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„DOUĂ REVOLUȚII . 

Ultimul sfert al secolului al XVIII-lea se poate 
mândri cu dreptate a fi înscris în analele ome-. 

nirei, două din cele mai utile şi mai i măreje re- 
voluţiuni. - ' 

Ambele erau produsul cugetării omenirii care, 
prin oamenii săi cei mari, se pregătea pentru o 

nouă fază a vieţei şi modului său de a vedea. 
- şi înţelege rostul lucrurilor, atât în domeniul îi- 

„zic cât şi moral şi social. , 

Una din aceste revoluţiuni și cea mai cunos- . 
cultă tuturor, aceia ce se făcea în domeniul mo- 
ral şi social, era pregătită: mai de demult de 
marii cugetători, cu deosebire ai secoluluit trecut, 
între cari vom cita numai pe Rousseau şi Vol- 
taire. Ea începe la 1789 pentru a se afirma şi. 
a-şi culege fructele, până cea fost. întreruptă în 

mersul său cam de o dată cu inaugurarea mo- 

Re narhiei “Napoleonice. Efectul produs de ea nu 

numai în Franţa, dar asupra omenirei în genere, 
; a fost imens” - 

| Societăţile. diferitelor ţări au fost schimbate, | 
Dreplatea şi egalitatea deveniră calităţi inerente 

". îndividului în noua societate liberă. 
Cu toată dreptatea -revendicărilor cerute şi
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, INI RERRR e 
obținute în ma re parte de cei ce le-au făcut; cu tloală partea ei eminamente! generoasă şi uma- nilară; în prac lică însă, ' această revolujiune, a fost mai adesea despotică şi găsim chiar în e- xistența ei, momente -alât de lriste, în cît ne distrag atenţiunea şi simpatia pentru modul cum S'a inaugurat ' marea operă de regenerare .a o- menirei ! Ţelul de depăşire, măsura nu fu res- pectată, numeroase viclime inocente căzură; mi- şeii şi nebunii, 

mari ale masel 

cari alcătuesc spuma mişcărilor 
or, ori-cât ar fi de. înalte prin sco- pul lor, ajunseseră la un, moment aproape în fruntea: afacerilor. Resultatul fatal şi final fu că revoluțiunea, sublimă prin scopul ei, prin prac- “tica lucrurilor însă 'deveni Teroarea, şi prin 'ex- cesele sale se: Provocă reacjiunea şi- o oprire? în mersul înainte, ce se doria şi se doreşte încă atât de mult. Şi 

lice ce s'au obj 

iată de ce, de și resultatele prac- 
inut sunt imense, totuşi din causa acestor excese şi a reacjiunei Produse, după irecere de un secol, “pare că se clădeşte încă - Pe povârnişul aceluiaş Vulcan. mișcător, ce stă "gata să distrugă totul, prin vehemenţa sa ! Facă cerul ca, de asiă dată cel puţin,  revoluțiunea socială să se facă în mod liniştit sub conduce- "rea numai a oamenilor convinşi, capabili, oneşti "Şi sinceri, pentru a evita o nouă teroare, care va fi în. cazul 

şi va da de si 
file în mod si 
luţiune, în domeniul ştiinţelor, care a avut loc în - 

mțitor şi durab 

de faţă incomparabil mai teribilă 
gur înapoi şi ştiinţele .şi societă- 

il! Cealaltă Tevo- 4



Lavoisier .: > 5 
  

acelaş limp, este cu mult mai frumoasă, mai mă- 
reață şi aşi putea zice chiar şi mai utilă, mai fe- 

ricită şi mai fertilă în fapte. mari. Căci fără zgu-- 

duiri. vătămătoare, fără victime, fără a provoca . 
reacţiunea și întrerupere în mersul ei, ea : dele 
din - contră drum gândirei, observajiunei: şi ex- 
perimeniaţiunei; ea le înlesni un zbor puternic, 
indicându-le “mersul nesfârşit î în timp şi o cale 
nestrăbătuiă pe care 9 parcurg necontenit, pro- ă 
gresând mereu şi mereu culegând fructe utile; 
atât pentru fericirea omenirei cât şi pentru sa- 
tisfacerea cugetări senine. 

lată ce a produs - revoluţiunea î în ştiinţe c care 
nu a avut teroarea sa şi cea ce e: încă mai im: 
portant, e că. fără-o altă revoluţiune zguduitoare 
în perspectivă, opera ei evaluează. mereu, pro- 
gresând necontenit. In timp de un secol numai 

„ea schimbă cu totul faţă lumei. 
„Aceaştă revoluțiune î începu'la 1772 şi se ma- 

nifestă * "puternic: până la 1783, epocă în care 
sunt cuprinse marile “lucrări ale omului „Celui 
mai complect, celui mai mare poate, după cură 
zice Dumas, pe care Franța Va produs în Știin- 
fă“: e Lavoisier, căruia “i datorim. această -revo- 
luţiune în filozofia naturei, în ştiinţele - fizice, fi- 
ziologie;, medicină: şi higienă; căruia îi! 'datorim 
cu deosebire crearea chimiei moderne şi tot ce 
a produs ea de neînchipuit până acum. 

Eată de ce, cu drept. cuvânt, ilustrul. Wiirtz 
pusese la! începutul importantei sale prefaţe; la - 

dicționarul său de chimie, din anul 1869: Chimia 

este o ştiinţă franceză. . - e  
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- De la începutul aclivităței sale, Lavoisier fu 
promotorul care, prin munca sa proprie şi prin. 
„interpretarea justă a acelei săvârşile de iluşirii 
săi contimporani, arăta în alt mod alcătuirea cor- 
pilor -şi interprelarea fenomenelor fizice, ce în- 
tâlnim. EI sistematisă ştiinţa de a observa şi ex- . 
perimenta; făcu posibilă crearea gramalicei (no- 
menclaturei). ştiinţei chimice; și indică utilitatea 
imediată a noțiunilor căpătate, arătând vasta lor 
aplicaţiune în technologie,' agricultură, fisiologie, . 
medicină şi higienă. Toate aceste linii 'mari sunt 
stabilite de o dată de acest mare geniu, care 

„avea, în gradul cel mai superior, puterea de ob- 
servajiune, judecata sănătoasă şi care singur 
ştiu. să tragă, din munca făcută până la acea e- 
pocă, deducţiunile şi legile ce decurgeau din. 

faptele observate. : - 
Marea revoluţiune . franceză de la 1789, fără 

şi mai marea revoluție a şliinţelor de la 1772 
până la 1783, nu ar îi putut ajunge de cât în 
parte scopul său. Şi totuşi cel ce a săvârşit în 
Ştiinţă această a doua revoluțiune căzu victimă 
primei revoluțiuni! - .: : | 
Putem vedea cu uşurinţă. că, în special fizica 

