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Domnilor Colegi, 

Am avut marea ondre a fi ales membru al acestui Institut naţional, 
care are menirea de a întrupă cugetarea înaltă şi munca intelectuală 
a n&mului românesc, în şedinţa de la 7 Aprilie 1899. 

În curînd deci se vor împlini trei ani de la acâstă dată memora- 
bilă pentru mine, şi cu t6te că Statutele nu prevăd un termen peniru 
a indică un maximum de timp, de care să pâtă beneficiă noul ales, 
spre a se presintă în mod oficial în fața colegilor săi — omisiune ce 
pote ar trebui completată —, cred totuşi că cel mult un an ar pută 
fi acordat, în acest scop, recipiendarului. 

Eu am depăşit deci acest termen, şi culpa mea este cu atât mai 
mare, cu cât singur în gând îmi indicasem altă linie de purtare. 

Încep prin urmare a mă recunâsce vinovat şi a cere să fiii ertat. 

Împrejurări independente de voinţa mea m'aii făcut ca, aprâpe doi 

ani, să nu fi putut găsi timpul necesar, pentru a alcătui o lucrare, 
care să fie mai demnă de domniile-vâstre, Domnilor Colegi. 

Îndată însă ce am avut timpul necesar, am căutat să mă conformez 
prescripţiunilor Statutelor n6stre. 

Să-mi permiteţi, cu acâstă „ocasiune, a face o mică digresiune, pe 
care o cred necesară. 

Cel ce a făcut Statutele n6stre la 1879, de sigur, s'a inspirat de 

practica lucrurilor de la Academia francesă. Academia francesă are 
însă secţiunile sale cu totul separate, deosebindu-se între ele chiar şi 

prin modul de a procedă la primirea oficială a membrilor lor. 
Ast-fel pe când alesul Institutului Franciei — adecă al secţiunii de 

sciinţe — iea parte la şedinţe fără nici o întroducere oficială, cole- 

gului s&ă ales la secţiunea suroră, aceea a Academiei francese proprii 
dise — adecă la partea literară şi istorică —i se face primirea cu 
forma solemnă. | 

Diua în care noul primit îşi pronunţă cuvîntarea este o s&rbătâre 
pentru toţi cei ce-l ascultă, un eveniment pentru toţi cugetătorii de 

pretutindenea.



Şi e firesc să fie ast-fel. 
Cum voiţi d-vâstre, ca un matematic, un fisician, saii un naturalist, 

presintându-se la o şedinţă de asemenea natură, să fie nu numai pri- 

ceput, dar și urmărit cu plăcere în cestiuni ce pot fi de ordine supe- 

ri6ră, ca sciinţă, dar cari mai în tot-deauna sunt cu totul speciale, 

aride, sai grede, pentru atenţiunea publicului mare! Ast-fel de cestiuni 
pot fi presintate publicului cel mult sub forma de vulgarisare, dar 

vulgarisările nu pot av6 caracterul unor discursuri de recepţiune 

academică. 
Ar resultă dar ca membrii secţiunii sciinţifice şi de la noi să nu 

se presinte în faţa domniilor-vâstre decât ca în Francia, fără nici o 

formalitate specială. 
Cum am rămân atunci cu cerinţele art. 25 al Statutelor Academiei 

n6stre, care prevede că: 

«Recepţiunea solemnă a membrilor Academiei se face prin lectură în 

public, din partea noului ales, a unui operat original, relativ de preferinţă 

la o ramură Gre-care a desvoltării naţionale.» 

S'ar părâ chiar, că membrii secţiunii de Sciinţe, din acest punct de 
vedere, se presintă Gre-cum pe o scară de inferioritate faţă cu colegii 

lor de la Litere şi Istorie. 

La Academia francesă, forma cuvîntării recipiendarului este tot- 

deauna admirabilă, şi dacă nu tot-deauna întâlnim persâne de valrea 

lui Renan, Taine şi alţii, ale căror cuvîntări ai făcut epocă, adesea chiar 

nemuritorii de mâna a doua se fac interesanţi, dacă nu prin cuge- 

tările şi vederile lor originale, cel puţin prin forma îngrijită în care 

fixeză trăsăturile vieţii şi lucrările membrilor pe cari i-ai înlocuit. 
Multe din aceste biografii sunt clasice. 

La Institutul Franciei, acestea se fac de Preşedinte şi de Secretarul 

perpetuu, după mortea colegului lor. Berthelot a făcut ca Secretar 
perpetuii biografii, cari ai eternisat figurile multor savanţi francesi, 
puind în evidenţă şi vastele sale cunoscinţe, precum şi frumâsele sale 
merite literare. i 

Prin urmare, cerinţele art. 25, pentru cei de la Sciinţe, ar pută fi 
interpretate în sensul de a ni se permite să vorbim despre membrul 
ce ne-a precedat. 

Ilustrul mei predecesor, Ion Ghica, a înţeles lucrul tot ast-fel. Dar 
fiind-că scaunul s8ă, în sînul acestei Academii, nu mai fusese ocupat 
înaintea sa, el se presintă cu biografia lui loan Câmpineanu. 

Diceam mai adineaori, că modul de primire dela Academia francesă
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ar păr6 că constitue o stare de inferioritate pentru -cei de la Sciinţe. 

Astăqi însă se scie de toţi, că Gmenii de sciinţă ai adus servicii ne- 

preţuite omenirii, chiar în ceea ce privesce seninătatea şi înălțarea 

gândirii, pe terenul sintesei abstracte, al cercetării causelor şi legă- 

turii efectelor, al filosofiei, cu un cuvînt, unde ei şi-aii dat contin- 

gentul lor însemnat. Acei din membrii Institutului Francici cari, ca 

Berthelot, Bertrand şi Pasteur, ati fost, în acelaşi timp, şi membri ai 

Academiei francese, ai dovedit-o în de ajuns, prin cuvîntările lor, 

acolo. 

Discursurile lor în sînul Academiei francese şi în genere ale tu- 

turor Gmenilor de sciinţă, cari aparţin şi Institutului Franciei, au avut 

tot-deauna un farmec deosebit, o neuitată originalitate de cugetare. 

Ele aă desvălit, pe lângă cunoscinţele lor generale, pe lângă vede- 

rile lor profunde, şi o parte isvorîtă din frumuseţea sciinţelor posi- 

tive. Ac6sta face ca concepţiunea omului de sciință să îmbrăţişeze 

orizonturi ce scapă omului numai de litere. 

Vederile fisicianilor ating, în ce privesce vi6ţa pămâîntescă, idei utile 

transformării în bine a omenirii, iar în ce privesce vi6ţa universală, 

ele fac să se trâcă cu mai multă siguranţă şi în mod mai conviugător 

de la atom şi legile ce-l conduce la infinit şi legile universale — de la 

suflet, scântee divină, la acel tot, pe care omul de sciinţe îl simte mai 

bine ca ori-şi-cine —, tot, pe care-l admiră şi urmăresce în opera sa 

grandi6să, fără ca să-l pâtă pătrunde creerul nostru — cel puţin în 

conformaţiunea lui actuală — creer, care este organul limită între om 

şi univers, între suflet şi Dumnedeire ! 

În aşteptarea unor învăţaţi superiori, pe cari-i doresc din tot su- 

fletul pentru binele n6mului românesc şi cari vor face, la intrarea 

lor în sînul Academiei Române, ceea ce a făcut un Bertrand sai un 

Pasteur în sînul Academiei francese, ridicând adecă cugetarea, întă- 

rind credinţa şi înălţând sufletele, daţi-mi voe mie astădi, Domnilor 

Colegi, să vorbesc despre Ion Ghica, pe care am avut ondrea a-l în- 

locui în sînul acestei Academii. 

Pentru a mă conformă cu totul prevederilor art. 25, presint cu acâstă 

ocasiune şi un memorii sciinţific, care cuprinde resultatul ultimelor 

mele cercetări în chimie, cercetări cari, dacă nu ar câştigă nimie prin 

a fi cetite în şedinţa solemnă, vor înfăţişă, sper, 6re-care interes pentru 

cetitorii speciali ai lucrărilor ae sciinţă din Analele Academiei ndstre. 

A vorbi despre Ion Ghica, recunosc de la început că este forte grei.
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O adevărată biogeafie a unui om ce, prin munca şi activitatea sa, de- 
pășesce pe semenii lui, se face rar în mod exact și adevărat. Biografia 

nu se mărginesce numai în a înscrie eronologicesce faptele şi lucrările 
produse şi nici chiar a face, mai mult sau mai puţin, critica lor. Acti- 
vitatea omensscă fiind determinată de două cause: pornirea perso- 
nală, aceea care plâcă din însuşirile persânei nâstre, şi mediul social 
în care trăim, pentru care şi adesea contra căreia a luptat ea, —ade- 
vărata biografie trebue să-şi deă s6mă de amândouă aceste cause. 

Biograful trebue să înţel6gă epoca celui pe carel studi6ză, să în- 
țelegă sufletul aceluia, să fie imparţial în judecare, exact în observa- 
țiune. | 

lon Ghica a putut face o biografie în sensul de mai sus, şiela 
pus inimă şi devotament în a descrie şi justifică viţa contempora- 
nului săi Ioan Câmpineanu, al cărui amic fusese. 

Pentru mine însă greutatea este mai mare, din causă că nu numai 
n'am avut; fericirea de a fi fost amicul lui Ion Ghica, dar abiă m'am 
întreţinut cu domnia-sa în câte-vă rînduri. 

Cu t6te că a părăsit vi6ţa pămîntâscă numai la 22 Aprilie 1897, to- 
tuşi Ion Ghica se retrăsese cu mulţi ani mai înainte la Ghergani unde, 
din causa vîrstei înaintate, trăiă retras, mulțumindu-se a ascultă cele 
ce i se cetiai— adesea din operele lui Hurmuzaki publicate de Aca. 
demie — îngrijit şi înconjurat cu iubire de distinsa sa soţie şi de fa- 
milie. | 

O bună parte din vi6ţa sa nu trăise în ţâră, fiind între 1881-—1888 
representantul ţării la Londra; iar mai înainte de răsboiul Indepen- 
denţei, diferinţa de vîrstă, de ocupaţiuni și de situaţiune socială şi 
politică, ce există între d-sa şi mine, nu erai din acelea ce puteau a 
m& apropiă de acest om, pe care din nenorocire îl cunosceam, la acea 
dată, mai mult după articolele calomni6se ale unei prese pasionate, de- 
cât după scrierile sale, pe cari am început a le ceti numai cu puţin 
înainte de 1880, pe când lucram la «O pagină din Istoria contempo- 
rană a României». 

Pe urmă, dificultatea alcătuirii biografiei lui Ion Ghica se mai în- 
gtreunâză şi prin alte împrejurări: El s'a născut la 12 August 1816 
în Bucuresci, şi a trăit în epoca renascerii şi a constituirii Statului 
românesc, în mijlocul atâtor frămîntări, atâtor lupte, atâtor 
și dorinţe sfinte, şi atâtor obstacole grei de învins, 
afară! 

Istoria n&mului nostru se pâte împărți în 3 mari epoce: Prima ad- 
mirabilă, împunătâre, presintându-se în cea mai splendidă lumină de 

năzuinţe 

înăuntru şi în
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„credinţă, de voinţă, de propăşire şi resistenţă: este fasa sa de vi6ţă 

de sub domniile pămîntene din epcea Basarabilor şi Mușetescilor. Tot 

trecutul nostru de fală, de mărire, de glorie, aparţine acestei epoci. 
Românii sai istovit în urmă, în luptele lor cu creștinii vecini, cari 

nu-i înţelegeaii şi-i. pismuiaă; iar pe de altă parte în luptă cu hor- 

dele Tătare şi Musulmane, făcând un stăvilar din pepturile lor, trans- 

formând ţ6ra în timp de 2 secole într'un locaş de suferinţe, la spatele 

căreia Europa puteă să trăâscă liniştită şi să prospereze. 

