna Ia orice s'a făcutu pentru scăle, 

nu s'a sfiitu acesta de a ne respunde că tăte erau adevărate, derăcă. 

limba români, este încă pre nedeterminată, şi literatura, ci pră să- 

racă ca să, pătă forma unu obiectu separatu de studiu la clasele gi- 
mnasiale. Răspunsulu ni s'a părutu cam estravagantu : elu ne a amin- . 

titu fâră voea nostră faimbsele desbateri ce au avutu locu odinioară 

înaintea Divanului lui Caragea. 

Din capulu locului, aru pute cineva să contesteze ca limba, română - 

să fie aşa întro stare nedeterminată precumu se dice, de drece tăte 

nedomiriri le ce despartu âncă, gramaticii naționali nu privescu de- 

câtu nişte puncturi de detaliu, pe cându geniulu limbei a fostu des-: 
tulu de desvoltaiu chiaru din dioa, în care s'a pututu esprime' prin-. 

tr'ânsa orice felu de cugetâri şi trata orice felu de argumente cumu 

a făcutu, spre esemplu, Domnulu Heliade Rădulescu. Asemo nea s'aru. .
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pută contesta prin numerdse dovedi şi sărăcia, cea absolută ce atri-. 

buescu unii la literatura 'Perii. 

“Însă noi n'avemu nici o necesitate de a ne opri pe tărâmulu-a- 

cesta, câci tocmai nedeterminarea şi sărăcia de care este vorbu arcu: 

trebui să constitue argumentulu celu mai ponderosu spre a se cul-. 

tiva la gimnasie limba si literatura, străbună cu o grijă mai parti- 

"culară. Elevii, cari suntu chiămaţi a ocupa într'o di nişte posiţiuni 

importante la societate, oricare să fie specialitatea ce şi o voru a- 

lege mai tărdiu, totu trebue ca să cundscă, celu puţinu într'unu modu 

genericu, cari suntu problemele din domenulu limbii, naţionale ce 

„aştăptă âncă o soluţiune, şi cari suntu deosebitele moduri propuse 

spre-a le deslega; ei trebue ca să ştie şi ca, să, preţuâscă, ceea ce 

limba şi literatura Teorii posede, totu atâtu ca, şi acea de care i este 

lipsă. O asttelu de ştiinţă, despre o parte întăreşte spiritulu naţio- 

nalu prit'o drepti mănărie a valorei sele, şi împuţinăză motivele 

de umilinţă înaintea striliniloru, ră despre alta îndămnă energia . 

şi spiritulu întreprindătoru alu  generaţiunii crescânde, arătândui 

laurele ce suntu âncă a, se culege la nişte câi cu totulu nostrăbătute. 

Acestu punciu de vedere ni se pare mai justu, nu numai în ceea 

ce priveşte scâlele secundare, dâră încă şi mai multu în privința 

facultăţii de litere. Aci se cuvine ca studiulu criticu şi filologicu alu 

limbii să şi aibă 'cuibulu şi centrulu seu din care să decurgă în tâte 

„treptele inferidre ale învăţămîntului : aci se cuvine ca cercetârile . 

„. despre vechia şi juna literatură naţională, să priimâscă cea mai În- 

tinsă desvoltare spre a se mai lăţi peste Ț6ra întrâgă. Dâră ce ne 

ofere facultatea de astădi în acestu sensu?  - a 

Limba română, precumu anm disu, n'are la facultate nizi unu - 

locu propriu. Dâcă profesorulu destinatu pentru catedra, latină va 

fi unu Laurianu, elu va, binevoi din cându în cându câteodată să în- : 

trețină pe elevi cu confruntâri filologice relative la-limba loru; dâcă 

va fi altu cineva, se va mărgini numai la limba latină pură şi sim- - 

plă, fâră ca programulu să fie călcatu, şi fâră ca niminea, să ridice . 

vocea în contra lui. Câtu pentru literatura, ea figurâză ca unu ce
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nedespărţitu de istoria Perii la una şi aceeaşi catedră, şi decă acâstă - 
nu va fi încredinţată la unu Alexandrescu Urechiii, o materie va 
sugruma, pe cealalta după placulu profesorului, şi educaţiunea, lite- 
rară a, junimii române se va, încheia la umbra, unui asemenea com- 
promisu. . 

III 

„Ceea ce nu s'a făcutu niciodată pentru limba, 'Ţerii s 'a făcutu, şi 

de multu, pentru o limbă străină. Limba, francesă, care în patria sa 
proprie a încetatu de a se studia, în cursurile gimnasiului inferioru, : 

figureză în Romănia ca obiectu obligatoriu la tâte clasele gimnasiale 

şi liceale, precumu şi în cea, mai mare parte din clasele celoriilalte | 

scăle secundare, şi posede pe lîngă acâsta; câte o catedră superidră 

la ambe universitâţi. Astfelu organisatorii instrucţiunii publice au 

voitu, cumu se dice, a fi mai catolici decâtu Papa. | | 

Şi să nu crăgă cineva ca limba francesă să se studie bine în scă- . 

lele Romăniei : cine a-fostu faţă la vreunu examenu de bacalaureatu - 

păte s'o spună. Dără aici nu e vorba tocmai de acâsta.: argumen- 

tulu este de privitu subt' unu altu aspectu multu mai semnificătoru. 

Noi suntemu fârte departe de a pretinde ca să î înnegrimu pre no- 

bila naţiune francesă la ochii Româniloru. Simpatiile ce ei nutrescu: 
pentru dânsa suntu pe deplinu justificate şi prin legămintele de 
sânge ce unescu ambele naţiuni, şi prin niemoria binefaceriloru prii-" 
mite; însă cu aceste simpații nu trebue să mâr gă “Românii pînă la 
uitare de sineşi, şi nici necesitatea de a învăţa dela cei mai mari - 
nu trebue să fie împinsă pînă la, escesu xidiculu de a, i parodia. 

Lăsâmu de a vorbi despre principiuri morale şi politice, despre 
legi, instituţiuni, obiceiuri sociale, mode, său despre celelalte ele= - 
mente bune şi rele cari constituescu substanţa ori accidentele acestei 
civilizâri de importaţiune ce-formeză la unii din Români unu titlu: =. 
de fală, pe cându serveşte la străini, “fâră: de a  esclude: chiaru pe
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Francesi, dreptu motivu de critică nemilosă încontra Terii: vorbimu 

numai despre limbă, 

- O limbă o aveau Românii la începutulu seculului, şi era o limbă 

mai antică de origine decâtu cea francesă, şi înzestrată cu unele forme 

şi tipuri de unu caracteru mai curatu şi mai Jatinescu. Limba aceea 

era âncă imperfectă şi necioplită din causa împrejurâriloru istorice 

în care se aflase națiunea; însă conținea în sine germenile cele mai 

preţitse şi aptitudinea, cei mai pronunciată la unu gradu înaltu de 

cultură : ântâia impulsiune cra şi dată de câțiva bărbaţi mărini- 

moşi, şi evenimentele politice depărtaseră orice piedică Ja o desrol- 

tare ulteridră. Ei bine, ce s'a făcutu din limba acâsta? 

” Intraţi la salonele familieloru celoru mai distinse, plimbaţivă piin 
grădini, prin cafenele, prin birturi, opriţivă prin cancelarii, citiţi câte: 

_ sescriu în corespondenţele particulare, sâu câte se publica prin presă, 

începându din umilele avisuri lipite la respăntii, şi terminându cu 

cârțile de totu felulu, şi veţi vede ce s'a ficuiu. Imitaţiunea cea ne-: 

socotită a limbii francese a isbutitu de a falsifica şi vocabule, şi forme: 

şi frase, şi construcţiuni, şi chiaru înfine pronunciatiunea şi întonarea - 

cuvinteloru. Şi mania acâsta nu numai că a pătrunsu în tote cer- 
curile cele mai culte ale societâţii, ci âncă a străbătutu pînă la su- 
burbie şi Ja maidane, înveninându sorginţile cele mai originale ale 

vorbei populare. 