şi chimia, au transformat totul 'pe suprafața pă- 
mântului. Ori-ce s'ar zice, vieaja acum e mulţ 
mai plăcută şi mai uşoară. Şi nu e departe mo- mentul când uzinele producând direct. din ele- mente, alimente variate şi în abundență, vor face. Soaria omului şi mai fericită, pe câte posibil cel puţin ] nu - 

«
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Căci să nu uităm, că dacă fiecare epocă, în 

mersul lot înainte al omenirei, înscrie la activul 

său imensele încasări de avuţii morale, sociale 

şi şliințilice, cari. uşurează starea economică şi 

facilită şi îndulcesc raporturile dinire fiinţe, _na- 

iuni sau state, dar tot ele înscriu necontenit, la 

pasivul lor, dorinţe şi aspirațiuni, dificultăţi de 

_ învins, din ce în ce mai variale şi mai indispen- 

sabil de rezolvat pe viilor, necesități care nasc 

necontenit şi despre :cari nu avem, în mare par- 

te, nici chiar presentimentul în present! 

O tragedie acum un veac. 

Peniru a putea să înțelegem mersul faptelor. 

să ne reinloarcem cu mintea la cele ce se pe- 

ireceau în ziua de 8 Mai 1794 la Paris. 
Ne vom afla în plină revoluţiune şi în o fază 

a ei nu din cele mai vesele. Ie 
„Timpii de alimintrelea deveniau din ce în ce 

— ne spune ultimul biograf a lui Lavoisier, cel 

mai mare chimist âl Franţei de astăzi, Berthe- 

lot — mai sumbri şi mai sângeroşi. Se aflau în 

plină teroare. Girondinii, Danton, Camille Des- 

moulins, periseră pe eşafod. Urele publice nu se 

domoliseră şi resentimentele private veghiau cu 

o tenacitate implacabilă, gata a trage profit pen- 

tru răzbunarea lor din prejudecățile populare.“ 

Pe la ora i post meridiane de la Paris, lrl- 

“ Dbunalul revoluţionar instituit numai peniru a ju-
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deca crimele politice, era. întrunit spre a judeca 
pe. fermierii generali cari nu erau însă acuzaţi 
de nici un act'de incivism, A 

Vorbeşte - Subslitutul Liendon, ca acusator 
pubfic. RR 

Vorbirea îi fu scurtă, fală şi, cum se cuvine. 
în asfel. de î imprejurări, . sforăitoare ! Buletinul . 
tribunalului revoluționar . ne arată că el întrun 

"mod succint şi mişcitor a reaminiit diferitele 
„feluri de nedreptăţi. şi abuzuri făcute de fermie- 

rii generali şi a sfârşit zicând: „că 'măsura cri- 
melor acestor vampiri era la culme, că ele ce- 
reau răzbunare, că imoralitatea acestor ființe era 
întipărită în opinia publică, şi că ei erau autorii * 
tuturor relelor cari de cât-va timp lovise Franţa.“ 

Pe 'banca acuzajilor se aflau 28 de fermieri 
generali, din cei 30: implicaţi. îi în această neno- 
rocită „afacere, căci 2, prin protecțiune, între cari 

un prieten a lui Robespierre, fuseseră şterşi de 
pe listă. Între aceşti :28 se aflau Lavoisier şi so- 
crul său Paulze. _. .. A 

Procesul se începuse la. 40 ore “ dimineaja, 
Acuzaţii, stă scris! în procesul verbal al şedinfei, 
se aflau. liberi „Şi fără fiare, în: tocmai ca și în 

* present la curţile cu juraţi ale Ungurilor, î în pro- 

_cesele actuale ale.Românilor. . - — 
„La. acusaţia 'substitutului răspunseră şi mai pe 

scurt cei 4 apărători, ce se dăduseră de tribu- 

nal celor 28 acusaţi şi cari fuseră lăsaţi să co-. 
munice . împreună numai un quart de oră mai 
înâinte. S&zilles, apărătorul dat lui Lavoisier, nici 

____nu se presintă la şedinţă.
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“Presida tribunalul Coffinhal, care la un mo- 
ment dat strigă doctorului Hall, care .. avusese 
curagiul a pune sub ochii tribunalului un raport 

în favoarea lui Lavoisier, redactat în numele biu- 

roului de consultajiuni al artelor şi meșteşugu- 

rilor din care făcea parle şi. Lavoisier, de şi 

creat la 1791, că, „Republica nu are nevoie de 
învățați, trebue ca justiția să-și urmeze cursul.“ 

Cofiinhal, acest nemernic de tristă memorie, 

fu ghilotinat şi el ceva mai În urmă. : - 

E curioasă soaita celor doi judecă! ori şi a ce: 

lor 12 juraţi. care luară parte la acest proces, 
" şi printre cari se afla un coafor, un lăutar, un 

giuvaergiu, un'oțetar: şi un funcţionar dela di- 

ligenţe. Cinci. din aceștia fură ucişi mai înc urmă 

dimpreună cu Fouquier Tainville, un om fără ca- 
racter, care redactase actul de. acusare „contra, î 

fermierilor, falşificând adevărul. 

= Mai de multe ori în timpul şedinţei, juraţii şi 

judecătorii, spune -Delahonte, care scâpă ca prin 
minune în această. zi de moarle, îşi 'permiseră 

„de: a ridiculisa unele răspunsuri şi a da alto- 

ra interpreiațiunea. cea mai crudă şi mai falşă,“ 

„„“Aceştia erau Catonii revoluliunei mari, în zilele 

ei. de peire şi;zăpăceală,. cari, răzbunau așa zi- 

când societatea veche]. . .: 

Acusajii petrecuseră: noaptea la: “Conciergerie. 

unde ; fuseseră. spoliaţi, de. tot ce aveau pe ei, în 

cât. neavând cu ce.să.se hrănească cerură să 

li se dea pânea.. neagră-a fâchisorii. „O. inimă 

generoasă şi necunoscută, cu multă probabilita-
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te d-na Lavoisier, le procură însă pe de ascuns, 
prin ajutorul femeii portarului, o hrană mai bună. 
„„Ei fuseseră aduși în această închisoare în 

» noaptea de 5 Mai, între două “rînduri de jan- 
“darmi "călări. şi de pedeștri, cu facle aprinse; 
toți erau înghesuiți şi scuturaţi în nişte - căruțe 
deschise, din care cauză suferiseră mult pe drum. 