Ast-fel începu epoca a doua de quasi agonie a acestui nm, ce 

dură tot timpul domniilor Fanariote și pe care putem s'o oprim în 

primul pătrar al vâcului XIX, la Lazăr şi Tudor. 

1816 şi 1821, condeiul şi spada, voinţa hotărîtă a unui n6m de a 

trăi, afirmându-se prin cultură şi prin forţă, alcătuesc hotarul dintre 

căderea şi ridicarea Românilor! | 

De la aceste date şi până la 1877—78, ultima fasă a renascerii 

n6stre, în ce-vă iai mult de o jumătate de secol, noi Românii am 

făcut enorm şi trebue să constatăm acâsta cu fală, aducând mulţumiri 

proniei ceresci. - 

Acâstă epocă de mişcare, de lupte, de sacrificii şi în fine de biruinţă, 

în alte ţări, au durat secole. 

Neapărat că, veniţi mai în urmă, am profitat de experienţa şi de 

faptele câştigate prin munea altor nâmuri. 

Prin acâsta Europa cultă şi-a plătit însă, fără a se gândi, datoria 

sa de ondre către noi, cari stătusem vâcuri întregi ca zid de apărare 

la Dunăre. Totuşi trebue să nu uităm nici odată, că ori-cât datorim 

“culturii occidentale, ori-cât datorim Dreptului ginţilor, înscris odată 

pe stâgul surorii n6stre Francia şi memoriei, scumpă nouă, a lui Na- 

poleon III, ori-cât am căută să fim de modeșşti, vi6ţa: n6stră de popor 

o datorim în primul rînd voiniciei și vînjoşiei n&mului nostru. 

Dumnedeii ne-a ajutat, lui înainte de tte, în acest templu al Româ- 

nismului, să aducem mulţumirile nâstre! 

Iată în ce epocă a trăit Ion Ghica, iată greutatea ce întîmpină acela 

ce voesce a descrie vi6ța sa. 

Om fericit! Lâgănul săit îl vedem cu ochii minţei, în acea vreme 

de întunecime, de umilinţă, de jaf şi siluire, epoca Cârjaliilor (1), în 

  

(1) «Până la 1826, Cârjalii făceaii incursiuni prin ţeră şi veniaii până la barierele 

Bucurescilor tăind şi pârjolind». Ion Ghica, Scrisori către Aleeşandri. Introdueţiune, 

pag. V.
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care Semi-Luna ne lumină şi Fanarul ne dădeă legi, în care nu mai : 

existau Români politicesce ; epocă, în care sentimentul naţional se mai 
păstră dor în doine şi balade, în cântece şi suspine, şi abiă în câte-vă 

inimi alese. | 
Pruncul crescând găsesce prima şcâlă nouă românâscă;, ideia na- 

ţională câştigă teren; domniile pămîntene renasc; un început de ar- 
mată românâscă face ca frunţile să se ridice şi inimile să se înalțe; 

Semi-Luna apune pe di ce merge, sub influenţa radelor binefăcătâre 

ale culturii occidentale, ce pătrund până la noi şi cari ne înviorâză 

de odată cu redeşteptarea sentimentului naţional şi cu amintirea fap- 
telor măreţe ale trecutului nostru! 

Ţările se unesc, Universitățile se întăresc şi prosperă, o epocă nouă 

de stabilitate şi de bună îndrumare începe după 1866; Vulturii stegu- 

rilor n6stre înainteză falnic spre Plevna şi Vidin sub bărbătâsca și 
înţel6pta conducere a M. Sale Regelui; lanţurile sunt rupte şi ceea ce 

Eroii şi Părinţii n&mului doriaă atât de mult în sufletul lor se rea- 
lis6eză în parte. 

Un popor de sine stătător, un Regat noii, România, se înscrie 

în statul civil al planetei nâstre, şi lon Ghica, spre apusul vieţii sale, 

are fericirea de a o represintă — ca Ministru Plenipotenţiar la Londra. 

Ce fericită generaţiune aceea din care a făcut parte el! 
Dacă copil, pe la 1862—64, învățând lecţiuhea mea de Istorie, plân- 

geam de durere şi umilinţă şi în dorinţa, tot de odată, de a ved6 
ț6ra mea liberă, ce a trebuit să se petrâcă în inima acestor 6meni, cari 
copilărise la începutul secolului, când ţi se spuneă că eşti Român, ca 
o insultă numai, şi când umilinţele de tot felul erai hrana dilnică a 
acestui n6m! 

Cu mânârie, omul ce a v&dut atâtea fapte disparate şi importante, 
povestitorul neîntrecut, le enumără în modul următor: 

«Am văgdut pe Baș-beșli-aga părăsind casarma beilicului Şi eşind cu tru- 
pele sale pe la bariera Şerban Vodă, pe când pe la bariera Moşilor Gene- 
ralul Roth intră în Bucuresci cu avantgearda rusâscă. 

«Am vădut ţ6ra guvernată de Pahlen, de Zaltuchin şi de Kisselei cu Bârzof 
şi cu Pazarnicul. 
„“Puneam n6ptea urechia pe pămînt la Ghergani, şi numă&ram tunurile cari 

băteai Silistria. 
«Am pomenit domnia lui Grigore Vodă Ghica şi pe a frate-săi Alexandru 

Vodă, domnia lui Bibescu cu Căpitan Costache Kehaia, ucenicul şi imitatorul 
Pazarnicului. 

«Pe atunci scriitorii cancelariilor se diceaii Piseri, șefii de serviciu Na-
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cialnici, masă sati biuroi se numiă Stol și şeful de masă Stol-nacialnic; 

scriptele cancelariei se numiati Ciornă, Sprafeă, Otnoşenie, Pricaz şi Sdelcă; 

ofiţerii se numiail Prapurcici, Porucici, Polcovnică şi Pot-Polcownici. 

«Slavismul îşi încercă conchista prin biurocraţie şi prin armată, precum 

odinidră o încercase prin biserică cu blagoveştenie, preobrejenie, blagoslo- 

enie, bogoslov, zlatauz, pristol şi denie. 

«Am asistat la înfiinţarea Societăţii literare şi a societăţii «Frăția» şi la 

răscularea de la 1848. 

«Am vădut îndoita alegere a lui Cuza Vodă, proclamarea Unirii-Princi- 

patelor şi lovitura de Stat. 

«Am asistat la noptea de 11 Fevruarie, la plebiscitul lui Vodă Carol de 

Hohenzollern, apoi la declararea Independenţei României şi a Regatului şi 

la încoronarea Regelui Carol I....» (1). 

lată viâţa sa! 

Faţă de un specialist, care totă viţa sa a muncit, într'o singură di- 

recţiune, biograful se pâte mănţin6 a-i caracterisă activitatea şi opera. 

Faţă de Ion Ghica care, pe lângă Asachi, este al doilea enciclopedist 

al n&mului nostru, biograful într'un discurs de recepţiune simte ne- 

voia de a se mărgini. 

EI a fost profesor de matematici, de geologie şi de sciințele econo- 

mice la vechia Academie din Iași. 

T6te cunoscinţele umane în clasificaţiunile clasice, datorite lui Au- 

guste Comte saii lui H. Spencer, sunt cuprinse între aceste trei ramuri. 

Tâţe scrierile sale se resimt de acâstă educaţiune sciinţifică, positivă. 

Neap&rat că în altă ţâră inginerul Ghica ar fi lăsat în urma sa trac: 

tate precise, procedeuri nouă şi un nume ilustru în sciinţa pură şi a 

ingineriei de mine. 

Ce voiţi însă când, întors la 1841 în țâră, el nu găsi decât abiă un 

început de şcâle şi o desăvârşită lipsă de mişcare culturală sciinţifică. 

Am cunoscut o altă ilustraţiune românâscă, scumpă memoriei n6- 

stre, pe Bacaloglu, pregătit cum nu am avut încă un al doilea pe te- 

renul sciinţelor positive, de 6re-ce făcuse cercetări originale, atât în 

matematici, cât şi în fisică şi chimie. 

Importantele publicaţiuni străine de pe vremuri, de matematică (2), 

fisică (3), şi chimie (4) conţin numerâse lucrări, datorite activităţii sale. 

e 
(1) Ion Ghica, Scrisori către Alecsandri. Introdueţiune, pag. XVIII. 

(2) Sehlămlich”s Zeitschrift fiir Mathematik und Physik; Grunert”s Arehiv der Ma. 

thematik und Physik. — Les mondes. 

(3) Poggendorfts Annalen der Physik und Chemie, din Berlin. — Cosmos, pat Pabbe 

Xoigno. 

, 

(4) Erdmaun”s Journal fiir praktische Chemie,
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Bacaloglu însă mai are meritul că, reîntors în ţâră, se ocupă numai. 
cu sciinţele. EI sosi în Bucuresci, 20 de ani după Ghica, şi cu. t6te 
acestea mediul, la 1861, eră încă atât de puţin priinecios sciinţelor, în cât el 
eră atât de isolat, de neînțeles și de puţin ajutat, că an cu an se pâte 
observă descurajarea lui — ceea ce am dovedit în biografia ce i-am 
consacrat —- și acest om, care ar fi putut fi o glorie a ori-cărui n6m, 
sfârşesce prin a face articole de vulgarisare! 

Ce puteă dar să facă Ion Ghica cu 20 ani mai înainte, la 1841? 
Neavând pregătirea cu totul sciinţifică, pe care o câștigase Bacalogilu, 

fiind însă superior acestuia prin o cultură mai variată, el înţelese în- 
dată ce-i rămâneă de făcut şi arcul săi având mai multe săgeți, le 
întrebuinţă pe rînd, pentru a aduce serv ici, când pe câmpul cultural, 
când pe câmpul luptelor politice sati pe acel al îndrumării cestiunilor 
sociale şi economice. 

Ion Ghica fu un pionier din cei mai importanţi al renascerii nâstre 
culturale, sociale, politice și naţionale. - 

Activitatea lui apare în acea epocă, despre care d-l Hasdei cu drept 
cuvînt giceă în sînul acestei Academii: 

«Într'o civilisaţiune bătrână, tâte ramurile culturii sunt de mult așezate 
solid pe nisce base definitive, ast-fel că fie-care ramură înfăţişeză o specia- litate vastă, suficientă ea singură pentru avîntul unui geniii ori-cât de pu- 
ternic. Nu aşă este la începutul unei nouă civilisaţiuni, unde nimic nu e pregătit de mai înainte, tote sunt în aşteptare, t6te sunt de dorit, și iată 
de ce acolo talentele mai energice, unele mai bine, altele mai răi, se apucă de tâte, dornice de a deschide tte ușile viitorului» (1). 

lată de ce în numerâsele sale volume găsim de tâte, căci nu se putea 
alt-fel din partea unui om, care a fost inginer de mine, profesor de matematici, de sciințe şi economie politică, revoluţionar şi exilat, Gu- vernator al insulei Samos, Ministru şi Preşedinte de Consilii, membru 
ŞI in mai multe rînduri Preşedinte al Academiei Române, istoric şi ar- cheolog, scriitor neobosit şi variat, director general al Teatrelor, mare proprietar şi agricultor, Ministru plenipotenţiar “şi descendent al unei familii cu trecut şi nume în acâstă țeră, 
Mai remâne încă, el care a întrodus alfabetul român în şedle şi ad- 

ministraţiune şi care a scris atâtea pagini admirabile, să fie studiaţ şi din punctul de vedere literar, ca unul din cei mai distinși prosatori români, 
a 

(d) R&spunsul d-lui B. Petriceicu-Hasdei la discursul d-lui Ioan Pușcariu, vedi: Dişcursuri de recepţiune. XXIII. Ugrinus, 1291, de Ioan Pușcariu, Bucuresci 1901.