Românii aveau odinioară o poesie a loru, o poesie precumu suntu 

acelea ce isbucnescu din sufletulu poporului. Acâstă poesie posedea 

o mitologie propriă, contopire fericită a ficţiuniloru orientului cu 

ale occidentului : ea posedea nişte mari figuri istorice su legendare 

capabile de a inspira o epopea şi o tragedie naţională, precumu şi 

tipuri forte diferite şi moravuri destulu de curidse spre a înavuți de 
materialuri mai multe generaţiuni de autori comici ce aru îi voitu : 

-să calee urmele unicului . Alexandri. Altu nimicu nu lipsia spre a; 

utiliza aceste tesaure decâtu ochiulu geniului care să ştie a le storee” 

din gura neartificidsă a, rapsodiloru naţionali spre a le transforma, 

a le reînsufleţi şi a le scdte mai tărdiu la lumină într'o sumă de 
+ 

7
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capi-de-operă, precumu au făcutu odată în alte ţeri Omeru, Ariosto 

şi Macpherson. Ă , 

Ce este dreptu, nu se zăto nega că unii dintre poeţii români cari 

aparținu la o generaţiune aprâpe de a se stinge, luânduse numai 

după instinctul loru patrioticu şi după atracţiunea neresistibilă a 

frumosului, au apucatu câteodată pe calea acesta, şi'au lăsatu a şi 

scăpa, din condeiu unele compuneri co formăză titlulu loru celu mai 

dreptu la nemurire. Însă la generaţiunea de faţă, imitaţiunua, drbă 

a Yrancesiloru şi unu spiritu râu înţelesu de cosmopolitismu lite- 

raru, esagerânduse din ce în ce, şi întruninduse cu lipsa unei învă- 

ţături clasice destulu de solide, au curmatu mai cu deosăvărşire avân- 

tulu ce luase juna poesie română, şi au făcuto a decădă mai "nainte 

de a fi ajunsu la o desvoltare independentă. 

Negreşitu că şi literatura, francesă a avutu şi are nişte merite 

eminente; dâră imitatorulu, dâcă nu posede cunoştinţe profunde, 

dăcă n'are miăturitatea şi talentulu alegerii, dâcă nu şi a însuşitu 

modelurile cele mai imediate ale frumosului mai nainte de a alerga 

la, alţe modeluri ce suntu chiaru ele nişte imitaţiuni, se punc do 

sine însuşi în imposibilitatea, de a pişi mai departe : elu se opreşte 

la scorță, şi în locu de a reproduce substanța lucruriloru, nu repro- - 

duce decâtu aparențele loru. Şi care literatură cere unu mai mare 
spiritu de alegere, care cere mai multe precauțiuni spre a se evita 

rătăcirea, aparenţeloru, decă nu literatura francesă? 

Aci,: după părerea nostră, a fostu tocmai cursa în care-o mare. 

parte din literaţii români au cădutu; câci, abstragându de frumuse-. 

țile originale-ce posedu: unele serieri ale loru, ceca ce s'a formatu 

într'ânsele după chipulu franţoseseu este de ordinaru curatu aceea 

unde Francosii păcătuescu mai multu : frase sunătăre întrebuințate : 

fâră sobrietate şi fâră consecință, tablouri strălucite dără false, vorbe 

măreţe cari îmbracă o cugetare nulă şi trivială, pasiuni exagerate, - 

şi fictiţie, fantasia în loculu raţiunii, efectulu în loculn adevărului. 

Dără este şi ceva mai multu. Limba şi literatura francesă, în . 
locu de a se mirgini a influenţa pe româna, tindu chiaru-a o de- 

.
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părta şi a 0 înlocui. Mai mulţi din aceia, ce au făcutu studiele loru în 

Franţa său cu învăţători francesi, au ruşine, după cumul. se pare, de 

a mai vorbi romăneşte, şi se ţinu departe ca de ciumă, de orice. 

felu de cârţi române. De aci se întâmplă că acestea au unu numeru 

aşa, mărginitu de cititori, şi că se găsescu atâtea obiecte pentru cari . * 

niminea nu s'a gănditu pînă acumu de a publica, scrieri şi testuri în 

limba naţională. , | 

La Teatrulu dramaticu românu o jumătaţe, celu puţinu, din pro- - 

ducţiunile ce se representă, suntu traduse după frantoseşte; îră din... 

cealalță jumătate nu este păte nici una care să fie pe deplinu eman-.- : 

cipată de formele literare ale teatrului francesu. Şi apoi plănge- 

țivă dăcă societatea, cea cultă se interesăză puţinu la teatrulu na-.. 
ționalu : ca care î'a studiatu romăneşte, prefere negreşitu de a fre- 

quenta opera italiană ; daţi-i unu teatru curatu trancesu, şi veţi vedă 

că concursulu nu i va, lipsi. | 

- Asemsnea, se întâmpla şi cu genulu romaaticu. Puţine şi de nu 

multă însemnătate suntu romanțurile române, şi acestea în mare: 

parte depingu nişte personagie, nişte moravuri, nişte pasiuni şi ni- 

şte împregiurâri cari nu suntu ale Româniloru. Dâcă cineva înze- 

stratu cu talentele ce se ceru pentru ramura acesta, unde Românulu 

arătă întadevâru o aplecare deosebită, aru fi voitu să întreprindă, 

publicarea unui şiru de romanțuri spre a ilustra şi a face familiară 

în tote clasele de dmeni frumosa şi pictoresea istorie a națiunii, 

precumu a făcutu Walter Scott pentru Scoţia şi mai deunădi A. Du- 
mas pentru Franța, suntemu siguri c'aru fi găsitu în tote pârţile 

sprijinulu celu mai binevoitoru. Dără, nu : romanţurile ce se citescu.. 

în Romănia cută să fie romanțuri ftancese, şi ori-ce libraru se va 

feri de a inspira său de a încuraja unu astfelu de proectu; elu va, 

preferi de a plăti scumpu, şi forte scumpu, nişte traduceri ca acelea, . 

ce în cursulu atâtoru ani au eşitu din ediţura lui Ioanidu, şi după. 

cari şi au formatu gergulu (jargonulu) loru tte e grisetele şi toli 1 ne- 

voiaşii din 'Pâră, . 

Dăcă lucrurile au ajunsu pînă aci, vina este î în mare parte a scd-:



12 

  

leloru şi a pro grameloru loru. Neciltivarea limbei străbune, şi chiaru 

înlăturarea ei din clasele: unde trebuia să şi recruteze apostolii ei 

cei mai activi, neîngrijirea, limbei latine care singură putea controla 

tote reformele de introdusu, predomnirea, esclusivă a altei limbi mai 

puţinu conforme cu geniulu limbii” române, nu-puteau lipsi de a 

deschide calea la tăte relele ce amu enumeratu. Și elevii eşiţi din 

scăle spre a deveni la rândulu loru membri activi ai societâţii, re- 

presentanţi ai ştiinţei, preoţi ai luminei, trebuia neapăratu să a- 

ducă pretutindenea prejudecâţile loru, şi să respăndâscă pînă în cele 

de pe urmă trepte ale poporului acea coruptă tendinţă a limbagiu- 

lui care astăgi aşa de multu a prinsu rădăcină, în câtu- ameninţă - 

de a se preface în natură, şi se impune fâră ştirea, loru; chiaru ace- 

lora ce aru voi să i se împrotivâscă. Mai facilu era mai dinainte de 

a depărta din limbă tote slavismele ce se orămădiseră asupră-i în: | 

cursu de o mie de ani, de câtu n'aru fi acumu de a lepăda tote pâr- 

ţile eterogene cu-cari s'a împestrițatu în secolulu acesta - prin ne- 

drâpta, înrîurire a limbii francese. - 

IV 

„ Remediulu celu mai nimeritu spre a scăpa din acâstă, stare de. 
lucruri aru put să fie în drecare privinţă studiulu limbii italiane. 