„Ajunşi la Conciergerie — zice simpaticul - şi 
ilustrul biograf Grimaux — fermierii : generali, 
după lunga formalitate a închisorii fură puşi, unii 
în carcerile despre cari ne-a făcut cunoscut 
Beugnot, toate grozăviile, ceilalți în camera pe 
care o ocupase Marie Antoinelie. Noaptea fu 
groaznică. Câji-va numai puluseră obţine paturi: 

cu frânghii fără saltele nici învelitori, cei mai 

mulți au irebuit să şează pe bănci sau chiar pe 

jos; toţi erau înlemniţi de frig când; la 7 ore 

„dimineaţa, se deschiseră uşile carcerilor.“ 

Ultima scrisoare a “ui Lavoisier 

În acest loc marele Lavoisier, î în Seara uliimă 
a existenţei sale, în seara la 7 Mai, scrise cea 

"de pe urmă a sa gândire sub forma unei epis- | 

tole adresată vărului său -Augez de Villers şi pe. 

" care nu mă pot împedeca de a o reproduce... 

"Am parcurs o carieră destul de lungă, cu: 

deosebire foarte fericită, şi,cred că memoria 

mea va fi însoţită de oare cari-regrete şi poate 

de oare care glorie. Ce aşi îi putut dori mai 

mult ?
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„Evenimentele în care mă găsesc cuprins, cu 

multă probabilitate îmi vor evita inconvenientele 

_ bătrânejei. . Voi muri în toate puterile mele, a-' 

ceasia este încă un avantaj pe care trebue să-l 

număr pe lângă acele de cari mam bucurat. 
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-tința mea. 

. ce:vă scriu.“ . . 

Dacă simt oare cari sentimente penibile e de 

a nu fi făcut mai mult pentru familia mea; este 

de a îi lipsit de toi şi de a nu putea daniciei. 

nici ţie, nici o dovadă de iubirea şi reCcunoş- 

„Este. deci adevărat'că exerciţiul tuturor vir- 

tujilor sociale, servicii importante aduse patriei, 

o carieră întrebuințată util pentru progresul ar- 

telor şi al cunoşiințelor. umane, nu sunt sufi- 

ciente pentru a apăra-de un sfârşit sinistru şi 

spre a înlătura de a peri ca culpabil! 

„Ii scriu astăzi, pentru că mâine poate nu-mi 

_va mai fi permis a o face, 'şi fiindcă este o dul- 

ce consolaţiune pentru mine de a.mă ocupa de 

tine şi de persoanele ce'mi sunt scumpe în a- 

" “ceste de pe urmă momente. Nu uita de a mă rea- 

pe lângă cei ce se interesează de_mine, 

ca această epistolă să le fie comună. Cu 
. . . * 

probabilitate aceasta este cea din : urmă 

mini 

şi fă 

multă 

Este timp, cred, să pătrundem mai adânc în 

opera ştiinţifică, în activitalea variată şi mare, 

în “viaţa inlimă a lui Lavoisier. Nu vă aşteptaţi 

pentru aceasta la nimic nou de la mine. Tot ce 

se află cuprins în această expunere e scos .cu 

deosebire din biografia făcută la 1837, cu multă:
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căldură, de Dumas, în cursul lecţiunilor sale şi 
„din detaliata şi complecta: biografie făcută de i- 
lustrul şi simpaticul „chimist Grimaux, în 1888, 

- precum şi din . expunerea clară şi compleciă a 
operei ştiinţifice propriu zis după însăși caetele . 
din laboratoriu şi archiva Academiei de ştiinţe, 

„făcută la 1890, de către marele om de știință al 
Franţei, Bertheloţ. a 
"Ne având la disposiţiunea noastră: nimic din 
acest material unic şi sacru, pentru a putea fi 

“ consultal, nu se poate. cere de la mine, în aceste 
„ condijiuni, de cât a reîmprospăla fazele mari ale 
existenței şi aclivităței sale, | . 
Un lucru. însă avem cu toţii în înimele noas- . 
tre întipărit, aceasta e marea noastră admiraţie 

pentru acest om; şi, în ce mă priveşte personal, 
in să declar că 'nu fără o adâncă durere suw-. 

- fletească am trecut zilele- acestea, recetind viața 
acestui geniu martir al omenirei.. 
„În momentul când: izbucni revoluțiunea fran: 
ceză, — ne spune Berthelot, — Lavoisier reali- 

„2ase visurile” de: fericire şi glorie: concepute la 
începutul carierei sale. El era bogat, stimat, în- 
conjurat de amici,” învestit de funcțiuni înalte, 
privit ca unul. din cei întăi savanţi ai Franţei şi 
ai lumei; el era onoarea Academiei de ştiinţe, al 

“căreia director, fusese în. vreme. "Laboratorul său 
- de la arsenal 'era: centrul vieţii sale și al ştiinţei 
franceze; teoriile cari eşiseră de acolo, după 17 
ani de lupte,- transformaseră. chimia, al cărui nou 
creator, după o 'părere aproape “unanimă, deve- | 

nise Lavoisier. o
p
 

a
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„In “ordinea chiar a afacerilor publice, prin 

“competența sa financiară şi administralivă, re- 

cunoscută de toţi, semăna menit să fie chemat 
a ocupa oficiile cele mai înalte; i se propuse 

- chiar de a fi ministru în priniii ani ai revolujiu- 

“nei. Asifel fu culmea onoarei şi fericirei de la 

care avea să fie precipitat : Câji-va ani în urmă, 

_tolul se sfărâmă în mâinele sale.. 
„Depărtat succesiv din toate funcțiunile pub- 

lice, gonit din laboratorul său, învăluit mai în- 
tâi în ruina colectivă a Academiei, pe urmă în 

acea a fermierilor generali, despuiat' de ioate 

bunurile sale, cari fură pe sub sechestru, urmă- 

rit de acuzaţiuni injuste, închis, condamnat, el 

era condus la cel-de pe urmă suplitiu.“ 
_Ceea ce e poziliv e că în nicio biografie nu 

„se vede mai clar ura celor ce nu înțeleg pe o-. 

mul superior; gelozia amară cu deosebire a co- 
lor ce Yau înţeles şi "i văd superioritatea; alipi- 

rea. nesinceră a învinşilor . pentru a căuta, săi ” 

„răpească în parte meritul căpătat prin munca şi 

; vederile sale” geniale; bucuria geloşilor la răs-. : 

i pândirea negrelor calomnii; ura mişeilor —citez 

pe Marai şi Dupin în „cazul de faţă; — furia şi 

prostia: maselor, -ce- compromit' mişcările gene- 

“roase provocate spre. a le servi; înlocuirea cins- 

tei, ştiinţei şi geniului. chiar, a. patriotismului « celui 

„mai pur, prin transfugi şi. parvenili, . - prin şarla-. 

ani, mişei şi fraseologi seci, prin necorecţi şi .. 