11 

Adăogaţi la acestea pe omul politic şi pe marele patriot şi veţi vede 

cât e de vast câmpul activităţii sale. 

Fiindu-mi imposibil ca să ating tâte aceste direcţiuni, întrun timp 

aşă de scurt, mă voii opri mai mult la omul de sciinţă. 

Ghica studiă cu succes la şeâla de Mine şi la Şc6la centrală din Paris, 

urmând şi cursurile de fisică şi chimie la Sorbona, în acel moment în 

care Capitala Franciei aveă pe Gay-Lussac, Regnault, Amptre, Thânard, 

Dumas, Arago şi atâţia alţii; şi pe când Liebig din Bavaria şi Hum- 

boidt din Prusia se duceaii să se inspire la Paris, la urmașii lui 

Lavoisier. 
Întors, el se gândi îndată la avuteie mine de sare de la noi, pre- 

sintând un proiect de exploatare ce nu fu admis, salinele nostre fiind 

atunci arendate. 

În luptă cu prejudecățile, fu nevoit a se duce la Iaşi, unde un om 

supevior, Nicolae Suţu, îl numi profesor la Academia Michăil6nă. Cur- 

sul s&ă eră urmat şi de persâne străine şcâlei şi nu aveă ca rival 

decât pe Kogălniceanu, în splendidul sit curs de istorie. 

Ca organisator al şedlelor, el fu primul, care în publicaţiunile : 

Însemnări asupra înveţăturiă publice, încă de la 1841; (1) 

Programul şcolelor pentru partea lilerară, istorică şi filosofică a 

învăţămîntului secundar, dat la 1844 lui Alexandru Balş, «Epitrop al 

învățăturilor publice în Moldova» (2); 

„Epistola, care e un adevărat studiă, către redacţiunea Foaie pentru 

minte, inimă şi literatură din Braşov, din 1847, relativă la reorgani- 

sarea învățământului în Moldova; (3) 
Convorbiri economice, două volume, etc, se ocupă de acâstă cestiune 

serios, vădii limpede de la început şi indică mai cu deosebire cum 

trebue să fie învâţămîntul nostru primar. 

Să mă opresc puţin la acâstă parte, de Gre-ce ea mă interes6ză mai 

mult, pe lângă partea sciinţifică, care va constitui fondul acestei lucrări. 

Ast-fel în primul săă studii de la 1844, Ion Ghica spuneă că: 

«Ar fi fârte îndrăsneţ să pretindi, ca aceste câte-vă feţe să slujâscă 

de o sistemă de învăţătură publică în Ţările românescă; însă finta 

mea va, fi nimerită, dacă Gre-cari idei aruncate de timpuriu, încă ar 

(1) Foaiesciinţifică şi literară. Anul L. 1844 (Studii neterminat prin suprimarea foii). 

No. 2 din 16 Ianuarie, No. 3 din 23 Ianuarie, No. 10 din 12 Martie, No. 24 din 25 

Iunie, No. 25 din 2 Iulie. 

(2) Studii f6rle amănunţit publicat în Foaie pentru minte, ete., No. 48, 414 şi 45 

din 1847. 

(3) Și răspuns la un arțicol semnaţ LI. (de sigur I. Ionescu), N. 81, 32, 33,
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pute sluji de vagă celor ce cârmuesc învețătura publică la întoc- 

miârea unei organisaţii mari şi largi, care să fie locului şi lor mo- 
nument mare şi de veşnică slavă...» (1). 

Nu pot de asemenea, faţă cu acei ce văd încă un bine în înv&ăţă- 

mîntul primar unitorm, la oraşe şi la tâte satele, să nu reproduc ur- 

măt6rele din lucrarea lui Ion Ghica. — Cum să avem aceleaşi programe, 
să cerem a se îndeplini aceeaşi lucrare, când la ţâră, de regulă, avem 

un singur profesor pentru cinci clase.— Sătânul nostru nu va putâ 

apreciă nici odată atenţiunea, de lăudat de alt-fel, a acelor ce-i dau 

în formă o şc6lă ca la oraş, dar el le ar fi de sigur mult mai recu- 

noscă&tor, dacă le-ar da ceea ce le trebue copiilor lor. 

Iată în esenţă programul săii: 

«Învățătura în aceste școli trebue să îmbrăţişeze numai părţile cele mai 
însemnate şi mai de căpetenie, precum sunt: cetirea și scrierea, religia, cal- 
culul și musica vocală. . .„» (2). 

Iar în urmă, el crede necesar a se trece la un învăţămînt mai utilitar 

şi în raport cu nevoile sătenilor, neuitând bine înţeles partea educa- 

țiunii sufletesci, pe care o arată cât e de utilă: 

«Odată ce tinerii ar fi câştigat mecanismul cetirii şi al scrierii, sar da 
în mânile lor ca exerciţii la cetire cărţi cuprindătâre de articolele le- 
giuirilor n6stre, cari să le arate îndatoririle lor către Stat, şi datoriile re- 
ciproce ce sunt între locuitori şi proprietară ; cunoscinţe de religie, de morală 
şi de agricultură. Ce mai bună învățătură morală, ce mai bună filosofie de- 
cât creştinismul? Cât nu sar îmbunătăți starea inimii şi « gândului fera- 
nului printr'o cetire bine tâlcuită a Evanghelică şi a Bibliei! Cât nu sar 
înălță ideile lui prin Gre-cari cântări (psalmuri) din cele mai alese ale lui 
David ? . 

«Starea lui materială sar îmbunătăţi prin cunoscinţe de agricultură ce 
ar pute află în cărți şi publicaţiuni elementare de agricultură; duhul lui mai 
deştept ar cercă nouă întreprinderi. , 

«Un orator de slăvită memorie, într'un raport de la 6 Florial anul al 
10-lea al Republicei Francese, dice: «Cer ca una din cele dintâi cărţi, cari 
«se vor da în mânile copiilor de la țâră, să le deă cunoscinţe agricole, nu 
«voii dice folositâre, dar neapărate. Ore-cari icâne scâse pe tipar de lemn în 
«capul fie-cărei lecţii ar împironi băgarea lor de sâ&mă ; stampe de câte dece 
«centime (dece parale) puse pe pereţii șc6lelor, înfățișând cel mai bun plug, 
«grapele cele mai cuviincidse, un copaciu roditor bine tăiat, un stup bun şi 
«cele-lalte.» Aceste cuvinte dise pentru Franţa, care în tâtă vremea s'a bizust 

  

  

(1) Zoaie sciințifică şi literară, No. 3 din 16 Ianuarie 18 44, pag. 9, (2) Ibidem, No. 24 din 25 Iunie 1844, pag. 186, ns
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a fi o nație tot de odată agricolă şi mamnufacturială, se aplică cu atât mai 

bine la noi, cari nu putem şi nu trebue să fim multă vreme încă, câte-vă 

vâcuri pote, decât o nație numai agricolă. . 

«Adăogând la învăţăturile de mai sus cunoscinţe de facerea contractelor 

şi de chipul de a ţin€ o carte de cheltueli şi venituri, ţăranul ar primi o 

învăţătură destulă pentru comereiul vieţii lui. Aceste învățături sar putâ 

face fârte lesne în trei ani; copiii ar merge la șc6lă între vârsta de 7 și 

10 ani şi doi ani încă să se mai exerciteze, vîrstă până la care părinţii 

nu se pot sluji de dinşii. Aşă nică un copil nu ar ajunge în vîrsta de dece 

ani fără de a fi îndeplinit aceste cunoscinţe; pe urmă Sar țină, ca să nu 

uite ceea ce a învățat, cu publicaţii eftine şi folositâre trebuințelor şi âmpre- 

jurărilor. Li sar da o fâie periodică, care să cuprindă, cunoscinţele elemen- 

are de metodurile cele mai bune şi descoperiri nouă în agricultură, şi numai 

acele cari pot să se aplice şi la noi; desluşiri şi povățuiri la interesele f& 

pănescă; table de prețurile ce au grânele în deosebilele târguri, productele 

cari se caulă mai bine, în acea vreme, ș. €.l. atunci instituţia foilor sătesci 

din Moldova şi  Valachia va put luă adevăratul duh ce trebue să aibă și 

misia lor este mare.» (1). 

Câte vederi juste! ce om practic! inspirându-se de nevoile n6stre 

şi numai de starea n6stră reală! Aceste sfaturi sunt absolul şi acum 

__ din nenorocire — de actualitate. ME întreb numai, unde am fi fost 

noi, dacă aceste idei se realisaii de la 1840? De sigur am îi fost în o 

stare de necomparat mai înfloritâre și astăgi România ar fi fost con- 

siderată pe dreptate: Belgia Orientului. 

Mai găsim încă următcrele, pe cari nu mă pot împedică de a le 

reproduce : 

«Sâmbăta după amiadi li se tâlcuesce Evanghelia, care are să se cetescă 

a doua di la leturghie. . > (2). 

şi de asemenea: 

«Două lecţii pe săptămână pentru o cetire dintr'o carte, care trebue să 

fie tovarăş nedespărţit al vieţii lor în care se află, povățuiri asupra metodei 

celei mai obişnuite şi celei mai cuviinci6se de agricultura erilor românesci 

şi pentru acesta ar trebui să ne povețuim mult de la Ardeleni, la cară agri- 

cultura a luat o mare desvoltare; cunoseinţe despre măsurile întrebuințate 

în Principate şi despre măsuratul pămîntului, adică împărţirea în fălci, în 

pogâne, prăjini, ete. Ore-cari părţi din Biblie, din David şi din Evanghelie; 

  

(1) Foaie sciinţifică şi bhterară, No. 2 din 16 Ianuarie 1844, pag. li. 

(2) Ibidem, No. 10 din 12 Martie 1844, pag. 74.
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idei lăimurite despre îndatoririle reciproce între locuilori şi proprietari ; da- 
toriile către Stat; drepturile feranului, ete. . . (1). 

«Sau dacă unii cunosc vre-un meșteșug, precum rotăria, dogăria, etc, să 
se pâtă indeletnici la dînsul în acele câsuri, ... » (9). 

lată ce cugetă el despre aceste şcoli şi cât regret că sfaturile sale 
nu ne-ai atras mai multă atenţiune, ca programele străine, pe cari 
adesea le-am copiat în mod copilărese. 

În ce privesce alegerea profesorilor sătescă, Ion Ghica cugetă în mo- 
dul următor: 

«Acești profesori să se al6gă cu cea mai mare băgare de sâmă şi să fie 
Gmeni cu cele mai frumbse sentimente şi cu o adâncă şi temeinică filosofie, 
pentru e lor se încredinţeză viitorul şi destinul naţiei întregi...» (3). 

lată de ce cereă el, în ce privesce şedlele.normale de învăţători: - . 
«La primirea tinerilor trebue să se caute mai mult disposiţiile firescă decât 

cunoscinţele ce ar aduce viind în șe6lă... » (4). 

În ce privesce modul cum urmă să se facă pregătirea viitorilor în- 
v&ţători în aceste şcoli, iată ce credea el: 

«În aceste şcoli trebue să domnăscă mai cu semă iubirea de Dumnegeii, 
şi dorința de a îmbunătăţi starea morală a feranilor . . . (5). 