„ Cându spiritulu naţionalu' nu se deşteptase âncă în Romănia, a 

fostu unu tiinpu în care totă clasa a învăţaţiloru şi totă; partea, cea 

mai alăsă a nobilimei ştiia, italieneşte totu aşa, precumu ştie adi 

franţoseşte. Causa putea să fie, pînă la unu punctu, influenţa Gre- 

ciloru, ce au fostu totdeauna, în relaţiuni strînse cu Italia, însă nouă 

ne place de a o atribui în mare parte şi la unu simțimîntu instin- 

ctivu de simpatie şi la evidenţa asemtnâriloru ce suntu între am- 

bele limbi, între ambele popdre. 

- Acâstă suposiţiune găseşte o confirmare, dăcă ne vitâmu la tim-. 

purile în cari Romania şi redobăndi conştiinţa de sineşi ; fiindiică 

capii mişcârii intelectuale .ce au ilustratu aurora reînvierii, înce- 

(e
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pându dela P.Maioru şi terminându cu Asaky şi cu Heliade, au a- 

vutu toți mai multă său mai puţină cunoştinţă a limbei ita liane, şi 
toţi au fostu mai multu stu mai puţinu familiari cu autorii italiani 
cei mai celebri. - Ă 

în diua de astăgi, cându spiritulu naţionalu arătă de a se fi des- 

voltatu la Români-în gradulu celu mai eminentu, studiulu limbei 

italiane este multu mai neglesu din partea loru, încâtu aru pute să 

credă cineva că fii nu împărtăşescu în privinţa acesta opiniunea | 

părinţiloru. Departe au călutu fructele de rădăcina pomului.. 

Catedrele de limbă, italiană suntu numai vreo dece, stabilite în 

cursulu superioru alu gimnasieloru şi Ja două scăle comerciale : în 

aceste de pe urmă, în gimnasiulu dela Brăila şi în liceulu dela Băr- 

ladu obiectulu figurăză, ca obligatoriu; la celelalte gimnasie este 

numai facultativu. : - „i 
- Ce suntu obiectele facultative. îu scolele Romiiniei o ştiu profe- 

sorii noştri, dintre cari forte puţini suntu ce aru fi de părere de a 

le nai conserva. Chiaru la scălele de gradu superioru, obiectele fa- 

cultative suntu inadmisibile -la noi; cu atâtu mai multu la scolele 

secundare. Inconstanţa, naturală a copiiloru, mărită prin esemplulu 

inconstanței ce adi predomneşte în tăte râmurile vieţii sociale, chiaru 
la cei bătrâni, grămădirea.pră multoru obiecte în programele de 

studiu, desgustulu muncii” intelectuale nutritu prin facilitatea cu 
care se vâdu a înainta cei mai medioeri şi mai leneşi, lipsa de avan- 

-tagiuri imediate în casu de progresu, şi absenţa de orice sancţiune 

eficace în casu de o.purtare necuviincidsă, suntu causele care îm- 

piedică frequentarea - numerdsă şi regulată, precumu şi dobândirea 

unoru resultate seridse la cursurile facultative din gimnasiele nostre. 

Aceste cause exercitii, o acțiune şi mai accentuată, în ceea ce priveşte 

Jimba itațiană; câci dintre'celelalte obiecte, este s. e. limba germană, 

unde elevii suntu îndemnați a urma cursulu nu numai prin presiunea 

profesorului ci și prin aceea a părinţiloru, ce se află în deosebite ra- 

“ porturi, ori de negoţu ori de altă natură cu numerdsa coloniă ger- 

mană din“Ţără, său cu provincielo învecinate şi cu Germania ân-
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săşi ; pecându limba italiană, afară din Galaţi şi din Brăila, serveşte . 

în Romănia la forte puţine transancţiuni, şi de abia se aude vor- 

binduse ici colea de puţini individi isolaţi. 

Să se adaugă pe lângă acestea că personalulu însăreinatu. pînă 

acumu cu catedrele italianeşti, afară de puţine escepțiuni, n'a pre 

fostu la nivelulu misiunii săle : profesorii au fostu în mare parte 

nişte Omeni scoşi din alte meserii şi lipsiţi de unu gradu cuvenitu 

de cultură; cunoştinţele loru.mai- cu sâmă lăsau multu de doritu în 

ceea ce se atinge de limba română şi de cea latină, fâră care 

studiulu limbei italiane la, orice ţeră aru fi forte imperfectu, &ră în 

Romănia devine maf cu desăvărşire imposibilu. 

Astfelu se întâmplă că resultatele ce dau în timpulu de faţă cla- 

sele italiane suntu atâtu de microscopice, încâtu nu merită nici 

chiaru miculu sacrificiu pecuniaru ce ele costă la budgetulu Statului. 

“Mai curându ori mai tărdiu pote să vină la vreunu ministru tenta- 
ţiunea dea le desfiinţa, sâu totalu său parţialu, precumu voia să facă 

domunulu Creţescu în anulu trecutu. Însă, pole să lipsescă studiulu 

_Limbei italiane din scolele TȚerii ? SR 

Y 

Într'o epocă în care critica filologică nu ajunsese âncă pră departe, 

Adelung şi Vater, doi limbisti din cei mai însemnați de atunci, avu- 

seră pentru unu minutu binuela că limba italiană modernă aru fi: 

intervenitu înti”unu modu drecare la;formaţiunea limbei daco-române. 

Bruce-Wythe (1) declară că a auditu chiaru din gura lui Vater, 

ceea ce de alta parte este constatatu în Mitridatulu lui Adelung, 

dumu că ambi aceşti erudiţi au scormonitu tote bibliotecile publice 

şi unu mare numeru de biblioteci parţiculare dela Viena ,- dela 

Bucureşti şi dela alte oraşe spre a limpegi cestiunea, şi că lipsa de 

(1) FZistoire des langues romanes et de leur liticrature. — Vol, 1., pag. 216.
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orice autoritate istorică stu tradiţionali care să fie venitu a confirma, 

prepusulu loru, i a fiicutu a schimba de părere. În gina de astădi» 

după progresele făcute de ştiinţa comparativă a limbiloru, ştimu la 

ce să neținemu; însă nu e de miratu dăcă asemenârile între amân- 

doue limbile suntu atâtu de mari, încâtu au potutu să dea naştere 

la asemenea, suposiţiuni. Însuşi Heliade şi alţi din scriitorii noştri 

nu s'au sfiitu de a ne înfățișa limba română şi limba, italiană ca 

doue dialecte din acelaşi idiomu, ceea ce într'unu sensu latu s'aru 

pute şi priimi. 