ne convinşi cari în totdauna - încurcă şi ameţesc 

masele, desvoltând în ele numai. patima. şi. in-
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stinciele rele; şi cari, în toate aceste ocaziuni, 
îşi fac trebile la adăpostul principiilor măreţe şi 
sfinte, urmărite de omenire, pe cari însă ei nu 
le simt şi nici nu' le pot înţelege, dar le specu: 
lează numai. N 

Geniile, ca şi marile fenomene . fizice, nu au 
loc de cât rare-ori în natură. Ele se nasc în fie- 
care epocă ca nişte luceferi ce au misiunea să 

" lumineze calea dificilă şi înfunecată.pe care cau: 
tă ao Străbate cugetarea!  : a 

Adesea -ei sunt neînjeleşi, pismuiţi și temuţi 
şi cad victima superiorităţei şi menirei lor. Nu 
cred că fluxul şi 'refluxul, a căror cauză s'a dis- 
culat şi aflat, să nu servească în natură la ceva, 
totuşi acest fapt normal şi de sigur util — căci - 
nimic ne uiil nu are loc în natură — la câte per-. 
deri nenorocite nu dă loc. Tot astfel fluxul şi 
refluxul omenirei — fluctuat nec: mergitur e de- 
viza Oraşului Luminei, - Parisul — ce servesc la 
constanta. ei propăşire, câte victime, inocente nu 

=
 

„—au lăsat în urma lor! Un Lavoisier. e o victimă - 
“a omenirei. Se pare că binele se plăteşte. Şi uităm oare că Christ apostolul mare al omeni: “vrei a murit şi el pe-cruce! În orice mişcare, a: „lăturea cu cugețătorii ce o provoacă, pe lângă credincioşii cari se sacrifică ideei mari, câți pierduţi cu sufletul sau cu judecata nu găsesc, ocaziuliea propice a se manifesta? Atunci sân- gele nevinovat curge şi în numele celei mai înăl- țătoare şi mai mari idei, se comit! “adesea cele mai mari crime! | luşi e Acestea par totuşi a fi utile,
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căci i prin. monsiruositatea lor chiar,. opresc pro-. 
gresul răului ce ar înăduşi binele. Capul lui La- ? 

"voisier şi a altor victime ilustre ale revoluţiunei 

mari, căzând, s'a produs ca'o _venesecţie care 

descongestionând - fluxul mişcărei ce depăşise 

"ținta, a făcut din nou posibilă cugetarea senină, .. 
a făcut ca cei buni să ia o parte mai energică 

şi ca binele să pue stavilă desfrâului .şi să în- 

vingă răul. Maârea revolujiune franceză făcută 

pentru a consacra! drepturile omului,. devenise 
aproape o măcelărie: condamnabilă şi | fără scop. 
Graţie ilustrelor victime, totul a.reintrai în liniş- - 
te şi societatea precum și ştiinja modernă: şi- au 

luat sborul „spre. „orizonturi necunoscute, şi mai 
fericite. A - 

"Opera lui Lavoisier. 
. 

Privită în întregul său, marea operă săvârşită 

de Lavoisier trădează .pe "omul genial. El a îm- 

brăţişat ştiinţele cu pasiune, începând cu geo- 

grafia fizică geologia și meteorologia, trecu în 

urmă la fizică, şi chimie şi pătrunse: cu aceiaşi pu- 

tere economiă polilică, finanjele şi “agricultura. 

In toate aceste ramuri era la locul său şi în - 
toate acestea, la care putem adăoga fiziologia 

respirațiunei și: căldura animală, a lăsat urme 
neşterse. - 

Să nu uităm că un cap normal — prin egala 

desvoltare a părţilor sale — şi bine înzestrat de 

Dumnezeu,. poate reuşi deopotrivă î în orice di- - 
recție. 

2 . .
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Pentru. mine, în şliință cu deosebire, -şi înțe- 
. = leg ştiinţa în sensul larg al cuvântului, cu foarte 

rari excepliuni, - cine.. este un fisic sau ilustru, 
„bună oară, poate tot aşa uşor fi un fisiolog, geo- 
“log sau. chimist, botanist sau zoolog, medic sau 
archeolog 'ilusiru,'etc., cu aceiaşi 'puiere de ob: 
servajie şi creajiune. 

La alegerea specialităţei, totul depinde pentru 
cine are, astfel creerul conformat, de influenţele 
secundare ce 'au avut loc asupra sa în momen: 

„tul când voinţa fiinţei se afirmă şi când simpa- 
lia pentru-speciălitate. se naşte. Vedeţi cu deo- 
sebire. din acest „punct de vedere cea ce ne 
prezintă viață ştiinţifică a lui Lavoisier şi prin- 
tre modeini,-a lui Berlhelot şi a lui Pasteur. 

La- Lavoisier un fapt domină totul în aclivila- . 
tea sa ştiinţifică, privită din “punctul de vedere 
resirâns al cadrului ce ne interesează mai mult, 
acel al fizicei şi chimiei sigure şi în raport cu 

"filozofia naturei. . i 
Se vede de la început omul care are un plan 

de realizat. Planul e rezultatul ideei : prime ce 
urmează. Ideia .mare a lui Lavoisier consista în 
acea că simţia imperfecţiunea filozofiei. naturei 
creată de cei vechi şi explicată din nou în mod. 
ingenios-de Siahl. i s-de 

El avea 
adevărului. Aceasta e caracterislica geniului şi 

| Lavoisier trădează pasiunea acestui simţ, la fie- 
Care pas al activităţei sale Ştiințifice.: De aceia activitatea sa -ştiiţifică poate fi privită din urmă- toarele 'trei puncte: a | 

simţul noului ce conținea | germenul | 

g
o
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|. Lucrările sale. proprii în vederea ideei-ce 
urmăreşte. a a 

II. Lucrările altora, pe cari le-a controlat, a-: 
- desea le-a modificat în bine şi explicat astfel. 

SS cum nici nu cugetau cei ce le-au făcut... - - 
III. Lucrările . altora, produse prin: curentul i- 

CX deilor lui Lavoisier, "pentru al combate sau 1 Sus- 
SS ține. ” 

E curios de observat că i-au servit cu deose- 
bire lucrările făcute. de adversarii teoriilor sale. 
Acest lucru .s'a întâmplat. şi în zilele noastre cu - 

” lucrările asupra disociaţiunei, produse î în contra , 
şcoalei atoniiştilor şi pe care din contra au ser- | 
vit-o de minune. 
- Toate aceste lucrări intrau: u- perfect şi aveau 

un -sens, în cadrul “cercetărilor sale, pe când 
- altfel rămâneau sterile, sau ar “fi făcut rău,. ex- 
plicate în mod falş de contimporanii săi.. 
„Vedereă justă a: lui Lavoisier aproape prece- 

da faptele observate. , , 
„Aceasia -e de fapt propriul unei teorii gere- 

rale adevărate :- i—zice + Dumas,—nu numai să per- 
milă de'a explica cea-ce se scrie deja, dară - 
încă cea-ce .se află. în. urmă, şi chiar cea-ce să. : 
lasă spre a fi descoperit de posteritate.“ | | 

De aci ura, zavislia şi acusaţia contra lui La- * 
voisier, de a se fi. servit şi de aşi îi însuşit lu- 

„„ Crările altora. - | | „ELI 
In toate. direcţiunile scrutărei” crierulu PAS Erard ie 

progresul nici nu poate să se facă în at_mo CURE 
“Munca muncitorului isolat este adunată, „cerce? 