«Profesorii trebue să insufle tinorilor iubirea de Gmeni Și de îndeletniciri 
plăcute și folositâre, precum grădinăria, cultura pomilor, crescerea vite- 
lor, ete... (6). 

«Îndeletnicirea profesorilor trebue să fie necontenit a obișnui tinerii elevi 
a se gândi şi a se chibzui, exersându-i la scriere, la cetire, la calcul şi la cân- 
tare; să-i aducă în stare de a se putâ desăvârşi singuri mai pe urmă. . .> (7). 

lar în ceea ce privesce rostul ulterior al şc6lei sătesci şi al miceă Ii- 
teraturi anumite, pe care o cereă el, iată care eră vederea sa justă: 

«Cât folos m'ar eşi dacă ar put să se deă în mânile plugarului cărți elementare de agricultură, cari să vorbâscă despre îmbunătățirile ce se pot aduce producerii ? Acâsta ar fi un isvor de îmbogăţire. Afară de acâsta, ce- DN NI 
(1) Foaie sciinţifică şi literară, No. 10 din 12 Martie 1844, pag. 14. (2) Ibidem, No. 24 din 25 Iunie 1844, pag. 188. 
(3) Ibidem, pag. 186. 
(4) Ibidam, No. 25 din 2 Iulie 1814, pag. 193, 
(5) Ibidem. 
(6) Ibidem, No. 24 din 25 Iunie 1844, pag. 188, 
(7) Ibidem. ”
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tirea i-ar desvoltă înţelesul şi l-ar face să gândâscă la întreprinderi şi la 
îmbunătăţiri, ce ar put să aducă stării lui...» (1). 

Acest program al lui Ion Ghica, enunciat clar încă de la 1244, face 

cea mai mare ondre numelui şi memoriei sale. Mai r&mâne să mai. 
adaog ceea ce credeă el faţă cu copilele de sătân, cari frecuentai de 
mult încă, în mic număr, şcâlele de la sat, şi pe cari reformatorii de 
la oraşe nu găsiaii bine a le lăsă în contact cu băeţii: 

<A trimite fetele la aceeaşi şolă cu băeţii nu mi se pare o măsură, care 

să aibă vre-o necuviinţă; însă fiind-că desvoltarea înţelegerii lor este mai 

timpurie, ar trebui ca vîrsta lor de șe6lă să fie cu câţi-vă ani mai înain- 
tată, şi să se permită între ş6se şi doi-spre-dece ani... > (2). 

Ca economist scrierile sale sunt de o importanţă excepţională şi, afară 

de Marțian, nimeni n'a văqut mai clar, ca el, situaţiunea ţării şi este pri- 

mul şi singurul, care a vulgarisat cestiunile economice sub forma de 

convorbire. 
Ca administrator, aptitudinile sale ai fost puse în evidenţă, în mod 

absolut, în insula Samos, unde până astădi se păstrâză cu sfinţenie 

memoria numelui s&ii. Ion Ghica stârpi ultimele resturi ale pirateriei, 

în Europa, din Archipelag. 

Ca istorie şi scriitor are pagini admirabile în cari vig6rea şi colo- 

ritul stilului săii denotă în fie-care moment temperamentul artistic al 

lui Ion Ghica. 

«Omul a stat — dice el — mult timp în uimire dinaintea minunilor crea- 

ţiunii, admirând când cerul azuriit cu luminosul s6re, când luna cea bălae 

şi stelele învăpăiate, când câmpia verde însmăltată cu flori colorate, cari 

mai de cari mai frumâse, mai mândre şi mai graţiose, contemplând falnicii 

copaci încărcaţi cu râde gustâse, privind cu respect uriașii munţi și ascul- 

tând în extas cântările armoniâse ale pasărilor cerului, murmurul apelor 

şi ș6ptele frunzelor ...» (3) 

În' corespondenţa sa cu Aleesanări, inginerul de mine este departe 

de a face tristă figură față cu Bardul Latinităţii. 

Ca om de guvernămînt şi ca om politic, cu siguranţă Ion Ghica a 

fost cine-vă, şi dintre cei ce ait luat parte la revoluţiunea dela 1848, dacă 

Ion Ghica n'a avut entusiasmul lui Bălcescu, devotamentul lui Al. 

Golescu, convingerea hotărită a lui Eliade în pericolul ce ne ame- 

ninţă din partea Rusiei, a fost cel mai bine pregătit dintre ei, ceea ce 

(1) Foaie sciințifică şi literară, No. 2 din 16 Ianuarie 1844, pag. 10. 

(2) Ibidem, No. 3 din 23 Ianuarie 1844, pag. 19. 

(3) Ion Ghica, Pământul şi omul, 1884, pag. 3.
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se pote constată cu ușurință din corespondenţa publicată în urmă, 
privitore la acea epocă. 

Ca patriot, Ion Ghica pâte servi de exemplu. În tâte scrierile sale, 
„iubirea de n&m este nota sa caracteristică. 

Ca om de sciinţă însă, Ion Ghica va apărâ pentru mulţi pâte sub 
o lumină nouă. 

Ion Ghica nu numai că a fost un admirator entusiast al sciinţelor, 

dar în tâte scrierile sale, el dovedesce adânci cunoscinţe, atingând 

cestiuni, cari la acea epocă erai abiă cunoscute. Mai mult decât atâta, 

el posedă metoda sciinţifică. Procedă de la simplu la compus, de la 
fapte positive la ipotese nouă, de la analise la sintese, în tâte scrie- 

rile sale, în t6te studiile sale, fie ele de sciinţe, de economie, de is- 
torie sai politică. 

Iată principalele sale scrieri sciinţifice : 

Măsuri şi greutăţi (1) și Ochire asupra sciințelor (2), din 1844, publicate în 
«Foaie sciinţifică şi literară» ; 2 
Măsuri şi greutăţi, din 1847, «care puteă să serve la transformarea măsu- 

rilor nâstre în măsurile cele mai usitate;> (3) 
Vade mecum al inginerului şi al comerciantului, din 1865, şi Ajutorul co- 

merciantului, al agricultorului şi al inginerului, din 1873, lucrare admi- 
rabilă și completă asupra căreia mi-atrase atenţiunea, cu entusiasm, un 
distins ofițer superior al armatei, și la care a avut ca colaborator pe d-] 
D. Sturdza; | 

Despre Calendar, r&spuns la cuvintarea de recepţiune, în Academia Ro- 
mână, a lui Emmanoil Bacaloglu, la 20 Martie 1880. 

De asemenea următrele publicate de Academie: 

Omul şi începutul sei. Anale, ser. ], î. XI, x, 181 (nu a fost publicată, nici 
manuscriptul lăsat Academiei) ; 

Începutul omului. Ser. 1, î. XI, n, 61—86; 

Despre rasele umane. Ser. II, t. 1, 25, 276; 
Seminţiile, Soiurile sati Rasele. Ser. II, t. II, 389—404. 
Precum şi din importanta sa lucrare: 
Pământul şi Omul, Bucuresci 1884, partea I, pag. 146. 

Din scrierile sale sciinţifice, se pâte ved6 la fie-care pagină serio- 
sitatea cunoscinţelor ce posedă în acâstă direcţiune. E de necredut nu- 
mărul autorilor ce citâză şi cestiunile ce el atinge. 

(1) Foaie sciințifică şi litrară, No 23 din 18 Iunie, No. 26 din 9 Iulie, No. 27 din 
16 Iulie 1844. 

(2) Ibidem, No. 26 din 9 Iulie, No. 27 din 16 lulie, No. 30 din 30 Iulie 1844. 
(3) Vedi Vade mecum, prefața.
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La cunoscinţa mea, doi Români de vagă s'aii încercat să definâscă 
sciinţa. 

Emmanoil Bacaloglu a definit-o în modul următor: 

«Sciinţa este interpretaţiunea naturii şi omul este interpretul acesteia.» 

Ion Ghica a definit-o încă de la 1844 în modul următor: 

«Sciinţa, în înţelegerea cea mai întinsă, este cunoseința legilor fireă. Mate- 

matica, fisica, chimia şi cele-lalte sciinţe nu sunt decât nisce părţi mică răs- 
pândite ale sciinţei. Când tâte aceste părți şi altele despre cari astădi nu 

avem nici o idee, când tote aceste materialuri se vor strânge, atunci geniul 

unui Newton va venă să închee bolta seiinței, monument ce omul va închină 

luă Dumnedei, spre recunoseință pentru înțelegerea ce i-a dal...» (1) 

Mult mai în urmă, la 1884, el a schimbat ast-fel acâstă definiţiune: 

«Sciința în accepțiunea cea mai largă a cuvintului este cunoscința legilor 

naturii fisice şi morale a lucrurilor şi a ființelor universului. Cunoseinţele 

matematice, fisice, chimice, istoria naturală, filosofia proprii disă şi sciin- 

ţele morale şi politice nu sunt decât materialul adunat pentru edificarea 

sciinţei universale, care se va ridică atunci, când elementele adunate vor 

put fi îndestul de numerâse și când va veni acel geniii, care va sci să le 

adune şi să le coordoneze întrun tot armonios; când va veni, cum diceă 
Socrate, acela care va explică natura morală şi fisică prin rațiune...» (2). 

Ca o completare a formulei date de Bacaloglu, Ion Ghica face şi 
el legătura între natură şi interpretul ei: 

«Nimie nu este mai vast — ice dînsul— decăt seiința, fiind-că nimic nu este 

întins ca spiritul omului. . .» (3). 

Şi progresul sciinţelor este indefinit, de 6re-ce, adăogă el: 

« Cine pote spune unde se află limita desvoltăriă spiritului omenesc. . .» (4) 

Sciinţa pentru Ion Ghica resumă secretul înaintării omului: 

«Astădi nu e propâşire fără sciințe. . „» (5). 

Afirmă el, precum şi: 
«Secolul nostru este al sciinţei. . .» (6). 

Secolul al XIX-lea, despre care el scriă: 

(1) Foaie scâinţifică şi literară, No. 26 din 9 Iulie 1841, pag, 202. 
() Pământul şi Omul, pag. 8. 

(3) Ibidem, pag. 36. 

(4) Ibidem, pag. 9. 

(5) Foaie sciințifică şi literară, No. 27 din 16 Iulie 1844, pag. 213. 
(6) Pământul şi Omul, pag. 74,
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«Secol mare şi luminos între tâte, menit a schimbă fața lucrurilor pe pă- 
mânt, de la apus la resărit, secol care a adus cu dânsul o civilisațiune cu 

totul şi cu totul nouă, nebănuită şi nevisată de timpi anteriori; civilisațiune 

eşită din descoperirile sciințifice datorite geniului omenesc, care a dat râu- 

milor, mărilor şi oceanelor vaporele, a înzestrat continentele cu drumuri-de- 

fer, a luminat pământul cu gaz şi cu scânteia electrică, ne-a dăruit telegrafia, 

telefonia, fotografia ; prin mecanică şi prin chimie a transformat tote artele 

şi măestriile, a însutit şi îmmiit producțiunea şi a ridicat pe om din robie 

şi din apăsare la egalitate şi la libertate; a vedui renăscend ca din cenuşă 
state nouă, ca Grecia, Belgia, România, Serbin şi Bulgaria. Secolul acesta 

a vădut la lucru atâția Omeni de genii, cari s'au ilustrat în sciințe, în arte 

şi în litere, pe Humboldt, pe Cuwier şi pe Arago ; pe Goethe, pe Byron şi pe 
Victor Hugo; pe Beethoven, pe Meyerbeer, pe Rossini şi pe Wagner; pe 

Watt, pe Franklin şi pe Pasteur. . .» (1). ! 