Evidenţa acestei înrudiri este argumentulu celu mai conclusivu 

spre a recomanda scăleloru' române studiulu limbei italiane. Limba 

"latină de sine ânsăşi nu este unu modelu îndestulătoru pentru îm- 

bunătăţirea limbei române; câci limbagiurile romanice, întemeiate 
pe niste elemente ce suntu în drecare parte străine limbagiului au- 

licualu părinţiloru nostri, şi însuflețite de unu geniu particularu alu 

“loru, au apucatu o direcţiune cu totulu nouă, şi la transformârile fo- 
netice, şi la, formatiunea cuvinteloru, şi la flecsiunile gramaticale, 

şi la constructele sintactice; ără geniulu acesta nu şi lu păte însuşi 

cineva pe deplinu dăcă nu constitue oportunele. confruntâri între 

membrele deosebite ale familiei, şi mai cu osebire dăcă nu întrâbă 

pe acea limbă unde mai de timpuriu s'a cristalizatu forma cugetârii 

neolatine, şi unde ea şi a luatu fisionomia cea mai limpede, cea mai 

„corectă, cea mai clasică şi într'unu timpu cea mai aptă la mari produ- 

cţiuni literare. Astfeluestelimbaitaliană, şi o influență din parte-i asu- 

pra limbei daco-române aru avă între altele acâstă, particularitate, 

că niciodată n'aru -pută degenera într'unu felu de adevărată împi- . 

lare, cumu se întâmplă cu limba francesă; câci despre o parte puri- 

tatea formeloru italice şi asemănarea loru cu tipurile române aru 

depărta orice aparință de estravaganţă şi de barbarismu, şi despre 

cealalta, aru fi mai puţinu de temutu că prin reapropierea limbiloru 

Saru pută italianiza peste măsură moravurile şi ideile naţiunii ro- 

mâne astfelu precumu s'au vădutu de unădi a se înfranţosi. 

Fireşte că imitaţiunea de care vorbimu are să se înțelâgă numai
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întmunu sensu limitatu şi relativu : dăcă amu consilia almintrelea 

ne amu contragice noi ânşine, şi amu: pretinde ca Românii să a- 

jungă din pie subtu străşină. Limba italiană pote, şi trebue să fie 

“ pentru dânşiunu obiectu de studiu, unu modelu ţinutu la îndemână, 

unu criteriu spre a judeca unele din problemele relative la refor- 

marea limbei; însă principiulu plasticu ce are să fie primulu factoru 

alu acestei lucrâri cată să fie scosu diu sînulu însusi alu limbei ro- 

mâne, şi acâsta, are si fie păzitorea. cea mai zelăsă a originajitâţii 

proprie. . 

La argumente de ordine filologică ce stau în favorea limbei ita- 

liane, se adaugu spre, a recomanda studiulu ei şi alte argumente de 

ordine estetică. Literatura cea mărtţă şi virilă, deră totu deodată . 

aşa dulce şi graţidsă pe care o ofere Italia, la privirea lumii mo- 

derne, nu pâte nici într'unu chipu să rămâie străină la strănepoţii 

legiuniloru traiane. Nu ştimu dăcă, s'a unitu vreodată într'o singură 

lucrare poetică spiritulu de patrie şi geniulu cosmopolitismului mai 

cu fericire de câtu în Divină Commedia a lui Dante, care este în . 

acelaşi timpu unu felu de enciclopedie. sacră şi profană a Evului . 

Mediu: nu ştimu dâcă, vreodată amorulu s'a idealisatu înt'unu 

chipu mai sublimu decâtu la Petrarea; şitocmai Dumnedeu, Patria şi 

Amorulu au fostu musele ce'au preşedutu naşterii -literaturei ita- 

liane : aceste trei vorbe suntu formula, în care se pdte epiloga isto= 

xia epocei sele celei mai strălucite, suntu programa, cu care Italia, 

a inauguratu civilisaţiunea în Europa pentru a doua, dră. Şi în diua 

de astădi, cându vântulu rece alu scepticismului şi alu realismului 

-.. începe de a băntui şi țârmurile Dunării, de ce s'aru substrage junimii 

acele monumente urei credinţe pururea viue fâră care nici o glo- 

ridsii întreprindere nu se pote îndeplini? | . 

Fâră de a trece în revistă totă istoria literaturei italiane, c ceea ce 

ne aru fi aici peste putinţă, şi oprindune la periodulu ei celu din 

urmă, omitându chiaru de a enumera neperitorele lucrâri: ce îlu- 

străză numele unoru autori ca Monti, Parini,  Foscolo, Leopardi, 

Pellico, Giusti, Grossi, Niccolini şi Manzoni, cine nu zăreşte avan-
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tagiurile ce s'aru obţine străplântându pe scena română, formele 

cele simple şi grandidse, stilulu celu concisu, vibratu, severu, pa- 

siunile cele adevăratu eroice şi profunde ale tragediei alfieriane? Şi 

metrul variatu alu lirei italice, armonia misteridsă şi severă a en- 

decasilabeloru nerimate ce efectu n'aru face în frumăsa limbi a Ro- 

măniei, dăcă s'aru introduce vreodită ca să suplinescă eterna mo- 

notonie a versuriloru cu păreche, cumu s'a vădutu în unele cânturi 

ale lui Alexandri şi ale lui Bolintinnu? 

Studiulu: limbei îtaliane are în fine pentru Români şi o impor- 

tanță mai mare de câtu se crede în ceea ce preste relaţiunite 

vieţii reale. 

"Acestă limbă este cea mai întrebuințată” pentru comereiu în pâr- 

țile Orientului, fâră de a esclude schelele dunărene. La aceste schele 

transacțiunile cu Italia, se întindu din di în di, şi statisticile suntu 

faţă, spre a ne arăta în fie-care anu unu număru totdeauna, mai mare 
de nâvi italiano ce se urcă pînă la Galaţi şi la Brăila. Înti'adevâru 

comerciulu esterioru alu Românei în momentulii actualu este âncă 

unu felu de monopoli: alu străiniloru; dâră acâstă stare de lucruri 

nu va dura totdeauna, şi o mai perfectă desroltare a scdleloru reale 

nu va intârdia de a, întorce o parte din tinerime din mania fancţiu- 

niloru publice prin prospeetiva unoru sorginţi noue deviăță avută şi in- 

„dependentă precumu i o pâte piocura formațiunea «unui comerciu 

naționalu. Dică nu vomu mai vedă timpurile acele: cându flâmurile 

genuese întrunite cu cele române străbăteau undele Euxinului şi făl- 

făiau respectate şi victoridse pînă la gurile Dunului (1), apoi totu va 

(1) Domnulu G: R: Melidonu spune că din see, X, şi pînă la sec. XV, Genue- 

sii întreţinură relaţiuni intime şi continuate, mai intaia cu republica dela Băr- 

lada, şi apoi cu 'statulu Moldaviei : ei posedeau împreună o sumă de cetâţi 

lângă litoralulu nordicu alu Mârii Negre şi în Crimea, unde au făcutu chiaru 

espediţiuni armate. Remăşiţele unoru stabilimente genuese se găsescu şi în 

lungulu Dunării pînă la Giurgiu, şi se credo că acestu de pe urmă oraşu şi | 

a luatu numele: tocmai dintr'unu castel -aln loru. Vedi Laurianu în Alaga- 

zinadu istoricu, Vol. II, pag. 67. 2: 

m mr
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mai fi cu putință ca Românii de astădi să ia parte întru ceva, cu 

fraţii loru de oceidentu la luptele cele nobile şi pacifice ale civili- 

zațiunii. ! - 

Limba Italiei este limba arteloru frumse, cari în acâstă ţără 

fericită şi au avutu'cuibulu loru; şi chiaru de aru voi cinevasă sus-. 

țină, ceea.ce este falsu, că arta italiană în dioa de astădi, a decă- 

dutu din antica, str ălucire, totu nu pdte nega, că Italia, păstrăză în 

sînulu seu celu mai mare numeru de capi-de-operă, încâtu străinii 

nu lipsescu de a trimite acolo junimea spre a le studia, şi întreţinu 

în oraşele italiane unele stabilimente spre acestu sfărşitu, cuno- 

scându pră bine că modelurile artei perdu din valdrea, loru, decă 

nu se visită acolo unde s'au formatu şi unde subsistu chiaru astăgi 

sorginţile loru de înspiraţiune. Asifelu Italia continuă de a fi în 

privinţa frumosului educatricea supremă a, celoriilalte naţiuni; şi 

“Românii mai alesu cată să alerge la dânsa dâcă, voescu a şi forma 

o arti. proprie care âncă le lipseşte. 