, 
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tată şi judecată, din punctul de vedere înalt al 
ştiinţei, de un cercetător. mai superior care a: 
desea € steril în lucrările de detaliu. Acest lu- 

“cru s'a petrecut în trecut, are loc. în present şi 
va continua a se întâmpla în viitor, „căci * altfel 
progresul nu ar fi posibil, i 
Pleiada muncitorilor pe câmpul şiiinţilor fisi- 

ce, cu Lavoisier, Priestley, Scheele, Cavendish, - 
„Black, etc., în: frunte, poate fi considerată ca o 
escuadă de lucrători, toţi abili şi activi, dar o-. 
cupând pe -teren diferite atitudini. Cel ce se 
află mai sus ca vecinul său —— de fapt prin cul: 
tura şi înteligența sa, mai mari—va profita, ştiin- 

-“ţificeşte vorbind, şi de aceia a vecinului său. lată „de ce Lavoisier. zicea încă de la 1773: „Lucră- 
.- rile diferijilor autori pe cari "i am citat mi-au 

prezentat porţiuni separate dintr'un mare lanţ; 
„ele. mi-au procurat câte-va inele, dară rămâne a 

„se, face o serie de experienţe: necesare pentru 
a -forma continuitatea.“ i , 

- Lavoisier, prin Ştiinţa sa, prin abilitatea sa “. experimentală, prin . geniul său, cu „deosebire, 
- Prin sacrificiile :băneşti ce făcea-—cheltuind pâ-. nă la zece mii lei pe an cu laboratoriul şi 50.000 livre. numai cu sintesa apei, - cheltuind în fine 120.000 livre în! experienţele - făcute în timp” dei 14 ani pe domeniul său de la Frechines, prin | aparatele de-preciziune ce putea 'să-şi procure . şi despre cari. Fourcroy zicea : „Instrumente de 9 precisiune necunoscută "până la această epo- că. în laboratoriile de chimie“, —-prin ideia sa 

.
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primă asupra modului de a îi al „corpilor,. era 

cel mai sus situat între meritoşii, aclivi. şi abilii: 

săi contimporani. Mai mult ca atâta, el le era: 

cu desăvârşire superior din. toate punctele , de 

vedere. 

Singurul putea. dar să înţeleagă. şi « să apre- 

cieze munca individuală răsleaţă, să .sintetizeze 

şi să indice o cale nouă, să scoată tot ce se 

putea extrage în vederea filozofiei naturei, din . 

această muncă utilă, dar resfirată şi mai-totdau-, 

na.rău interpretată de fie-care din conlimpora-” 

nii săi în parte.” 3 ' o 

„Pentru el faptele—zice Dumas-—nu sunt de 

cât un. mijloc de. a ridica la gândiri înalte: „lar 

„Berthelot ne spune cu drept cuvântcă: „Carac- 

terul operei lui Lavoisier, din acest” punct de. 

vedere reamintește pe acel al lui Newton, care, - 

„fără .a fi el însuşi un mare observator în astro- ! 

nomie, a; ştiut trage o parte admirabilă din mă: 

“ surile adunate de predecesorii şi contimporanii 

„săi, pentru” a scoate legile, generale ale. siste- 

“ mului lumei.“. 

„Astfel, putu: el rupe cu un trecut de peste c o 

mie ani, . substituind elementelor. vechi pe cele: 

noui, _deosebind materia de fenomenele : fizice 

ca “căldura, electricitatea, elc., indicând bine şi. 

clar ce. trebuia a: înțelege, prin cele trei stări. 

ale materiei şi indentitatea gazelor cu vapori,.-- 

“arătând ce este un 'acid şi o basă şi ce trebue“ 

a înţelege printr'un compus -chimic, desfăcând | 

în fine, apa şi aerul în elementele lor compo- 
. 

s
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nente şi arătând rolul ultimului în fenomenele. mari ale oxidajiunei de care leagă combustiu- __nea şi viața chiar 'prin actul respirațiunei ! Tot lui se cuvine a fi introdus analisa .corpilor or- ganici şi a fi dovedit, - prin oxidaţiunea lor, că ei sunt alcătuiți din carbon, hidrogen şi oxigen la care Berthelot adăuga pe urmă şi azotul —: sancjionând, în fine în mod experimental ideia sănătoasă a filosofilor Greci, că nimic nu se pierde. niici nu se creează în reacţiunile chimice. : 
. 

„O teorie ciudată 

+ 

“Din toate: aceste: lucrări cari. durară 17 ani, căzu şcoala veche condusă de ideile lui Stahl "cu flogisticul său, E - "Dar care era starea Şiiințelor fisice în mo- "mentul când apăru Lavoisier? | 
Credinjele vechilor filosofi de a considera -a- " erul, focul, Pământul şi apa ca elemente, erau împărtăşite încă de chimişiii secolului al XVIII. Vederile alchimişiilor, relative la iransmulaţia metalelor, -erau admise: încă de -mulji şi se cre- dea încă. pe de-asupra, de numeroşii . chimişiti, * că -apa prin fierbere „se poate transforma în pă- 

mânt. Tot după Concepţia greacă a elementelor : E noțiunea substanței . chiar a corpilor ne Sspune::: Berthelot „care a scrutat atât de adânc istoria „ Chimiei—era confundată. cu aceia a diverselor „€i: stări: soliditatea, liciditatea, - gazeitatea ; a-
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cesle stări sau calităţi fiind reputate a determi- 
na o materie, primă,.una şi fundamentală. | 

“In fine, vederile. introduse de Stahl cam pe la 
- începulul secolului. al XVII, erau la apogeul lor. 
„Ele au fost resumate :de însuşi Lavoisier în mo- 

“dul următor, ceia ce ne arată ideile şcoalei în' 
care crescu. e 

„Din faptul, zice el, că oare cari corpuri ard 
şi se aprind, Stahl conchise că există în ele un 
principiu inflamabil. Dacă s'ar fi mărginit la a- 

„ceastă simplă observaţiune, sistemul său nu iar 
îi meritat, fără. îndoială, gloria de a fi devenit 
unul din patriarchii chimiei şi de a fi făcut un 
soiu de_revoluțiune în această ştiinţă. Nimic nu. 