Ion Ghica uniă mai tote cunoscinţele omenesci în un. singur mă- 

nunchiu ; ca adevărat enciclopedist, el pătrunsese în intimitatea tutu- 
ror ramurilor mai mari și cu drept cuvînt a putut dice: 

<În lumea acâsta ordinul fisic realisâză ordinul intelectual. . .» (2). 

Nu pot să nu reproduc una din cele mai frumâse pagini din scrie- 
rile sale, căci din ea se pâte vedâ şi înălțimea cugetării sale şi cre- 

dinţa sa: 

«Când în acţiunea sa, spiritul părăsesce preocupaţiunile fisice şi trece 

la o viâţă de un alt ordin, străbate regiuni mai înalte, în cari adevărul îi 
apare strălucit şi limpede, ca lui Galilei, lui Keppler și lui Newton; atunci 

se sue până ia descoperirea legilor mișcării corpurilor ceresci, la causele 

efectelor și în admirarea frumuseţilor naturii fisice şi morale, caută necon- 
tenit a află ceea ce nu cundsce, caută a descoperi adevăruri nouă. Dar cu 
cât îşi ânavuţesce mai mult spivitul, cu atât înțelege mai bine, cât îi este de 
inaccesibil absolutul, adecă: causa universalităţii causelor şi se convinge că 
ea va rămâne tot-deauna pentru dînsul o taină, mare. Înţelege tot odată 
că, deși nu-i este dat a ajunge la perfecţiune, pote însă înaintă necontenit 
pe scara perfectibilităţii. Omul aplicat la studiul frumuseţilor şi al armo- 
niei naturii, fie prin investigaţiuni microscopice, fie prin cercetări teles- 
copice, prin studiul asupra infinitelor mici, saii infinitelor mari, nu se pâte 
opri de a recunbsce pretutindeni o inteligență supremă şi o chibzuinţă ne- 
măsurată, care îi dovedesce că tâte ai fost bine combinate şi prevădute Şi 
că t6ie,ai fost plăsmuite cu cumpănă şi măsură, 

«Cu cât aprofundăm, cu atât ne convingem, că Universul este opera unei 

(1) Ion Ghica, Scrisori către Alecsandri, 1887. Introdueţiune, III. 
(2) Pământul şi Omul, pag. 67.
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puteri mai presus de concepțiunea nstră, recunâscem puterea cea mare 
şi înţel&ptă în lucrurile cele mai mici şi mai umile, ca şi în cele mai com- 
plexe şi mai măreţe. 

«Cele infinit de mici sunt tot atât de admirat, ca şi cele infinit mari; or- 
ganele și funcțiunile unei furnici nu sunt mai puţin vrednice de mirare 
decât mișcarea lumilor ceresci. 

«Cercetând legile cari regulsză raporturile dintre fenomene și asigură 

fiinţa şi conservarea lor, nu se pote tăgădui, că ele purced tot de la o sin- 

gură şi aceeaşi voinţă. Aceicari aii avut fericirea de a îmbogăţi cunosein- 

țele omenesci cu descoperiri de fenomene necunoscute mai înaintea lor şi 
cari au înaintat sciinţa prin descoperiri aii recunoscut acest adevăr. Ei ai 

fost cei mai mari Deiști. Cel dintâiă cuvînt din cartea. lui Linn6 este «Dum. 

nedeii.» Vrei să-l numesci Sârte? dice el, poţi, fiind-că de la el depind 

tOte. Vrei să-l numesci Natură? tot el este, fiind-că este Autorul a tot ce 

există; de-l vei numi Provedinfă, este prevădătorul care cârmuesce univer- 

sul. Retras într'un altar nestrăbătut simţirilor nâstre, nu se arată decât su- 
fletului ... » (1) 

lată omul! iată credinţa sa! Acâstă credinţă, exprimată atât de cald 

şi în mod atât de clar, reflectâză credinţa adâncă a mediului în care 

a trăit el, credinţa absolută a Românului! Totul pentru el vine de 

sus și devisa: Nihil sine Deo! pe care Augusta n6stră Dinastie a ali- 

pit-o la destinele poporului Român, răspunde, după cum vedeţi, în mod 

desăvârşit firii acestui popor. 
Avem bucurie a constată, că în acâstă direcţiune Ion Ghica e ală- 

turea cu marii cugetători ai omenirii. 

În acâstă ţâră, în care sposla unui învăţămînt positiv, greșit înţeles, 

a produs atâtea rele şi atâtea victime prin distrugerea credinţei, fără 

a înălță sufletul nici în un alt mod; în acâstă ţeră, în careo falsă ci- 

vilisaţiune şi o rea îndrumare a dat afâţi scăduţi la suflet, copii sceptici 

şi Gmeni incapabili de o muncă seri6să; în acâstă ţâră în care, în șe6la 

Statului chiar, copiii puneau la vot existenţa lui Dumnedei; în acâstă 

țâră, e un bine că un fruntaş ca lon Ghica, înălţându-secu cugetarea 

sa către Cer, dădeă exemplul de credinţă în o fiinţă provedinţială, 

şi atrăgeă încă atenţiunea celor cari cugetaii spre regiunile senine. 

Am însă o mică reservă de făcut, în ceea ce privesce părerea lui 

Ion Ghica, citată mai sus şi a altora, că: 

«Cu atât înțelege mai bine, cu cât îă este de inaccesibil absolutul, adecă 

causa universalităţii causelor şi se convinge că ea va remână tot-deauna pen- - 

tru dânsul o taină nare... ». 

  

(1) Pământul şi Omul, pag. 65.
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Iată, în ce mă privesce, o părere prea absolută, căci am nu numai 

o ilusiune ce mă mângâe, dar o credinţă hotărită ce păstrez este că 

omul va pătrunde, di cu qi mai mult, misterele ce-i stau în cale. 
Creerul omenesc are o ast-fel de putere, de care nu ne-am dat încă 

semă. El e organul cel mai perfectibil, în funcțiunea sufletului. 

Ce a fost creerul la omul peșterilor; ce a ajuns el să fie la cugetă- 

torii Indiei; cât s'a desvoltat de atunci chiar până la Newton şi de la 
acesta până în present! Astăgi înţelegem lucruri, pe cari omenirea 

nici nu le puteă închipui mai înainte. Omul a măsurat vitesa corpuri- 
lor ceresci, le-a determinat greutatea, volumul şi massa. El prevede fe- 

nomenele astronomice; a calculat şi determinat vitesa vertigin6să a 

luminii şi electricităţii; a aflat Helium mai întâiu în sâre şi apoi pe 

pămînt. Şi t6te acestea în ce puţin timp, din lunga sa viâță pămîn- 

t&scă ! Şi dacă, prin o simplă regulă de trei, vom pune, în un termen, 

de unde am plecat şi ce anume am făcut în un anumit timp, timpul 

trecut, şi ce vom putâ face în viitor, în al doilea termen, ne vom con- 
vinge că nimeni nu pâte preved€ limita la care se va opri pătrun- 
derea omenirii în infiniful timpului. 

Omul, pe planetă, represintă în cel mai mare grad vi6ţa intelectuală. 

Ac6sta e o părticică din vi6ţa universală, pe care el va înţelege-o ne- 

contenit din ce în ce mai mult. Causa causelor probabil nu va mai fi 
un mister. 

Încă de la 1840, Ion Ghica arătă în mod hotărît şi convins ce credea 
el despre sciinţă şi religiune; el vedeă întocmai ca cugetătorii din ve- 
chime şi, din fericire, după tendinţa ce s'a accentuat din ce în ce mai 
mult între învățații sfârşitului secolului trecut, ca majoritatea celor 
în vi6ţă. 

Vorbind de ei Ghica giceă încă de la 1844: 

«Toţi aceşti Gmeni sunt însuflaţi în ostenitOrele lor lucrări de mărimea 
Ziditorului. Nimenea n'a sciut să slăvâscă pe Dumnedeii mai bine decât 
acele geniuri. Nimenea nu vede mai bine mărimea faptelor lui Dumnedei, 
decât acei cari se îndeletnicesc cu asemenea descoperiri. Spre dovadă, slu- 
j&scă rugăciunea făcută de Keppler către Dumnedei, pe care părintele Bu- 
cland o dă din cuvînt în cuvînt...» (1). 

Şi mai departe: 

«Dumnedeii voesce ca toţi Gmenii să fie luminaţi si să p6tă ajunge la 
cunoscinţa adevărului, ca să-l pâtă cinsti și slăvi pe dînsul...» £). 

(1) Foaie sciințifică şi literară, No. 27 din 16 Iulie 1844, pag. 211. 
(2) Ibidem, No. 24 din 25 Iunie 1844, pag. 188.
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Şi în fine: 
a - .. A . s * 2 . - 

«După cum am putut ved6, seiinţele ne învaţă să slăvim pe Dumnedeiă 

întru adevărata mărire a lui; ele ne daii mijlâcele de a ne procură tâte 

trebuinţele şi mulțumirile ce-i este dat omului să guste pe acest pămînt...»(1). 

Legând progresele morale şi cu deosebire pe cele materiale, ce ca- 

racteris6ză secolul trecut, el pare a legă epoca contimporană, atât de 
străluciţâre, de epoca mărâţă a ivirii Creştinismului: 

«Epoca ivirii Creștinismului este cea mai mare întîmplare în Istorie... », 

diceă el (9). 

În adevăr, pentru transformarea morală a omului, un mare inspirat 

sosi pe pămînt, spuse cuvîntul s5ă şi, cu sacrificiul trupului şi cu du- 
rerea martirului, pecetlui trecutul şi insuflă omenirii calea înălţării 
sufletescă. 

Pentru transformarea materială a omenirii, ai trebuit să vie între 

noi Genii şi muncitori numeroşi, ca prin priceperea și munca lor să 

sistematiseze şi să îndrumeze activitatea omenâscă. 

Pentru propaganda cuvîntului, 12 Apostoli aii fost suficienţi, o sin- 

gură carte, Evanghelia, arătă totul; revoluţiunea s'a făcut şi trecutul 
sângeros, cu puterea 6rbă şi pătimașă, precum şi lipsa de milă ce-l 

caracteris6ză, a rămas departe, şi ar fi rămas cu totul în întuneric 

dacă omul arfi urmat cu mai multă credinţă exemplul dat. 

Căci cum dietă lon Ghica: 

«Este mare lucru un popor de Gmeni creştini, înţelepţi şi buni... » (3). 

Pentru propaganda verităţilor sciinţifice, geniilor mari, ca Galileii, 

ca Newton, ca Lavoisier, se alipesc cu miile cercetătorii resfiraţi pe t6tă 

suprafaţa pămîntului şi cari qi cu di, luminând întunerecul prin des- 

coperirile sciinţei, adaogă pagină cu pagină la acea carte, sfintă şi ea, 

cartea progreselor sciinţifice în care se înscriil dilnic cele ce cunâscem 

despre mărirea operei Dumnedeirii. 

«Progresul şi toleranța secolului în care trăim, dice Ion Ghica, n'aii per- 
mis ca acești învăţaţi să fie trataţi ca Galilei, din contra, Clerul anglican 

mai ales a fost gelos a căută şi a află cum s'ar put pune scriptura în acord 
cu descoperirile sciinţifice. Reverendul părinte Doctorul Bucland a scris o 

(1) Foaie sciințifică şi literară, No. 21 din 16 Iulie 1844, pag. 218, 

(2) Ibidem, No. 26 din 9 Iulie 1844, pag. 203. 

(3) Ibidem, No. 24 din 25 Iunie 1844, pag. 189.
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carte î6rte însemnată asupra acestui obiect. Geologii ai deschis un câmp 

vast filosofiei naturii... > (1). 

