Extras din Procesul verbal al Ședinței solemne de
inaugurare a Societății Geografice Române din 15/27 iunie 1875,
sub președinția Înălțimii Sale Domnitorul Carol I.
Măria Sa Domnitorul salută pe membriĭ Societății cu
următórea cuvêntare:
Domnilor,
”Salutând Societatea geografică română, a cărei înființare
”îndeplinesce una din vechele Mele dorințe, bucuria Me este cu atât
”maĭ mare, cu cât sŭnt încredințat că lucrările eĭ vor fi de un folos
”nemărginit pentru viitorul țĕrei, a căreĭ desvoltare economică și
”politică o urmăresce Europa cu un interes crescênd. Terenul
”deschis exploatăreĭ d-vóstre sciențifice este fórte întins, și o muncă
”de ᶁecimĭ de anĭ va fi de trebuință pentru a ajunge la esactitatea
”cunoscințelor neapĕrate în assemenea intreprinderi. Însă împărțirea
”d-vóstre în secțiuni va pune o regulă în lucrări și le va simplifica.
”Secțiunea matematică și astronomică este chemată a sĕ
”pune în legătură cu acea rățea de admirabile cercetări sciențifice,
”care aŭ cuprins și aŭ ilustrat întregul nostru glob terestru, și
”observările d-vóstre se vor putea ecsecuta cu succes, îndată ce veți
”posseda instrumentele trebuinciósse lor.
”Cu deosebită plăcere vĕd, că maĭ mulțĭ din oficeriĭ noștri de
”stat-major aŭ intrat în Societatea geografică și s'aŭ înscris în
”secțiunea eĭ matematică. De la zelul și silințele d-lor sŭnt în drept a
”aștepta, că vor ecsecuta în mod sistematic ridicarea planuluĭ
”trigonometric al țĕrei. Lucrările de triangulare, întreprinse anul trecut
”în judeçele: Suceava, Botoșani și Dorohoiŭ, sŭntŭ un început bun
”pentru acésta. Să sperăm că în curênd harta de stat-major a Moldovei

”se va termina, și acea a Valahiei se va supune uneĭ nouĕ prelucrări.
”Ele împreună vor forma opera demnă și frumóssă a junelui nostru
”stat-major.
”Mai ușóră este sarcina secțiuneĭ fisicale, ca una ce póte deja
”dispune de órecare material. Prin deossebitele hărțĭ, care cerŭ o
”prelucrare mai ecsactă și o complectare în detaliurĭ, se pótŭ ficsa
”aprocsimativ relațiunile orografice și hidrografice. Nu așa de
”înaintațĭ sŭntem în atmosferografie, și mai ales în climatologie,
”căreia i s'a dat prea puçină atențiune. de și tocmaĭ acéstă parte a
”sciințeĭ este din cele maĭ importante pentru o țĕră, care atîrnă
”aprópe esclusiv de agricultura eĭ.
”De se făceaŭ maĭ de timpuriŭ observărĭ și cercetărĭ, nu s'ar fi
”prădat atâtea regiunĭ întregĭ de pădurile lor și nu amŭ avea așa de
”des recolte nefavorabile. Dacă nu se vor opri cu tótă energia tăierile
”de pădurĭ, vom vedea clima nóstră în curênd periclitată în modul cel
”maĭ amenințător. Devastarea pădurilor la munte sécă isvórele și
”produce surpărĭ, devastarea lor la șes usucă câmpiile și preface
”pămêntul roditor în pustie.
”Nŭ de maĭ puçină importanță sŭntŭ studiile zoologice,
”botanice și mineralogice, care potŭ avea cea maĭ sĕmțită influință
”assupra viețeĭ nóstre economice naționale. Sĕ vĕ fie dat a deprinde
”téra la ameliorarea raselor nóstre de animale și a plantelor nóstre
”de hrană. Sĕ vĕ fie dat a desgropa, prin o bună hartă geologică,
„comórele ascunse în pântecele pămêntului. Cum a fost cu putință,
”că minele nóstre de metalurĭ, isvórele nóstre tămăduitóre sĕ ne fi
”rĕmas nouĕ și Europeĭ aprópe necunoscute? Că petroleul nostru,
”care se póte mĕssura cu cel pensilvanic, căcĭ aicĭ ca și acolo este
”în așa grad inflamabil, în cât se aprinde la simpla apropiere a unei
”flăcărĭ, sĕ nu fi făcut âncă pe continent concurență celuĭ american?
”Este de neapĕrat trebuință a ne gândi serios la ecsecutarea uneĭ
”hărțĭ geologice; prin o assemenea lucrare, Societatea geografică și”ar așeᶁa un adĕvărat monument. Atuncĭ în scurt timp sarea nóstră
”gemă, despre care nu se scie âncă dacă se ține de periodul triassic
”séŭ este din epoca terțiară, céra de pămênt, chihlibarul nostru cel
”negru, straturile nóstre cu cărbunĭ de pămênt, pucióssa vĕᶁută la
”suprafaçă și marmura, vor ajunge a fi cunoscute departe peste
”granițele Românieĭ.
”Secțiunea etnologică va observa moravurile și datinele, traiul
”și portul poporuluĭ nostru din punct de vedere sciențific; va putea,
”prin studiul lor amĕnunțit, sĕ facă comparație cu alte popóre.
”Cercetările arheologice, care sŭntŭ deja începute cu mult zel
”și cu bun resultat de către arheologiĭ noștrĭ, ne vor da materialul
”dorit pentru a descrie și a judeca starea culturei nóstre celeĭ maĭ vechĭ.

”Cum vedeți, d-lor, câmpul activitățiĭ d-vóstre este fórte întins,
”și timpul ce vĕ rĕmâne în anul acesta prea scurt. Va fi totușĭ cu
”putință, prin ajutorul lucrărilor de pănă acum, sĕ se alcătuească un
”conspect general asupra faptelor geografice relative la țéra nóstră,
”așa în cât sĕ putem fi bine representați la congressul din Paris, care
”s'a convocat în acest an prin inițiativa Societățiĭ geografice
”franceze, din care sŭntem mândri a face parte.
”Fie ca juna nóstră Societate geografică sĕ se associeze
”într'un mod demn celor-l-alte societăți instituite în maĭ tóte țĕrile, și
”din parte-Mĭ nu mĕ îndoesc, că, sprijinit prin bărbațiĭ noștri de
”sciință, ea îșĭ va îndeplini misiunea eĭ, și, prin hărțĭ și opurĭ
”geografice îngrijite, va scóte țĕra din regiunea necunoscutuluĭ.”

(În transcrierea Salutului a fost păstrată ortografia de la acel
moment).