"- era: mai natural, de fapt, decât de a zice că cor- 
pii combustibili se aprind, pentru că ei conţin E 
un principiu inflamabil ;. dar se datoresc lui Stahl 
două descoperiri importante, independente: de 
ori-ce sistem de ori-ce hypoteză şi cari vor ră- 
„mâne verităţi eterne. e pr 

„Prima, e că 'metalele sunt corpuri: combus- 
iibile; că ca/cinațiunea e o adevărată combus- 
liune presentând toate fenomenele acesteia.. 

„A, doua, e că proprietatea de a arde, poate . 
-să se /ransmită de la un „corp la altul. Dacă 
se amestecă, spre exemplu, cărbunele. care es- 
te combustibil, cu--acid vitriolic „care“ nu are a. 
ceastă proprieiate, acidul xitriolic se converteş- 
ie în suli, câştigă proprietatea. de a-arde, pe când cărbunele o perde. Tot ast-fel se întâmplă 
şi cu substanţele metalice,; ele perd prin calci- |
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„naţiune - calitatea lor combustibilă ; dar dacă le 
punem în - contact ' cu cărbunele și în general cu 
corpuri cari au proprieiatea de a arde, ele sere- 

„vivifică, adică îşi reiau în. detrimentul acestor 
substanţe proprietatea de a fi combustibile.“ 

Această expunere „clară şi înaltă făcută: de 
Lavoisier la 17853, când dădu ultima lovitură teo- 
riei lui: Stahl, este quintesenţa acestei teorii şi 

„r'ar fi fost înțeleasă cu uşurinţă de cât de Stahl, 
de. oare ce urmaşii acestuia printre cari şi com- 

„* patrioţii lui Lavoisier, Macquer şi Braumă, î îşi 
 creaseră . fie: care câte un flogisiic, principiu 
, imflamabil a parte. Iată de ce Lavoisier, intrând 
în detalii, scrie cele ce. urmează: ! -.. 

„Toate: aceste : reflexiuni confirmă cea “ce am. 
* înaintat, cea- -ce. avem de probat, cea-ce voesce 
a. repeta” încă, că. chimiştii au făcut din flogis- 
tic un principiu vag, care nu este. definit în mod 
riguros, şi care, în consecinţă, se adaptează la . 
toate explicaţiunile î in cari, voesc a-l face să in- 
ire. Aci acest principiu este supus gravitațiunei, 
aci el nu este; acum. el este foc liber şi îndată 
el este foc combinat cu element teresiru; aci el 
“pătrunde porii vaselor, sau ele sunt impenetra- 
bile pentru el: el explică de o dată causticita- 
tea, şi necausticitatea, diafaneitatea şi opacila- 
tea, culorile” şi absența culorilor. El este deci . 
un adevărat Proteu.. care îşi schimbă forma la 
fiecare: moment.“ 

Pentru a. dovedi _aceasta, n'am de cât. să vă, reamintesc că pentru Guyton de Moreau flo-



“moderne -a elementelor. 
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gisticul avea o pondere negativă şi că explica | 
“creşterea ponderei metalelor prin depărtarea a- . 

" cestuia în iimpul calcinaţiunei. lor. ..,. “ 
„Combustiunea, zice în acelaşi timp Macquer, 

este degajarea principiului inflamabilităței.“ - , 
Din contră, Lavoisier arată că dacă metalele 

se îngreunează prin calcinaţiune, fapt ce se cu- 
noşiea şi care era în coniradicţie flagrantă cu 
teoria primă a lui. Stahl, e că aceste metale. își 
alipese. combinându- se, o oare car= cantitate 

- de aer. 

- Când Lavoisier observă î în 472 creşterea pon- 
derei fosforului. în timpul. combustiunei de care 
îndată, legă 'şi oxidaţiunea metalelor, văzând şi 
lucrările lui Priestley asupra gazelor, scrise.la, ;. 
20 Februarie . 1773 în. capul regisirului său de 
laboratoriu, în .care îşi făcu planul: studiului ce 
întreprindea: „importanța acestui “subiect, mi-a 
părut făcută pentru a aduce ] revoluție î în fizică 

şi chimie. 

Această idee primă a lui Layoisier relativă la 
rolul aimosferei in combustiuni îl conduse la 

Studiul oxizilor, al combinațiilor corpilor, al ana-.. 
lisei „apei şi aerului şi la introducerea- -noțiunei 

„Astfel, zice Dumas, ideea sa primă, care 'a- 
pare mai întâi învăluită şi pulin” confusă, puţin . 
câte pulin se iluminiază şi se lărgeşte... astfel 

 fecundată prin geniu ea. ese din. scutecele sale 
pentru a se transforma în una din acele con- 
cepțiuni sirălucitoare de luraină; care onorează - 

7 .
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spiritul uman şi care ilustrează "pentru totdauna 
„un secol şi o ţară. . Mă 

Intinzând cercetările. sale şi în fisiologie, de- 
monsiră că contrariu vederilor lui Heller, res- 
pirațiunea nu este un act mecanic, dar un act 
chimic, |. | E , 
i Dimpreună cu medicul Seguin, ocupându-se 

cu respirațiunea și transpiraţiunea, ei leagă de. 
„ actele fisico-chimice toate fenomenele vitale, ca - 
căldura, respiraţia, transpiraţia și digestia, de 

„cari alipesc ca depinzând de ele şi travaliu 
fisic, * Ia | | 
Tot cu această ocaziune leagă tot de actele 

fisico-chimice, într'un mod nu se poate mai inte- 
 ligent 'şi- raţional, iravaliul intelectual, comuni- 
când Acaderiei, într'un memoriu asupra respi- 
rajiunei "animalelor, “următoare: 
„Se poate cunoaște de exemplu, la câte livre 
în pondere. răspund. forțările unui om care re- 
cită un discurs, ale unui muzicânt care cântă 

- dintr'un instrument. S'ar putea chiar evalua ceea 
"ce este mecanic în iravaliul filosofului care cu- 
getă, al. omului de litere care scrie, al muzican- 
tului care compune. Aceste efecte. considerate 
ca pur morale, au ceva de fizic şi de material, 
Nu dar fără oare care dreptate limba franceză 
„Putem zice acelaşi lucru de limba română— 
a confundat sub denumirea comună de travaliu 
——muncă—-sforţările spiritului ca şi ale . corpului, 
iravaliul de cabinet ca şi travaliul mercenarului. 