Limba italiană este limba, universităţiloru dela Turinu, dela, Pisa, 

dela Neapole, dela Bolonia, de la Padua şi de la alte oraşe unde unu 

număru drecare de tineri români se ducu în toţi anii spre a şi com- 

pleta instrucțiunea. Este dâră, o necuviinţă pentru dânşi ca să nu 

studieze italianeşte mai nainte de a pleca din Romănia; câci se în- 

tâmplă că unii din ci remânhu străini multu timpu la aceea ce i în-. 

cungidră şi mai alesu la, primele lecţiuni dela profesori : amu auditu 

noi Gnşine pe mai mulţi cari întoreânduse din acele universităţi, 

după absolvirea, studieloru, nu vorbiau âncă bine italianeşte : ce do-. 

vadă este acâstă despre resultatulu studieloru ânseşi ? 

Si cu t6te acestea, nici într'o ţără n'aru găsi pâte , junimea mai 

multe mijlce. spre a 'nainta la învăţătură. Abstragându chiaru de 

starea actuală, bună său rea, a facultâțiloru italiane, şi lăsându lao: 

parte orice confruntare despre meritulu profesoriloru, cine nu ştie 

ce prodigiosu numeru de biblioteci, de “museuri, de galerii, de mo- 

numente se află respăndite în tote pârţile peninsulei? Fiecare o- 
răşelu italianu şi are istoria, iradiţiunile, ş gloriile şi tesaurele stle 

.
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ca orice capitală din străinătate, şi pretutindenea întălneşte studio- 

sulu urmele neşterse ale străbuniloru. Datinile şi moravurile popu- 

lare se păstrăză cu o varietate admirabilă şi spiritulu individuatu 

reține mai multu decâtu oriunde tătă originalitatea sa; câci în Ita- 

lia este âncă necunoscutu, şi niciodată nu va prinde rădăcină acelu 

centralisrau absolutu care mai la tăte naţiunile moderne nivelăză şi | 

paralizăză pe orice elementu de viâtă. . 

Astfelu oraşele italiane suntu şi mai potrivite decâtu altele pen- : » 

tru viăța linistită şi cumpătată a junelui setosu de studiu. Depărtatu 

de petrecerile şi de tentaţiunile capitaleloru celoru sgomotose, elu 

păte să so concentreze mai bine în sineş;, şi să se consacre cu tv- | 

tulu 1ă acea, misiune pentru care se simte inspiratu. Aci este; după, 

noi, secretulu problemei ce şi propunea, odinidră academiculu fran- 

cesu Legour6, cumiă că Italia, cu totă înjosirea, politică în care. 

se afla, deunădi şi cu tătă înapoierea, în care a, remasu civilizațiunea, 

ei alăturată cu a, Franciei, cu 2 Engliterei şi cu a, Germaniei, a pu | 

iutu da, la lumină, chiaru în timpurile nostre, pe atâţi mari bărbaţi, 

cari dint'unu singuru pasu giganticu întrecură lungile şi laboris 

încercâri grămădite cu încetulu. de câtre străini pe calea progre- 

sului. Si aci este totu deodată garanța cea, mai sigură a, viitorului | 

ce aştăptă națiunea italiană, ş şi print'6nsa, chiaru totă gintea, latină, 

care îi acestu poporu privilegiatu ş şi are cea mai completă a, sa, per- 

sonificare. | 

Între naţiunile Europei suntu unele cari, neputindu erta Italiei 

“superioritatea, sa cea trecută, şi folosinduse de puțina lumină, ce s'a, 

ficutu âncă în străinătate despre resursele ei din timpulu presentu, 

se complacu în tăte ocasiunile de a, afecta tăcere şi despreţu pentru 

dânsa, fâră însă ca să se sfiâscă în acelaşi timpu de a o despoia fâră 

eruţare, făcându apoi paradă înaintea lumii de avuţiile ce i au sub- 

trasu pe subt'ascusu; dără acâsta nu pâte să fie niciodată, tendința, 

Româniloru; câci tăte gloriile : acestei mume a Latinităţii suntu şi . 

nişte glorii ale loru. Trebue dâră ca să se silăscă de a o cundşte 

mai de aprope, ră nu prin relaţiunile străiniloru ; şi în oră-ce casu 

.
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le este loru îndispensabilu ca să se convingă cumu că adevăratulu 

romanismu nicăirea nu se păte învăţa mai bine decâtu acolo unde 

fiecare din naţiunile romanice şi a avutu originea. 

„VI 

"Pe lângă limbilo francesă şi italiană, se află ca obiectu de studiu . 
în scdlele Romăniei şi cea -germană. Acăstă limbă este obligatoriă 

. lascălele reale, facultativă la licee. a 

'Partea cea mare ce a avutu docta, Germania la ridicarea cdificiu- 

lui civilizaţiunii moderne, însemnatele glorii literare ale acestei na- 

țiuni, importanţa politică ce a dobănditu prin evenimentele din ur- 

mă şi înfine multiplicitatea, relaţiuniloru cari o lâgă cu Romania 

suntu cause ds ajunsu spre a recomanda, studiulu limbei sâle : ânsă 

nu ajungu, după părerea năstră pînă la punctu de a justifica manţi- 

nerea, unoru catedre speciale în licee, unde studiulu obligatoriu ace- 

stei limbi aru fi o anomalie, ără studiul facultativu sufere-de aceleaşi 

inconveniente ce amu arâtatu mai susu penitiru obieztele facultative 

în generalu. Aru fi pâte mai raționalu de a conserva, numai cursu- 

rile din scălele reale şi de a înlocui cursurile” germane de liceu prin-" 

to nouă catedră la, facultate de litere (1), cumu şi se face î în alte 

ţeri pentru limbile ce au de sineşi o mare importanţă literară, “dără 

nu suntu în raportu imediatu cu aspiraţiunile şi cu tendinţele geniu- 

lui naţionalu. 
i 

VII 

Multe amu criticatu pînă aci, şi în apreţuirile nostre n'amu pu- 

(1) Acâsta sara pută face îndată ce s'aru îmmulţi elevii din facultate ; ceea, 

ce se va întămpla într'unu viitoru apropiatu, inai alesu decă, prin facerea unci 

legi de admisibilitate la funcțiuni, şi prin reformarea scoleloru secundare, Gu- 

vernulu va, da împulsiune | la 0 mai mare desvoltare a stulieloru universitare, 
- î. 3 ii, -h. in...
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. 

tutu a ne feri totdeauna. de drecare severitate; dări cată să ne perii 

bimu de a observa, că Jucrurile, ră nu Omenii formăză obiectulu cri-. 

ticei nostre. Şi mai nainte de tăte. trebue să se considere că, dâcă, 

lucrurile stau aşa precumu le amu întătişatu, causa n'a fostu nici 

unu drecare individu singuru, nici-unu corpu drecare de inşi : viţiu- 

rile şi rânile ce amu datu pe faţă suntu resultatulu mai multoru ac- 
țiuni şi disposiţiuni succesive şi indipendente între ele. Afară de a- 

ceea, chiaru aceste disposiţiuni, dâcă suntu uneori greşite, său în 

principiu seu în aplicaţiune, suntu în alte privinţe forte scusabile şi 

forte bine înțelese. Nu îintrâmu aici în detaliuri, câci oricine ne va. 

” înţelege, şi cată să fie de ajunsu simpla declaraţiune ce o amu făcutu.. 