Şi mai în urmă: 

«Două cărţi cu cari Orientul a înzestrat lumea ai scos pe om din întu- 
neric: Biblia şi Evanghelia; cea dintâi l-a supus la legi morale, făgă- 
duindu-i bunurile pămîntului; cea-laltă i-a arătat viâţa din lumea acâsta, 
ca un timp de încercare, ca o vale de durere, cu o mulţumire eternă ca 
răsplată pentru sufletele celor buni; a arătat omului, că perfectibilitatea 
sufletului este sentimentul bunătăţii, al carității şi al iubirii. Ast-fel creşti- 
nismul a devenit legănul perfectibilităţii omului, a proclamat progresul, 
sporirea binelui şi a frumosului, aspirafiunea către o fericire perpetuă, și a 
devenit religiunea lumii civilisate: 

«Legea ne este dată prin Moise, iar darul ne-a venit de la Christos», dice 
Ioan...» (9). 

Dacă intrăm ce-vă mai adânc în fiecare ramură specială din cele 
cunoscute de lon Ghica, îl întâlnim acelaşi: înalt ca cugetare, ferme- 
cător ca stil, profund în cunoscinţe. 

Încep cu verităţile absolute : 

«Astronomia şi istoria naturală-— scriă el-—preumblă spiritul omului între 
cele două margini neaccesibile, între înfinitul mare : spaţiul şi timpul, şi 
infinitul mic: momentul și punctul...» (3). 

Cum s'ar put6 re scrie mai frumos şi mai exact?! 
lar la 1844 scria: ” 
«Pămiîntul, la început colosul universului, pe care se râzimă bolta cerâscă, îl vedem micșorându-se încet, încet, cu cât omul deschide ochii, şi astădi nu este decât un atom pe cer. Picătura de apă, grăuntele cel mai subţire al nisipului mării, nu mai sunt cea de pe urmă despărţire a materiei. O nenumărată sumă de fiinţe vieţuese în cea mai mică picătură de apă; fie- care are organismul săă din lăuntru; ne perdem când socotim la micșo- varea acelor organe. Dar nu este nimic încă micșorimea lor pe lângă a atomelor ?> (4). 

Patru-decă ani mai în urmă, la 1884, scriă iarăşi: 
«Cu cât admiraţia omului pentru mărirea 

admiraţia pentru mărirea Ziditorului u 
la grăuntele de nisip şi de la organele 

globului săi a scădut, cu atât 
niversului a crescut. A crescut de 
fiinţelor microscopice și microbice   

(1) Pământul şi Omul, pag. 72. 
(2) Ibidem, pag. 67. 

(3) Ibidem, pag. 72. 
(4) Foaie sciinţifică şi literară, No. 27 din 16 Lulie 1844, pag. 212.
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până la mărimea boliei ceresci, cu câtsaii întins cunoscințele şi investiga- 

ţiunile. ..» (1). 

Natural că nu Ion Ghica, care încă de la 1842 a propus întroducerea 
sistemului metric şi a impus Monitorului Oficial şi stilul noi, ar fi 

putut să tacă faţă cu persistenţa nâstră de a ne mănţinâ încă cu un 
calendar, care astădi presintă o diferinţă de 13 dile, în înscrierea 

adevărată a scurgerii timpului. 
El a răspuns lui Bacaloglu în sînul acestei Academii, când acesta 

cuvîntă despre Calendar, cu ocasiunea primirii sale oficiale. 

Ion Ghica, Bacaloglu şi Panaite Donici ai dreptul la recunoscinţa 

n6stră de a fi scris şi luminat opiniunea publică la noi asupra acestei 

cestiuni. Lagerările lui Panaite Donici au fost cerute oficial în numele 

Sinodului din Petersburg de Pobiedonoscev, pentru care primi îelici- 

tări alese, 
Ion Ghica ne dete pagini admirabile în acâstă privinţă. Cu drept 

cuvînt el dice: 

«Dacă am urmă a caleulă timpul tot după Calendarul cel vechii sai 
Iulian, peste câte-vă secole în România canicula va fi în luna Ianuarie, iar 

în luna lui Iulie se va put6 trece Dunărea pe ghi6ţă...» (2). 

Şi: 

«Nesciinţa face pe unii să crâdă şi acum, că adoptarea Calendarului ar 
fi o cestiune de ortodoxie, pe când nu este decât o cestiune de Astrono- 
mie şi de calcul. Mântuitorul lumii a fost mai înainte de toţi secolii şi în- 

tru nimic nu i se pâte atinge gloria sa cea cerâscă și eternă, admițând că 
s'a întrupat 12 ile mai înainte sait mai în urmă. Nu am deveni Papistași 

calculând timpul după sistemul lui Lilio, dis al Papei Grigore XIII; precum 

nu suntem adoratorii Jeilor Olimpului, calculând după Calendarul lui So- 

sygenes, dis al Împăratului roman Iuliii Cesar; precum nu suntem ado- 

ratori ai lui Joe, dicându-ne descendenţii legiunilor idololatre aduse aci 
de Traian. 

«Ceea cepăte fi mai plăcut lui Dumnedei—qice el—ar fi să calculăm timpul 
după legile prin cari ela regulat mersul corpurilor ceresci. Cunoscinţa acestor 

legi este în atribuţiunile Gmenilor de sciinţă, ale astronomilor, iar nu ale Îm- 

păraţilor, ale Papilor, saii ale Mitropoliţilor. Numai Astronomii ne pot spune 
întrun mod precis de câte-ori s'a învârtit pămîntul împrejurul sârelui de la 

anul 752 după zidirea Romei (anul nascerii Mântuitorului) până astăgi...» (3) 

(1) Pământul şi Omul, pag. 13. 

(2) Ibidem, pag. 20. 

(3) Ibidem, pag. 21.
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"Şi pentru a completă, el mai adaogă: 

«Englesii și Germanii protestanți n'a admis la început Calendarul Gre- 

gorian, făcând şi ei dintr'acâsta o cestiune religi6să, dar în urmă înţele- 

gând că religiunea nu are nimic a face cu acestă cestiune de un ordin pur 

sciințific astronomie, Germanii la 1699 și Englesii la 1752 aii adoptat noul 

Calendar, dând dilei de 2 Septemvrie data de 14 Septemvrie . . .» (1). 

Iar în sînul Academiei, adresându-se lui Bacaloglu, el, care cunosceă 

țăra sa, îi dise: 

«Subiectul cu care inauguraţi astăqi lucrările vâstre în sînul Academiei 

este nu numai de o mare importanţă sciinţifică, dar are şi o mare impor- 

tanţă politică şi socială; bine aţă făcut de l-aţi ales. Om exclusiv al sciinței, 

nu vi se vor pută impută nici scopuri politice, nici anti-religibse; om din 

popor, cuvintele vâstre pot av6 mai multă trecere şi acţiune asupra mul- 

ţimii, pot pătrunde în clasele de jos, ca să gonâscă întunerecul şi să pro- 

page lumina și adevărul . . .» (2). 

Căci el sciă că: 

«Bresurile se împlântă atât de adânc în inimile mulţimii, în cât desrădă- 
cinarea lor devine fârte anevoe şi cere un timp îndelungat, pe când ade- 

vărul se propagă anevoe şi încet...» (3). 

E] sciă de asemenea că: 

«Credinţele şi obiceiurile învechite sunt nisce resistenţe cu cari filosofii 
şi politicii trebue să compteze, când îşi propun a lumină şi reformă un 

popor..... (4). 

Să sperăm că, faţă cu iniţiativa luată de Societatea de sciinţe din 

Bucurescă; faţă cu curentul ce s'a născut, din fericire, în opiniunea 
n6stră publică; faţă cu luminarea mulţimii şi cu faptul că la noi clerul 

naţional a mers tot-deauna alăturea cu reformatorii noştri; în cu- 
rînd vom schimbă calendarul și vom socoti şi noi în viitor scurgerea 
timpului în mod exact 

Să ne înt6rcem acum din depărtările spaţiurilor interplanetare pe 
mica n6stră planetă, şi să ne ocupăm cu legile materiei terestre: să 
trecem de la astronomie, la fisică şi chimie 

Ion Ghica vede just când dice: 

(1) Pământul şi Omul, pag. 31. 

(2) R&spuns la cuvintarea lui Bacaloglu, în şedinţa iei i 
(3) Pământul şi Omul, pag. 22, ) în Academiei de la 20 Martie 1880. 
(4) Ibidem.
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«Fisica, chimia şi mecanica s'ar put6 reduce la una și aceeași sciinţă...» (1). 

Tot ast-fel când vorbesce că: 

«Observaţiunea și experienţa a luat locul imaginaţiunii, al hipoteselor şi 
al teoriilor; seiința se mărginesce a constată şi a coordonă faptele. Câna 
numărul observaţiunilor asupra unui ordin de fenomene s'a mărit în destul 
Ca să se potă stabili regulele şi legile cărora sunt supuse, acel grup de fe- 
nomene se clasâză, se coordonâză şi constitue o sciinţă sati un ram al unei 
sciinţe...» (2). 

Întrebările ce şi le pune presupun multă sciinţă. şi multă cugetare ; 
iată ca exemplu una relativă la originea căldurii: 

«Dar ce sunt ele acele rade, ce este căldura? Iată probleme mari nere- 

solvate ale sciinţei fisice și astronomice, nedomiriri la cari unii cred că ai 

r&spuns, când dqic: «Căldura este efectul mişcării! fiind-că ori-unde este 
«mișcare este şi desvoltare de căldură». Dar asemenea răspunsuri nu fac 
alta decât a ocoli dificultatea, a o mută dintr'un loc într'altul, fără de a o 

deslegă : într! alte cuvinte, este a se învârti într'un cerc viţios, căci nasce 

o altă întrebare: Ce este mișcarea?...» (3). 

Și faţă cu lucrările actuale ale lui Marconi, e bine de acită urmă- 
tGrea parte scrisă înainte de 1884: 

«Glasul se transmite la mii de kilometri cu repegiciunea gândului; greu- 

tăţile cele mari sunt ridicate .și duse cu foc şi cu apă, oraşele se pot lu- 

mină ca diua prin sciinţa electrică. Locomobila și vasul cu aburi ai schim- 
bat starea lumii într'o jumătate de secol. Nici o revoluțiune politică şi so- 

cială, dice el, m'a putut aduce în hime o prefacere comparabilă cu acea, adusă 

de drumurile-de-fer, de navigaţiunea vapbrelor şi de telegrafia electrică. In 

tâte dilele omul dobândesce puteri nouă... (4). 

Sai încă: 

«Archimede, dacă ar înviă, de odată cu t6te cunoscinţele şi cu tâtă sciinţa 

sa, ar r&mân6 în uimire şi nedomirire dinaintea unei locomotive, alergând 

ca năluca, ducând după dinsa o sută de vagâne; dacă ar audi în telefon 
vocea unui amic dela un capăt al pămîntului la altul...» (5). 

Tot ast-fel în ce privesce chimia, el vede just când scrie următărele: 

«Chimia s'a făcut una din cunoscinţele cele mai neapărate ale omului. Ea 

se amestecă în t6te trebuinţele materiale ale n6stre. Nu este materie de con- 

(1) Pământul şi Omul, pag. 77. 
(Q):Ibidem, pag. 74. 
(3) Ibidem, pag. 31. 

(4)?Ibidem, pag. 69. 

(5) Ibidem, pag. 91.
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sumaţiune, nu este fabricaţiune, unde chimia să nu jce cel dintâi rol, şi ţăr- 
murile unde se va mărgini influenţa ei in societate sunt forte depărtate...» (1). 