Când, graţie: lui. Priestley cu deosebire; gazele 

1



“Lavoisier | 25 
  > 

N 

“începură a fi cunoscute, contimporanii lui La. 
Yoisier nu se aflau la înălțimea voilă pentru a 
putea vedea larga cale ce se deschidea ştiințe- 
lor. Astfel Hales credea că ele sunt aer ames> 
tecat cu exalaţiuni sau vapori: sirăini. , 

Marele Boerhaave declara că: natura aerului 

  

  
  

  

Lavoisier şi soţia sa în laborator. -.:: 

rămâne. neschimbătoare, desi îl considera ca 
un element. e 
"Baums, chiar după . descoperirea -hydrogenu- 

lui la 1767 de Canvendish, credea că acest gaz 
este aer „element incombustibil prin el însuşi“ 
în care erau disolvate .materii uleioase.
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- Descoperirile lui Lavoisier 

„Lavoisier însă, “încă de la vârsta de 27 de. 
- ani dovedise, în 1770, după o. distilare n2între- 

- ruptă de 101. zile a unei cantități de apă disti- 
- lată, în vasul închis numit pelican, că apa nu 

se transformă în pământ. 
De la această dată, ocupându-se cu oxidaţii- | 

le metalelor, dovedeşte că contrâriu vederilor 
„teoriei. flogistice, ele câștigă ceva devenind va: 
Turi—oxizi metalici—prin alipirea unei părți din 
aer, care fu dovedită în urmă, de o dată de el 

| şi - Priesley, a fi un corp gazos pe carele la. 
„- numit- oxygen.. El declară de la început că a 

crezut necesar de a începe să se ocupe.Cu: „0- 
'perajiunile prin care se poate parveni a fixa . 
aerul : vegetaţiunea, respirațiunea animalelor, 
combustiunea, în câte-va “circumstanţe calcina- 
„țiunea, 'în fine câte-va combinaţiuni chimice.“ 
„lată de ce, când se observă data acestei lu- 

crări care coincide 'cu primele sale încercări, 
Berthelot are dreptate când zice: „Lavoisier în- 

cerca reforma chimiei, Şi el zări încă de la în- 
ceput tot cuprinsul întreprinderei sale.“ 

Pentru aceasta. el începu să publice la 1774, 
în Opuscules PhiSigues et. Chimigues, analisa 

' 

lucrărilor. scoțianului Black, pe care îl avea în mare slimă şi care primul. ştiu să recunoască bioxidul de carbon ca în corp a parte, precum - Şi analisa lucrărilor lui Priestley. O jumătate de
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volum „coține expunerea lucrărilor: sale, căci el 
observase. deja că o parte: din aer.se fixează 

şi în formajiunea valurilor: metalice şi în com- 

“bustiunea sulfului şi fosforului. Basele şi acizii 

se formau deci î în acelaşi mod. 

Incă din acelaş an publică în Journal de phy- 
„-sigue un studiu “asupra. aceleaşi chestiuni în ca- | 

re stă scris: Mc 
„Mă cred-în stare. de a asigura că aerul ori 

+ cât de pur lam presupune, curățat de ori ce u- 
mezeală şi de ori ce substanţă sirăină, departe 

de a fi un corp simplu; un element, cum se cre- 

'de de: regulă, trebue să fie aşezat din contră... 

“ în -clasa mixtelor, şi poale chiar în acea a com- 

"puselor,“ 

"Aici e. momentul de a arăta neştiința în care . 
_ne aflăm .relativ la descoperirea oxigenului, a- 

„tribuită :de regulă lui Priestley.: Acest mare ob- 
servatar, care are mai mulţi sorţi, faţă cu.pos- 

: teritatea, de a fi recunoscut de descoperitorul 

oxigenului, credea însă că “acest corp eaeror- 

dinar adiționat de flogistic, numindu- l chiar aer 

„ flogisticat. 
Lavoisier, încă de la început, comunică Aca- 

"demiei, în şedinţa de la 26.Aprilie 1775, ară 

tând că'aerul atmosferic şi gazele ce-l alcătuesc 
nu sunt un singur şi același element, mai mult 

sau mai puţin încărcat de flogistic, dar că ae-. 

“rul e un adevărat corp compus şi gazele ce se 

„scot din el: sunt corpii săi constituanți. - .. 

Şi, în definitiv, peniru noi cari nu suntem nici, 

2 

2
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Francezi, .nici Englezi, şi cari admirăm cu toa- tă puterea stăruința şi munca fertilă a-lui Priest ley nu. înțelegem de ce la această epocă peste canalul la Manche ar fi trecut svonul la Paris 
numai despre resultatele găsite la Londra şi nu 
Sar fi întâmplat şi contrariul, E Se 
Noi şlim că o vedere teoretică sigură şi lar: - 
gă provoacă mai multă muncă fertilă. Şi, dacă. 

"Lavoisier pleca de la fapte precise pentru a în- 
tări credințele sale, acestea emise de dânsul, 
au putut da loc la rândul lor la lucrări împor- 

„ante făcute de către contemporanii săi. 
De alifel, după cum zice Berthelot: „Istoria 

„ detaliată şi filiajiunea exactă a cercetărilor a- 
cestei epoce este foarte delicată de stabilit, 
peniru că spiritele. tuturor chimiştilor erau fixate 
asupra aceloraş probleme şi că comunicațiunile 
orale şi scrise, între Franţa și Anglia în parii- 
cular,. erau neconiehite “ae «+ De aceia şi este. „foarte dificil de a face cu imparţialitate pariea 
fiecăruia în această repede “succesiune 'de in- 
vențiuni. Urmarea ideilor însă este uşor de des- 
curcat şi, sub acest raport, metoda şi forța lo- gică dau lui Lavoisier o preponderență incon- testabilă. Dacă nu a găsit totdauna întâiul fap- tele.... el le-a dat adevărata semnificaţiune : lui cu siguranță se datoreşte sistemul general al „ teorielor cari au transformat ştiinţa.“ | E 

„„ Cea ce e posibil, e că aflarea rolului pe ca- 
re de fapt Îl are. oxigenul, în natura .chimică vieuitoare sau nu, a fost descoperit de Lavoi- |
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sier, şi din această cauză — posteritatea i-a, şi 
păstrat numele dat de el. El singur” precizează 
rolul său din acest punct de vedere faja cu Priest- 
ley,- cu ocaziunea discuţiunei relative la acidul 
nitric, 

secințe diameiral opuse, sper că dacă mi se re- 

„Fiind-că aceleaşi fapte he-au: condus la con- 

proşează de a. fi împrumutat probe din lucrările _ 
acestui fizicean celebru, nu mi se va contesta Ă 
cel puţin proprietatea consecinţelor.“ Sa 

Nu fac de cât a reaminti, că cu ocaziunea 
„analizei aerului, Lavoisier petrecu 12 zile în la- 
boratorul său, dormind pe un fotoliu lângă apa- “ 
ratul clasic: în. care oxida mercur înir'o porțiu- 
ne limitată de aer. 

Una din importantele + lucrări ale lui Lavoisier 
e de a fi dovedit că focut nu e un element; el 
separă natura 'caloricului—termen creat de 'dîn- 
sul — de materiile ordinare supuse la acțiunea 
gravitaţiunei. 