Însă, dăcă criticulu celu imparţialu ș şi neprevenitu, condemnându, 

Iuerurile are să cruțe persânele, său cel puţinu iitenţiunile loru, o; 

altă datorie i incumbe după, ce a însemnatu râulu, adică datoria de, 

a propune remediele. Pe acâstă ne vomu sili de a, o îndeplini în, re- 

stulu acestei mici scrieri, şi resevându orice felu de soluţiune pră 

radicală şi pră speculativă, ne vomu încerca de a nu perde din ve-. 

dere împrejurârile concrete în cari ne aflâmu, şi de a ne manţine 

câtu vomu pută mai multu, în mârginile posibilităţii. 

VIII 

” În ceea ce priveşte studiulu limbei naţionale la scăle primare, fâ- 

ră de a reaminti măsurile reclamate din tote părţile spre a se for- 

ma de mai nainte nişte institutori buni, sâu spre ai alege, aisu- 

praveghia, şi a i conduce prin legi stu prin programe, stăruimu 

mai cu sâmă ca să se impună pretutindenea şi să se pretingă cu cea ” 

mai mare rigore esercitarea, copiiloru la compunere. Spre acestu 

scopu aru trebui ca, arta compunerii să formeze obiectulu unui micu - 

testu metodicu coprindându pe lângă precepte şi o sumă. de exemple 

corecte şi clegante. O asemenea carte lipseşte cu totulu din scălele 

române. 

Unu alu doilea testu, nentru e care nici o grijă nu va a de ajunsu,
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este cartea, de lectură. Acâstă carte este primulu nutrimîntu intelec- 

tualu ce se ofere copilului, şi singurulu păte, pe care societatea,lu va 

mai da la bmeni din clasa, de josu, cari părăsindu bâncile scălei pri- 

mare, se voru duce la muncă, şi îngrijindu numai de nutrimîntulu 

materialu, nu se voru mai ocupa cu citire. Acolo trebuo să se găsâscă 
semânate cele mai 'nalte principiuri morale, religidse şi patriotice, 

acolo printr'o culegere înţel&ptă din cele mai facile şi mai frumose 

bucâţi ale scriitoriloru naţionali, are să se pregătescă în sutletulu. 
mulţimiloru acelu simţu esteticu care nobilăză moravurile şi în- 

| spiră pe omu la orice felu de fapte mari. 

Celelalte cârţi didactice elementare simţu tote deopotrivă nece- 

sitatea, unei reforme radicale, necesitate care 2 îndemnatu şi mai 

deunădi pe Ministeru a publica unele concursuri în Jlonitorulu ofi- 

cialu. Noi dorimu ca acâsti măsură să aibă celu mai bunu resultatu, 

dâră ne îndoimu forte multu despre acâsta : mai ăntâiu, pentru că 

nişte lucrâri ce suntu destinate a da unu folosu materialu de mai 
multe sute de mii de lei suntu râu resplătite cu câte o mie sâu doue, 

ceea ce are acrulu unei espropriâri şi alu unei pedepse mai multu . 

decâtu alu unei recompense; alu doilea, pentru că tăte testurile de 

cari este vorba, trebue să aibă o legăturii între ele şi să figureze ca 

membre ale unui planu uniformu, atâtu în concepţiune câtu şi în 

formele esteridre, dacă, Ministerulu voeşte a pune unu capătu la a- 
narchia ce domneşte în acâstă pritință la tdte treptele învăţămân- 

tului : deră acâstă “condiţiune nu se păte împlini de drece concur- 

sulu nu este supusu la nici uă normă, directivă, şi fiecare testu pdte 

să fie productulu unui autoru deoscbitu. Aaa 
„_ Câtu pentru scălele secundare şi mai alesu pentru gimnasie, onă- - 

rea naţională şi necesitatea cea mai indeclinabilă cere ca limba 'Țe- 

rii să figureze pe uă catedră independentă, şi să, fie chiaru obiectulu 

unoru îngrijiri mai particulare din partea autorităţii. O gramatică 

română pentru scolele secundare este âncă, de făcutu : noi nu cună- 
ştemu decâtu unu testu compusu peste Carpaţi care să fie avutu a- 

nume o asemenea destinaţiune, adică gramatica lui G&. Muntânu,
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„care din: mai multe cause nu s'aru pută admite în scălele de aci. În 

privința sintaxei, tractatulu lui Muntenu, este, “după câte ştimu, u- 

niculu ce s'a tipăritu pînă acumu; dâră nici elu nu corespunde cu 

trebuințele ndstre. Aşadără este neapăratu de lipsă ca să se compună, 

unu testu dinadinsulu însoţitu de eserciţiuri sistematice şi de exem- 
ple luate din scriitori cei mai cu autoritate, cumu au făcutu mai 

nainte de acumu cu mulţi ani pentru scălele fancese Nodl şi Chapsal 

stu Poitevin; însă testulu acesta aru trebui să se prelucreze după unu 

planu mai raţionalu şi mai modernu, înlăturându acea rutină pe- 

dantică ce nu mai are motivu de a subsiste după, înaintârile făcute 

de ştiinţa limbagiului, şi avându necontenitu în privire principiele 

gramaticei genorale. 
“În totu cursulu gimnasiului, şi mai alesu în clasele superidre, si- 

liriţele autoritâţii scolastice şi ale profesoriloru de limba română 

cată să se îndrepteze a forma educaţiunea, estetică, a eleviloru în ceea 
ce se atinge de literatura 'Ferii. Scălele din Transilvania, unde ci- 

vilisațiunea română s'a desvoltatu într'unu modu mai puţinu întinsu 

şi strălucitu, dără, mai solidu, mai regulatu şi mai constantu decâtu 

în' Romănia, posedu chiaru dela 1865 o culegere de bucâţi din au- 
torii naţionali antici şi moderni compilată de câtre A. Pumnu, care, 

dăcă nu este înzestrată cu tote calitâţile cerute, are însă meritulu - 
necontâstabilu alu iniţiătivei, şi suposăză din partea autorului o la- 

băre lungă şi obstinată. Cele şăse volumuri ale lui Pumnu, împreună, 

cu Retorica Română a lui D. Gusti aru da unu materialu prețiosu 
“pentru unu mânualu de literatură naţionali, unde bucâţile culese s'aru 

pută aşeza într'unu modu mai sistematicu şi ilustra, prin observaţiuni 

critice, prin note bibliografice şi prin scurte precuvăntâri teoretice. 

Scălele w'aru fi singure a, se folosi de o asemene lucrare, tâtă na- 

“țiunea, aru împărtăşi cu junimea studidsă avantagiurile unui reper- 

toriu care nu lipseşte la nici unu altu poporu civilizatu. 

Studiulu gramaticei însă şi alu autoriloru n'are să, constitue de- - 

câtu unu instrumenti speculatiru : efectulu lui celu mai imediatu 

trebue să consistă întru a deprinde pe elevi la orice genu de compu- 

*
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meri şi în prosă şi chiaru în poesie, după gradulu loru de înaintare 

sdu de aptitudine. Tinerii ce esu din clasa VII, spre a, cere bacalau- 

veatulu aru trebui să fie în stare nu numai de a suplini în scrisu la 

tote cererile vieţii comune cu drecare eleganță şi corecţiune, ci âncă, 

de a şi desvolta cugetarea în elaborate de drecare întindere, cumu 

se obicinueşte în alte țeri. Suntu dre Românii mai puţinu capabili 

său mai puţinu deştepţi decâtu alţii ? . | 

'Trecându la limba francesă, avu fi de siguru o erdre de ac alunga 

- din scolele secundare, stu de'a o reduce ia unu simplu obiectu faculta- 

tivu. Acăstă limbăa devenitu astădi unu felu de organu comunu la tote 

naţiunile şi unu felu de vehiculu alu civilizaţiunii universale, încâtu 

unu omu cultu nu se păte dispensa de a o cundşte; âră afară de aceea 

raporturile Rominiei cu cea mai mare din naţiunile surori suntu pră 
întinse şi pră multiplice încâtu să se găsâscă unu omu raţionabilu 

care să, pretindă astădi do a despărți ceea, ce natura 2, conjunsu. 