Iar în privinţa unităţii materiei, al căreia convins partisan sunt, 
găsim următârele idei: 

«Din diamant ea face cărbune, şi nu este îndo6lă, că într'o di o să ne 
arate mijlocul d'a face diamant din cărbune . . .» (2). 

Fapt ce a fost realisat just o jumătate de secol mai în urmă de 
Moissan. Tot la acea epocă, 1844, el mai diceă cu drept cuvînt: 

«Cei ce aii Gre-care cunoscință de acâstă sciinţă nu pot socoti de nebuni 
pe cei ce caută a face aur din plumb şi din alte materii . . .» (3). 

Şi mai în urmă: 

«Dumnedeii mai scie dacă aflarea petrii filosofale se mai pâte consideră 
ca o chimeră . . » (4). 

În privinţa sciințelor naturale are pagini admirabile şi principiul a. . a va? Lu pus înainte de Lamarck, Wallace și Darwin îl resumă în următârea 
cugetare, frumâsă şi adevărată: 

«Selecţiunea naturală îşi are sorgintea în admiraţiunea frumosului şi în vitejii . . » (5). - 
Vorbind despre originea şi transformarea omului, găsim că: 
«N6mul omenesc pornesce de la misterul neînțeles încă al creaţiunii a unui singur mascul şi a unei singure femele. Dar cum de lao singură sor- ginte s'aii produs atâtea seminţii, atâtea soiuri și atâtea varietăţi de 6meni, atât de deosebite între dînsele prin formă, colori, inteligenţă şi aptitudini ? Sciinţa este până la un punct acum chiar în stare a ne explică acest fe- nomen ...> (6). 

Şi: 

«Ori-care ar fi clasificarea la care se va opri sciinţa, teoria lui Blumen- bach, de o singură şi comună origine, rămâne neatinsă, căci deși vedem o mulţime de soiuri de cai, de oi, de câni, de porumbi şi de găini, unele de o col6re, altele de alta, unele cu părul lin, altele cu părul creţ, diferind prin forme și prin calităţi, precum sunt şi Gmeni, unii cu barbă, alţii spâni 
  

(1) Foaie sciințifică şi literară, No. 21 din 16 Iulie 1844, pag. 210. (2) Ibidem. 

(3) Ibidem. 
(4) Pământul şi Omul, pag. 71. 
(5) Ibidem, pag. 55. 
(6) Ibidem, pag. 100.
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unii cu unghiul facial mai ascuţit, alţii avendu-l mai teşit; însă și ei, ca şi 

cele-lalte n6muri animale, se reduc la un singur om, la o singură pereche, 

şi seminţiile nu sunt decât formele unui n6m unic, care se imperechâză, 
păstrând însuşirile și facultăţile secundare ce se perpetuă prin transmite- 
rile din generaţiune în generaţiune. ..» (1). 

În altă parte a scrierilor sale rămâne cu drept cuvînt uimit despre 
puterea creerului omenesc: 

«Bsenţa materiei cerebrale este ce-vă, care întrece ori-ce imaginaţiune. 

Este în adevăr de mirat cum o câtime aşă de mică de acâstă substanţă 
pâte da o aşă de mare desvoltare activităţii...» (2). 

Şi arată progresul omului prin următârele: 

«Câţi secoli trebue să fi trecut — dice el— până ce Gmenii să fi ajuns a 

nu se mai mâncă între dinşii şi până aii putut să-și reguleze relaţiunile 
sociale ? Câţi secoli vor trebui să mai trâcă,până vor ajunge a nu se mai 
invidiă, a nu se mai persecută unii pe alţii şi până vom înțelege cu toţii, 
că fericirea unuia este un bine pentru toți, „precum nenorocirea fie-căruia 
este un r&ă comun...» (3). 

Şi: 

«Scara intelectuală la om este fârte întinsă, de vom compară pe gușaţii 

cretini din valea de Aosta şi-i vom pune în cumpănă cu Gmenii civilisaţi, 
ce vedem chiar în vecinătatea lor, cu un J. J. Rousseau, cu un de Saussure, 

saii ca un Decandolle; se sperie mintea omului de abisul care desparte 

aceste fiinţe de acelaşi n6m... > (4). 

Şi o caracterisâză ca un artist în modul următor: . 

«Ne-am put6 închipui scara soiurilor de 6meni ca un lavi cu tuş care, 

începând de la albul hârtiei, ar ajunge la negrul cel mai întunecat prin 
cușe subţiri şi succesive, trecând prin tâte tonurile intermediare... » (5). 

În altă parte exclamă cu dreptul, privind pe de o parte, atâtea mi- 

line de ani în urmă, în vi6ţa primitivă a primilor Gmeni, a omenirii 

animale, a vieţii inferidre, şi trece cu gândul la lumina şi armonia 

viitorului, lumină datorită creerului şi armonie datorită sufletului 

omenesc. 

(1) Pământul şi Omul, pag. 99. 
(2) Ibidem, pag. 59. 

(3) Ibidem, pag. 90. 

(4) Ibidem. 

(5) Ibidem, pag. 137.
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Îmi pare admirabilă cu deosebire următrea cugetare, în ce privesce 

mârtea şi viâţa, care se aplică tot atât de bine individului, ca şi na- 

ţiunii: 

«Formarea şi disoluţiunea, vi6ța şi mârtea sunt nisce condițiuni fatale, 

de cari nimeni nu pâte scăpă. Materia şi forma, t6te-i sunt supuse. Spi- 

ritul le adună și le dă o viţă. Când el se corumpe, când materia se strică, 
se desface și se disolvă. O ginte, o seminţie dispare, dar reapare sub altă 

formă şi în alte condițiuni, ca să primâscă spiritul, care numai el pâte da 

vi6ţă, legi şi unitate...» (1). 

E curios de a observă, cu acâstă ocasiune, cum şi Ion Ghica, ca şi 

numer6se inteligenţe superidre, şi până şi popre primitive chiar, fără 

voe, fără a-şi da s6mă, simt, pătrund, li se reveleză noţiunea vieţii 

perpetue şi legarea ei provisorie cu materia tangibilă. 

Iată cum resumă el de magistral continua evoluţiune, materială şi 

morală: 

«Pretutindenea apariţiune, perfeotibilitate şi dispariţiune...» (2). 

Cugetare, care admite dispariţiunea conform cu vederile n6stre ac- 

tuale. 

Dispariţiunea unei fiinţe însă presupune dispariţiunea unui complex 

de organe, ce implică în fiinţa lor materie şi forţă. De mult dejă, graţie 

lui Lavoisier, avem axioma sciinţifică: Nimic nu se perde, nimic nu 
se crează în natură. Nimic nu se perde, nimie nu se crează ca ma- 

terie, a dovedit-o Lavoisier ; nimic nu se perde,. nimic nu se crează 

ca forţă, ca energie, au dovedii-o fisicianii secolului trecut. 

Materia, acest substrat vagabond, care alcătuesce corpurile nâstre, se 

primenesce necontenit: O 'moleculă de carbon, care se pâte află astăgi 
în parfumul mirositor al unei rose, a putut aparţine eri unei molecule 

de bioxid, provenind din putrefacţiunea cărnurilor lui Cesar, sai a 

vre-unei insecte; din focul nestins al sorgintelor de hidrocarburi, ce 

es pe alocurea din pămînt, sau din vrâscurile aruncate de Vestale, 

pentru a întreţin6 focul nestins al credințelor trecutului, dispărute ca 

şi popsrele cari le-ai profesat, sai din tămâia ce se arde la altarele 

creştine. 

O moleculă de apă din sângele nostru mâne pote fi dusă de vîn- 
turi spre a căd6 în rouă pe piscurile Carpaţilor, pe cari cresc ima- 
culate florile Reginei; luată de o radă a s6relui din țesutul lor, ea 

    

(1) Pământul şi Omul, pag. 108. 

(2) Ibidem, pag. 85.
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va fi înălțată în senin, va put fi dusă, spre a alcătui cu altele ploile 
binefăcătâre sau cielnele teribile, apa adâncurilor oceanurilor, sau al 

isvorului tainic şi r&coritor. 

Perpetuă schimbare, perpetuă mişcare, necontenită viâță şi morte, 
necontenită transformare. 

Dar totul nu este numai materie ponderabilă.. . 

Ce-vă mai subtil pătrunde Universul; o materie mai eterică, nesu- 

pusă legilor atracţiunii, umple spaţiul infinitului. 

Este 6re vre-o legătură între viţa terestră şi vi6ţa universului, 

graţie acestei materii? Este şi viţa o energie care, ca şi materia, 

pâte să se transforme fără a-şi perde entitatea sa? Iată cestiuni pe cari 

sciinţa le va pune la disposiţiunea filosofiei, căci, după cum fârte bine 
giceă Ion Ghica: 

«Astădi nu este filosofie fără sciinţă... » (1). 
Iată cine a fost lon Ghica. 

Om superior, cugetător înalt, om de sciinţă, factor cultural impor- 

tant în desvoltarea nâstră, mare scriitor, observator de valGre, vul- 

garisator de s6mă, sclav însă al epocii în care a trăit. 

Operele sale literare şi sciinţifice, pe cât de variate, pe atât de im- 
portiante, vor trăi şi vor face ast-fel parte din tesaurul preţios al cu- 

getării şi muncii românescă; ele constitue o glorie şi un titlu de mân- 
drie pentru numele săi şi nâmul nostru. , 

În viitor, Gmenii de talia lui lon Ghica vor put face mai mult: 

Specialisându-se, lucru posibil în present, pătrundând mai adânc într'o 

direcţiune, ei vor put6, prin munca lor, să ieă parte la progresul ge- 
neral al omenirii. , 

lon Ghica presimţise, și nu numai că doriă, dar credeă indispen- 

sabil şi de urgenţă, ca representanţi ai n&mului nostru să ieă parte 

şi ei la manifestările superidre ale omenirii în calea veșnică a pro- 

păşirii, 
Să salutăm dar cu tot respectul, datorit celor mai viteji, pe fruntaşii 

carii adesea cad împlântând stindardul la locui de ondre! 
Să salutăm pe demnii dispăruţi cari, prin munca lor, aii făcut ca 

România să intre şi ea pe calea frumâsă şi utilă a înaintării sciinţelor! 
Aceste prime ilustraţiuni ale n6mului se numesc: Emmanoil Baca- 

loglu, Grigorie Cobâlcescu, Doctorul Dimitrie Brândză, Doctorul Obe- 

denaru, Doctorul Marcovici, Constantin Gogu, Doctorul Assaky, Doc- 

torul Z. Petrescu. Ei sunt, în fruntea micei falange a Românilor, cari 

(1) Foaie sciințifică şi literară, No. 26 din 9 Iulie 1844, pag. 201.
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at înavuţit prin activitatea lor nu numai ceea ce datoriai către n6- 

mul lor, dar aă contribuit cu ce-vă şi la ceea ce datorim omenirii. 

Căci în viţa omenirii, tote popsrele, cari voesc să trăâscă cu dem- 

nitate, trebue să contribue cu ce-vă la mersul ei înainte. Alt-fel nu avem 

rațiune de a trăi. Mă i 
Ion Ghica de mult a dis: 
«Astă-di mai mult decât ori-când, existenţa şi perpetuarea unei ginte 

este strîns legată de desvoltarea sa morală şi intelectuală; ori-ce 

popor este condamnat a peri, dacă nu are o misiune de împlinit, sati 

dacă nu o înţelege, nu îngrijesce de dînsa și nu se aplică la rea- 
lisarea ei...» (1). 

Ondre dar primilor noştri antemergători în acâstă nobilă misiune 

pentru omenire şi neapă&rată datorie pentru n6mul nostru ! 