Unu ce numai este necesaru, şi acăsta e ca să se mărginâscă stu- 

diulu acestei limbi, şi să i se ia esclusivismulu ce are acumu spre. 

paguba celoru Jalte obiecte. Întinderea, şi perfecţionarea, cursuriloru 

do limbă, naţională aru constitiui.de sineşi unu remediu forte potri- 

vitu încontra acestui esclusivismu; însă ni se pare nouă că nu va fi. 

de ajunsu, d&că nu se voru restrînge cursurile gimnasiale de limbă | 

francesă numai la cele trei clase superidre. Acâsta s'aru pută facg. 

fâră de nici unu inconvenientu, pentru că, despre o parte elevii cla- 

seloru inferidre, fie din causa" ortografiei şi a pronunciârii, fie din 

causa reguleloru gramaticale ce în mintea loru nedeprinsă se .con- 
fundu cu regulele gramaticei române ori latine, găsescu la limba fran- - 
cesă o pră inare dificultate; îră despre alta însăşi limbă francesă se .- 
predă, la tote clasele în quantitâţi aşa, de omeopatice, încâtu conden-. 

sându, spre a dice aşa, studiulu ei la clasele superidre, unde inteli- 

genţa eleviloru este mai matură, progresulu aru fi equalu, dăcă nu 
şi mai mare. Timpulu remasu liberu la clasele inferidre prin lipsa, 
Jimbei francese aru fi unu u timpu preţiosu de întrebuințatu pentru * 
alte materii. |



Ra 
Studiulu limbei italiane cere imperiosu de a fi ridicatu la rândulu 

lui din starea de lingedire î în care se află, şi acâsta, nu trebue s'o a- 

ştepte Ministerulu numai dela bunavoinţă a, copiiloru, su dela îni- 

țiativa, particulariloru. De drece limba italiană este recunoscută de 

atâți Români luminaţi şi buni patrioţi ca unu auxiliaru puternicu 
întru a desvolta spiritulu de romanismu, este timpu înfine ca şi au- 

toritâţile scolare să se arete pătrunse de acestu adevâru, şi să apre- 

țieze mai bine de câtu s'a, făcutu pînă astădi resursele ce s! aru pută 

scâte dintwacestă sorginte care este âncă, de abia, atinsă. 

Drept aceea ni se pare cu totulu raționabilu ca, limba italiană să 

devină din nou obli gatoriă precumu era cu câţiva ani mai nainte, său 

precumu este chiaru astădi la scolele de comerciu, la gimnasiulu' 
Brăilei şi la liceulu Bărladului. Pe lângă acâsta aru fi bine de a 0: 

introduce şi în clasa IV, încâtu ca, să se propună în patru cursuri în 

locu de a se propune în trei; şi acâstă disposiţiune s'aru justifica: 

10 prin oportunitatea de a nu se lăsa gimnasiulu inferioru lipsitu de : 

unu obiectu subsidiaru la studiulu limbiloru română şi latină; 20 prin - 

necesitatea de a se da studiului limbei italiane astfelu de desvoltare 

încâtu, lipsindui la universitate o catedră de literatură, acesta să se 

pâtă propune în clasa VII; 80 prin necuviinţa de a începe scolarii 

studiulu limbei francese fâră de a posede celu puţinu elementele unei 
limbi destinate a i servi dreptu corectivu pînă cându nu va înceta 
în Romănia spiritulu 6scesivu de galomanie care o bintue. 

” - Observâmu aici în trăcătu, că atâtu catedrele de limbă francesă, ' 

câtu şi acelea de italiana, n'aru trebui să se îneredinţeze de aci în- 

colo la niciunu profesoru care sa n'aibi o deplină cunoştinţă a lim- 
biloru română şi latină. Motivulu n'avemu trebuinţă de a lu esplica, 

fiindu destulu de evidente de sine ânsuşi. O 7 
In fine studiulu limbei germane, dâcă Ministerulu socoteşte de . 

cuviinţă de a lu conserva la licee ca facultativu, are necesitate şi 

elu de drecare încuragiare : astfelu aru fi de a nu se trimite în Ger- 
mania ca stipendisti ai Statului pe aceia ce nau frequentatu în 'Ţâră * 

cursurile acestei limbi, sâu de a recomanda ca studiulu acesta, pre-"
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cumu şi studiulu celoru lalte obiecte facultative să se considere, cac- 
teris paribus, ca unu titlu de preferenţă, la orice felu de examene şi 

de concursuri. 
* 

IX... 

Facultatea de litere, constituindu gradulu celu mai 'naltu de insti- 

tuţiune literară pe cate Națiunea, păte sto dea, junimii studidse, nu 

va, avă nici unu, sensu, după părerea ndstră, pînă cându nu va fi în 

stare de a desfăşura înaintea eleviloru tote acele elemente de cuno- 

“ştinţă cari suntu indispensabile Ja, continuarea marei întreprinderi 

ce ocupă de câţiva ani tote cugetările, voimu să dicemu sistemarea 

limbei române. 

„Din epocha, în eare studiele sanscritice au deschisu lumii învăţate 

din Germania, unu orizontu nou, şi cei doi Schlegel, Humboldt, Pott 

şi Grimm au stabilitu temeliile acelei ştiinţe comparative unde atâtă, 
glorie au culesu Bopp, Diez, Fuchs, Benfey, M. Miiller şi Schleicher, 

filologia a încetatu de a fi acelu jocu de divinaţiune erudită ce a de- 

şteptatu rîsulu atâtoru “sceptici ilustri dela S. Augustinu pînă la 

Voltaire, şi însuşinduşi metodele severe ale ştiinţeloru esperimentale, 

a ajunsu arespăndi o lumină nouă despre originea şi formarea, idio-" 

meloru, a prefăcutu etnografia, şi istoria, a transformatu studiele 

despre mitologie, si a resolvitu mai multe probleme forte importante 

chiaru în ceea ce priveşte limbile clasice... - 

Limbistica, comparativă şi are astădi catedre, diare şi societăţi 

speciale în totă Europa cultă; însă nicăirea n'aru fi mai necesară 

decâtu în Romănia. O limbă ca cea români, unde se găsescu atâ- 

tea elemente dificile de descureatu, nu păte isbuti nicidecumu a; le 

preţui cumu se cuvine fâră de a recurge la candnele acestei'ştiinţe 

noue. Limba italiană cu formele sele arcaice şi cu acele dialecte 

unde se conservă o parte aşa mare din sunetele speciale şi din lexi- 

cologia, limbii-române; limba francesă cu interesantulu limbagiu ce - 

o a precesu in Provența; limba munteniloru din Reţia cu proprietâ- »
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țile ei aşa, de curidse; limba spaniolă şi cea portugesă a cârii fono- 

logie atâtu se apropiă de fonologia daco-română : &că elementele cari 

sub escorta frumâseloru lucrâri publicate de Diez, Fuchs, Blanc, 

Littr6; Brachet, Raynouard, Bruce-Whyte, Galvani, Fabretti: şi 

Biondelli aru trebui puse în paralelu înaintea junimii nostre 12, o 

catedră specială. 

Dâru sistemarea -unei limbi nu pote a fi nicidecurau opera esclu-. 

sivă a filologiloru; câci limba nu se formăză ci se găseşte de câtre 

ei, precumu şi gramatica nu precede niciodată limbagiulu unui po- 

poru, ci lu urmâza şi se reculege dintr'ânsulu. Mai mare avantagiu | 

aducu uneori pentru perfecţionarea unei limbi câteva sute de ver- 

suri ale unui poetu, decâtu lungile şi eruditele elucnbraţiuni ale u- 

" nei academii. | 
Acăsta, ne arctă necesitatea, de a însoţi paralelismulu Jirabeloru 

de cari este vorba cu paralelismulu Jiteraturiloru loru, şi numai ast- 

felu se va pută completa, în mintea, junimii universitare tabloulu 

'preparatu prin analisea fonetică, morfologică şi ideotomică. | 

„ Formulându mai pă scurtu conceptulu nostru, noi socotimu de o 

imperisă necesitate ca să se stahilâscă în facultatea, de litere o ca- 

tedră nouă pentru succesiva propunere a două obiecte, adică : filolo- 

gia comparativă a limbiloru romantice şi literatura comparativă a 

“aceloraşi limbi. | 

X 

Propunerile de reforme şi de îmbunătăţiri ce amu făcutu pînă a- 

cumu nu potu provoca nici o obiecţiune serisă din partea acelora, 

cari, preocupânduse de starea actuală a, finanţeloru publice, se alar-- 

măză la orice idee de cheltueli ulteridre. Catedrele de înființatu din 

nou n'aru fi pră multe, şi âcestea s'aru pută susţine, parte din eco- 

nomiile produse prin desființarea catedreloru de limbă, francesă la 

gimnasiele inferidre, şi parte prin alte economii pe cari Ministerul 

aru pută pră bine să le realizeze fâră de a vătăma, mersulu instru-
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cţiunii. Aşa s. e., ori câtu de avantagiosu în principiu să fie de a în- 

credinţa profesoriloru câte o singură materie, totu ni se pare că ni- 

micu n'aru perde în practică scolele nostre dăcă, două materii ana- 

loge şi conexe între ele s'aru propune de unulu şi acelaşi îndividu; | 

în casulu acesta unu micu adausu făcutu la câteva, salare aru per- 

mite o economie însemnată prin suprimerea altoru salare, şi avan- 

tagiurile problematice ale unei rigurbse divisiuni de travaliu aru 

fi precumpănite de acelea, ce s'aru obţină prin erecţiunea, câtorva, , 

catedre indispensabile. Si nici n'aru trebui spre a face acâsta, de a 
“se pune la disponibilitate vreunulu-din profesori actuali : suntu tot- 

deauna catedie vacante dela care s'aru pută începe a pune în lucrare . 

nouele disposiţiuni. Despre alta parte unu profesoru de gimnasiu, . : 

aşa precumit lu voeşte legea, actuală, este unu omu care a absolvitu 

studiele liceale şi chiaru universitare ; va, fi prin urmare forte raru 
ca clu să nu fie capabilu de a propune pe lîngă obiectulu lui spe- 

cialu şi unu alu doilea din acelea ce le a studiatu elu 6nsuşi la, scolă. 

Măsura. despre care vorbimu s'aru pută aplica, şi mai bine, decă, 

mai curându ori mai. tărdiu Guvernul aru renuncia pentru numirea, : 

profesoriloru la sistemulu actualu alu concursuriloru pe care espe- 

rienţa ni lu arătă ilusoriu şi nepotrivitu cu condiţiunile nostre, şi 

aru preferi de a supune pe aspiranţi la unu examenu de idoneitate 

făcutu la epoce determinate şi independentu de orice vacanţă ac- 

tuală a, unei stu altei catedre, reservânduşi de a numi mai tărdiu 

după, ocasiune pe fiecare profesoru în. modulu prin care se numeşte 

unu judecătoru său orice altu funcţionaru. În ceasul acesta știmii 

'că în alte ţeri este obiceiu ca, la, examenu de idoneitate să se combine. 

două sâu trei obiecte speciale după alegerea, candidatului, şi acesta, 

odată ce este numitu, chiaru acolo unde fiecare profesoru mare a 

propune decâtu unu singuru obiectu, este totdeauna în stare de a 

funcţiona la, trebuinţă ca suplinitoru pentru celelalte. | -



. Este timpu aci ca să ne oprimu şi să încheiâmu reflexiunile nd-, 

stre, Unele din ele voru fi mai multu seu mai puţinu nimerite, mai 
multu seu mai puţinu plăcute, după tendinţele şi prevenţiunile ace- 

lora ce ne voru citi. Din nefericire însă este unu puneti asupra câ- 

- rula, va, fi forte anevoe ca ni se găsâscă ceva de contestatu : starea, 

actuală de abandonu în care se afla la scăle limba, Perii, şi cotropi- 

rea ci de câtre o limbă, străină, care la, începutu se. destinase 1 numai 

şi numai spre ai servi de ajutoru. 

Rolul de Casandra nu ne. „place nouă, dără sunteran nevoiţi a 

mărturisi cu tătă sinceritatea, inimei că, precumu limba a fostu sin- 

gurulu paladiu ce a conservatu naționalitatea română în timpurile 

cele mai grele, asemenea şi nepăsarea, ce se vede astădi în privința, . 

ei constitue, după vederea nostră, simptomulu celu mai gravu alu 

unei apropiate decăderi naţionale. 

Biografii lui George Lazăru ne spunu că, cându venerabilulu funda- | 

toru alu scolei dela S. Sava sărobitu de suferințe şi de osteneli pleca 

pentru ultima dră din Bucureşti împreună cu rudele sâle spre ase 

duce a casă li Avrigu unde şi dete şi sufietulu, după ce se puse pe 
caru se sculă în piciore, şi întorcânduşi capulu spre cele patru pun- 

cturi cardinale, binecuvăntă era Romiănescă pe care atâtu o iubise, 

apoi se aşegă şi plecâ. Lazăru muria liniştită, fiindăcă conştiinţa u- 
nei mari misiuni împlinite i întăria sufletulu : elu aruncase semînţa: 

cerulu şi pământulu trebuia să i priâscă. , 

Şi într'adevăru nemuritorea întreprindere a acestui birbatu pă- 

rea de a fi isbutitu cu desăvărşire. Oricine putea, să cr&dă că. erau 

departe pentru totdeauna acei ani ai blestemului, cându : 

Românulu nume âncă era în despreţu mare 

Încâtu Românulu ânsuşi numindulu se roşia : 

Proscrişii si discipuli în sala de 'nvăţare 
Ca furii întrascunsuri şoptindu abia păşia.



"Romănia, spulberându toie piedicile, devenise pe deplinu liberă 

si stăpână de. sineşi. O ardore nespusă pentru învăţătură. se desfă- 

„urasc în tota 'Țâra; stabilimentele de orice felu se îmmulţiseră din 

"* Ai în di; în loculu sumeloru neînsemnate ce se cheltuiau odinidri 

E “pentru instrucțiunea, naţională, milione şi milione se alocaseră în 

| “ budgetu; şi acolo unde cu anevoe se zăriau umilele construcţiun; 

ale scâlei dela S. Sava, se ridicase unu palatu immensu care de de- 

parte arătă visitatorului străinu miăreţele săle acroterie. | 
Esta deru cu putinţă ca tote acestea să fi fostu numai unu visu 

amăgitoru, şi ca atâtă lumină ce s'a revărsatu deodată, asupra fru- - 

mâseloru cămpii dunărene să nu fi fostu decâtu o simplă, meteoră 

care vine şi trece? Atâtea fapte mari ce au ilustratu primelo fase 

ale reînvierii naţionale dela, 1821 pînă la cei Wântâiu ani din ge- 

| neraţiunea, de faţă, n'aru fi din contra nişte probe concludente de o 

"vitalitate nestinsă, şi de o înaltă predestinare ? Şi o naţiune care a 

străbătutu nevătămată şăsespredece secule de lupte şi de sbuciumâri; 

aru pută doră, să s6 eclipseze şi să pără tocmai în acelu seculu ce 

a vădutu redeşteptânduse din mormîntu mai tote naţionalităţile ce 

se credeau perite? 

“Respunsulu lu va da viitorulu; dară ori-care să fie, clu stă în | 

mâna presentului, 

  
ri | 
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