Odată cu independenţa ţării, am intrat într'o fasă nouă, fasa a 

IV-a, ași puts-o numi, în mersul vieţii românesci. 

La afirmarea n6stră pe tâte terenurile cunoscinţelor omenesci şi pe 

câmpul sciinţelor, vedem ridicându-se din ce în ce mai numeroşi 
aceia cari, prin inteligenţa, cultura şi munca lor, se disting pe terenul 
minunat al sciinţelor, contribuind din ce în ce mai mult la mişcarea 
de progres a omenirii, de care l6gă nu numai numele lor, dar și nu- 
mele scump al nâmului nostru. 

" Dorinţa lui Ion Ghica se îndeplinesce. Secţiunea de sciinţe a Aca- 

demiei Române din ce în ce adună material mai numeros. Facultatea 

de sciinţe din Iaşi își publică lucrările sale importante. Omenii de 
sciinţă din Bucuresci dispun de mai multe societăţi, în fruntea cărora 
Societatea Română de sciinţe culege şi unesce în acelaşi mănunchiii 

cercetările făcute de Români de pretutindenea sau lucrările ce ne 

vin de la ori-cine, relative la fauna, flora şi solul ţării. Ea a serbat 

luna trecută a 100-a sa şedinţă. Buletinul ei conţine 289 memorii, cu- 
prindând lucrări nouă. 

Mulțumită Domnului, avem representanţi demni ai tuturor speciali- 

tăţilor: nume române găsim acum în mod curent în bibliografiile 
străine; iar în Buletinul Academiei de sciinţe din Paris, acest înregi- 
strator al progreselor mari şi generale, s'au publicat, până la 1 Ianuarie 
1901, 119 memorii datorite la cercetători din ţâra nâstră. 

Faţă cu grijile şi necazurile momentului inerente vieţii popsrelor, 
să avem încredere în viitorul nostru, să punem în munca nâstră tot 
mai multă voinţă, pricepere și devotament, Şi să mulţumim Gmenilor 

(1) Pământul şi Omul, pag. 108.
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de bine ai nâmului nostru, Maiestăţii Sale Regelui, care a realisat, 

în timpul fericitei sale Domnii, stabilitatea, ordinea şi tendinţele bune, 

cari sunt isvârele sciinţei şi ale fericirii unui popor; să mulţumim în 

fine a-tot-puternicului Dumnedei, care nu ne-a păstrat de sigur fără 

cuvînt timp aprâpe de 2.000 ani, care a dat rasei n6stre calităţi su- 

peridre şi care ne-a trimis pe actualul Rege, ca cu înţelepciunea, pri- 

ceperea şi devotamentul ce-l pune pentru interesele de la cari decurge 

viitorul ţării, să ducă, cu căpeteniile acestui n6m, ţ6ra și nâmul no- 

stru mult. iubit acolo, unde le este calea indicată, şi să ieă parte cu 

temeiă la începutul acestei a IV-a epoci din vi6ţa n6stră naţională, 

în care poporul român va deveni şi el un factor în mişcarea de pro- 

păşire a omenirij.



 



i RESPUNSUL D-Lu: DIMITRIE A. STURDZA 
LA 

DISCURSUL DE RECEPŢIUNE AL D-vi DR C.[ ISTRATI. 

Aţi audit cuvîntarea colegului nostru Doctor Istrati în amintirea lui Ion Ghica, al cărui nume îl pronunțăm astădi şi-l vor pronunţă până în timpuri îndepărtate generaţiunile viitâre cu respect şi cu însufleţire. Ni s'a presintat înfăţişarea lui Ion Ghica. A excelat fără îndoâlă acest mare bărbat al n&mului nostru printre. cei mai de frunte erudiţi ai României şi printre cei mai distinşi prosatori ai ei: ceea ce ri- dică pe Ion Ghica la o înălţime covîrşitâre este faptul că, în mij- locul Academiei, el singur ar fi putut ocupă cu egală competinţă un loc de ondre în fie-care din cele trei secţiuni ale acestui Institut cul- tura]. 
Activitatea lui Ion Ghica este caracterisată mai ales prin o muncă harnică şi neobosită în tote: direcţiunile desvoltării poporului româ- nesc. El puteă în adevăr dice despre sine: fomo sum et humani nihil a me alienum puto. — În cercetări sciinţifice și teoretice, ca şi în vi6ţa practică și politică, neuitatul Preşedinte al Academiei Române se mişcă cu siguranţa ce dau cunoscinţele profunde și o rară pătrundere a lu- crurilor omenesci. 
Aceste aptitudini mari aă ridicat pe Ion Ghica la posiţiunea unui bărbat de stat de prima ordine şi unuia din căpeteniile marei gene- raţiuni, care a înălţat nâmul românese și a făcut posibilă fundaţiunea României moderne. El e unul din bărbaţii, cari ai avut o influenţă hotărîtâre asupra transformării n6stre politice şi sociale, prin cultura sa cu totul al6să, prin curăţenia sufletului săi, prin rîvna sa întru cele bune și folositâre n&muluj şi patriei, prin puterea sa de muncă şi prin încrederea sa nestrămutată în puterile vii ale poporului ro- mânese. 
Academia în deosebi va păstră o recunoscinţă eternă acestui mun- 

3 

2 
8
 și i.
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citor emerit. El a dat acestei instituțiuni direcţiunea prin care a de- 

venit cea mai înaltă instituţiune culturală a n6mului nostru. Desvol- 

tării Academiei Ion Ghica a devotat anii maturi ai vieţii sale. În mij- 

locul nostru el, în loc de a îmbătrâni, sufletesce întineriă. 

Munca care-l atrăgeă mai cu deosebire eră aceea, care îmbrăţişă 

viţa socială. Cu ochii ager el a observat mişcările, tendinţele şi ne- 

voile diferitelor clase ale poporului, relele economice şi morale cari 

le bântue; cu până maestră el adescris cele bune de urmat şi a bi- 

ciuit cele rele ce întîmpină. Ion Ghica e fără îndo6lă economistul cel 

mai distins ce l-a avut România, şi bărbatul care în acâstă direcţiune 

a tras brazde adânci şi binefăcătâre. 

Munca însă statornică a vieţii sale a fost îndreptată spre desrobirea 

politică, economică şi morală a patriei. În acâstă direcţiune el a fost 

unul din cei mai vrednici luptători şi conducători. De dînsul se pote 
dice, că a fost absorbit de ale patriei nevoi. 

În momentele cele mai importante ale transformării Statului român. 

Ion Ghica a avut o acţiune din cele mai hotărîtore. - 
În 1848, spiritul conducător al mişcării eră Ion Ghica. De aceea el 

a tost trimis la Constantinopole, ca să se pună în contact cu diplo- 

maţia europână. Lipsa lui în Bucuresci fu imediat şi greii simțită. La 

30 Iulie 1848, Constantin Rosetti îi scriă : — «Lipsa ta am simţit-o atât 

«de mult, în cât de dece ori pe fie-care qi diceam: Unde este Ion ?» 
“Nu mai puţin a fost Ion Ghica unul din principalii promotori, unul 

din cei mai energici luptători ai mişcării naţionale din 1866. 
În precuvîntarea la cartea: «Trei-deci de ani de Domnie ai Regelui 

Carol I» stă scris: 

«A trebuit o muncă uriașă pentru a eşi din labirintul. de greu- 

<tăți în care se află Guvernul provisoriă de la 11 F&vruarie 1866 şi a 

«ne opri de odată în faţa lui Carol de Hohenzollern, a unui: Principe 
«capabil de a înţelege deplin și de a îmbrăţişă cu căldură misiunea sa. 
<A trebuit o lucrare uriaşă pentru a schimbă opiniunea Puterilor mari 
«ale Europei. A trebuit, mai presus .de tâte, o mare sinceritate de con- 

«vineţiuni, o mare curăţenie de suflet, o voinţă clară şi hotărîtă din 
«partea bărbaţilor, cari aveai în mâni direcţiunea mişcării, pentru a 
cisbuti, ca dorința ţării să devie o realitate.» — Se pâte adăogi la 
aceste cuvinte, că dilele de 8 Aprilie şi de 10 Mai — plebiscitul . alege- 
rii Principelui Carol de Hohenzollern ca Domn al României şi intrarea 

lui în Bucuresci pentru a luă frînele Domniei oferite lui de poporul 

românesc — se datoresc mai ales la trei bărbaţi, cari aă fosţ ne- 
clintiţi la postul lor de credincioşi ai patriei lor:-lui Ioan Brătianu, 
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bărbatului celui mai de încredere al poporului, lui Nicolae Haralambie, bărbatului celui mai autorisat al armatei, lui Ion Ghica, diplomatului celui mai distins pe care-l aveă România. Nică un singur moment aceşti trei bărbaţi nu ai lăsat să fie mușcați de șârpele ambiţiunii, nu au şovăit : gi şi n6pte ei ai lucrat în acel timp de grea cumpănă, ca să triumfe geniul nâmului românesc. De aceea şi munca lor nu a rămas zadarnică ; iar reuşita a fost deplină. De acești trei bărbaţi s'a așezat 
temelia Regatului Român. 

În acele dile mari de la 11 Fevruarie până la 10 Mai 1866, am avut fericirea a sta di şi n6pte alăturea cu Ion Ghica şi a urmări tâte miş- cările sale. Puteă el prin posiţiunea sa în ţâră, prin relaţiunile sale cu cei dintâi bărbaţi de stat ai lumii europene, prin capacitatea sa, pe care nimeni nu o contestă și care domină consciinţele tuturora: puteă el să îndrăznâscă tot, mai ales că eră Ministrul Afacerilor străine şi Preşedintele Consiliului de Ministri. Precum Nicolae Haralambie nu s'a gândit un minut: măcar să întrebuinţeze armata pentru a se înălţă pe sineşi; precum Ioan Brătianu a pus în cumpăna acelor dile pu- terea fermecătâre a geniului săi pentru a aduce resultatul dorit de toţi, dar de a cărui realisare mulţi se îndoiaii: asemenea și Ion Ghica 
şi-a încordat t6te puterile sale, pentru ca pe de o parte să convingă pe bărbaţii de stat, cari ţineaă în mânile lor conducerea afacerilor 
europene, că ceea ce doriai şi voiau Românii eră în folosul desvol: 
tării pacinice a Orientului Europei, în folosul păcei generale, şi pe de 
altă parte să îndrepteze acţiunea internă pentru a nu zădărnici pe 
cea externă. Şi în acele împrejurări, Ion Ghica a dovedit o muncă 
neobosită, o credinţă înălţătâre Și un simţimînt profund de datorie 
către menirea mai înaltă a omului, daruri alecelor aleşi ai lui Dumnedei. 

A ocupă locul, văduv de un bărbat atât de însemnat, este o mare 
ondre. Noi, vechi conlucrători ai lui Ion Ghica, felicităm Academia că 
Doctorul Istrati este urmaşul unui bărbat atât de ilustru al nâmului 
nostru. Ne bucurăm de acâstă qi de sărbătore, căci muncă proprie şi 
activitate stăruitâre ai adus în mod natural pe Doctorul Istrati printre 
noi. Înainte de a fi membru al Academiei, domnia-sa s'a distins prin 
cercetări însemnate în sciinţa chimiei: de când muncesce cu noi, Doc- 
torul Istrati a arătat cel mai vii interes pentru propăşirea Institutului 
nostru. Ast-fel cunâscem și îmbrăţişăm pe Doctorul Istrati ca pe un 
bărbaţ cu mintea şi cu inima deschisă, ca pe un lucrător de frunte în 
via nâmului românese. Ca atare îi dorim putere şi sănătate, resultate 
numer6se şi temeinice în ale activităţii sale. 
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