„In ori-ce combustiune, zice Lavoisier î în 1777, 
este desvoltare de fos şi de lumină ; corpii nu ' 
pot arde de cât într'o singură specie de' aer, 
oxigenul, combustiunea - neavând loc „nici în vid, > - 
nici - în alte * gaze,“ 

„In ori-ce combustiune, este disparijiune de 
oxigen, 'şi coipul ars își măreşte ponderea, e: 
xact, în proporțiunea aerului distrus, « 

- EI îşi dete bine seamă de rolul căldurei față 
de stările materiei: și țin a reproduce următoa- 

“rea . Pagină pentru a” vedea „cu ce pulere de -
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preciziune indica el rolul fizicei, în „această. «di- -- 
recţie. 

„Să* considerăm. un moinent ce s'ar: întâmpla 
diferitelor, substanțe cari compun globul, dacă 
temperatura ar fi brusc schimbată. Să ne închi- 
puim, spre exemplu, că pământul S'ar găsi de o 
dată transformat într'o' regiune mult mai caldă 
a sistemului solar, în regiunea“ Mercur, de e- 
“xemplu. În curând apa şi toate:fluidele suscep- : 
tible de a se vaporisa la „nişte grade apropiate 
de. apa clocotită, şi mercurul î insuşi, ar intra în 
expansiune ; s'ar transforma în fluide aeriforme, 
sau gaze, 'cari ar deveni părţi din atmosferă... 

Printr'un efeci conirariu, dacă pământul s'ar 
'găsi de o dată pus. în regiuni foarte reci,. apa 
care formează azi râurile şi mările noastre, şi 
probabil cel mai mare nuniăr de. fluide 'ce. cu: 
noâşiem, s "ar transforma în munţi solizi, în Stînci 

-. foarte tari... Aerul, în această. suposiţiune, sau 
"cel pulin o parte din substanțele aeriforme ca- : 
re îl compun, ar înceta de a exista în.starea de. 
vapori elastici, şi ar resulta noi lichizi de cari 
nu avem nici o ideie.“ 

Aceste. vederi ale sale au fost realizate de fi- 
sicienii moderni Cailletet şi Pictet, siranie coin- . 
cidenţă, just un secol de la data când Lavoi- - 
sier scrise această memorabilă pagină, la fini- 
tul lui 1877, când ei lichefăcură gazele zise. per- 
manente. Dewar, de la Londră, acum doi ani li- 

 chefăcând atmosfera la 200 grade arăta că la 
această temperatură pământul în loc de atmos- |
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 feră gazoâșă ar- r-fi acoperit : de -un strat lichid 
de 11 metri şi !/,. | 

Şi aceste vederi ale lui Lavoisier, atât de cla- 
re: şi precise, se scriau atunci când Scheele zi- 
cea că: „căldura unită cu foarte” „puțin flogistic 
devine lumină; dacă o supra încărcăm, ea de- | 
vine aer inflamabil (H).“ : 

lată unde-i adusese teoria lui Stahl şi jude: _ 
caţi dacă altul,-afară de Lavoisier, putea atunci 
"deveni, un reformator.. i 

În acelaş an (1777) el îşi asociă pe Laplace, 
Nu matematic şi fizician ilustru, peniru a studia î îm- 

e
 

a 
ee
 

preună importanta chestiune a caloricului, căci. . 
el. simţea că. în acest mod atinge origina: chiar 
a creaţiunei şi existenţei: corpilor. Calorimetrul - 

ce construiră şi usul ce. ştiură- să facă de dân- 
sul arată că înțelegeau tot cuprinsul acestei vas- 
te chestiuni de mecanică moleculară şi că sunt 
de fapt creatorii termochimiei,. Tot lui Lavoisier . 
se datoreşte. dovedirea în mod definitiv. că apa 
depaite de a fi un "element, e un compus de 
Oxygen şi hidrogen, Macquer, la 1778, cu toate 
că hidrogenul . fusese „descoperit de Cavendish 

- cu.un an mai înainte- şi cea ce e -mai curios 

că înscrisese el însuși în registrul său de labo- 
"rator producerea de apă prin arderea: acestui 
gaz, zicea : „Apa pare o substanță inalterabilă 
şi indestructibilă. “ Pentru Cavendish chiar, până 
la 1784, apa pare-a rămâne tot un element, căci 
comunică societăţii regale din Londra: „Apa, se 
produce prin unirea aerului  deilogisticat. (O) cu . .
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 flogisticul și aerui inflamabil (H) poate a fi pri- 
vit sau ca flogislic pur sau ca „apă unită cu flo- 

„ gisticul.“ Şi. -acestea se ziceau după ce Priest: 
ley, 1774, observă că 2 volume de aer flogisti-. 

cat ard complect cu un volum de aer inflama- 
bil și cu toate propunerile lui Volta, la 1779, 

“de a se afla cât aer respirabil se află în at- 
mosferă, prin aj 
firului: , 

Orbirea era atât de mare în cât la 1781 Wart- 
lire, distins fisic englez, obținând apă într'un vas 

închis arzând hydrogen în. prezența . Gxigenului 
prin eleciricitate, declară totuşi că -ea preexista: 

în aer şi credea că în limpul arderei se per- 

utorul hidrogenului şi eudiome- 

„dea flogisiicul sau ceva asemuilor acestuia. 

Dacă lui Monge se datorește faptul capital 

de a fi dovedit că apa se formează, pondere - 

pentră. pondere, din hidrogen şi oxigen, nue 

mai : puțin adevărat că Lavoisier şi Laplace, în 
şedinţa de la -25 lunie 1783, presentară: un me- 
moriu în care se zice c'au operat asupra. unei . 
cantităţi determinate de. aceste gaze, întrun vas 
închis, sub influenţa electricităjei, şi că rezulta- 

„tul fu că obținuse apă curată. Pentru lucrările 
asupra apei, Lavoisier îşi asociase pe Meusnier. 
(Acesta din urmă era locotenent în corpul al: 
V-lea de geniu; fiind ucis la asediul de la Ma- 
ienja, inimicii suspendară ostilitățile în ziua în. - 
mormântării sale). Lavoisier consirueşte un a- 
parat care după cât crede Berthelot „este pri- 
mul lip al aparatelor de combustiune . continuă
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a amesticurilor gazoase; el oblinu în acest mod 
45 grame: de apă. ii SR IE 
„Nu.mă pot. opri de a.vă. cita reflexiunea' justă | 

a lui: Berthelot relativă la. acest. fapt: E 
po „Dacă Lavoisier. nu. a avut întreaga inițiativă - 

a faptelor, și Cavendish la precedat în- această 
privință, dacă Monge. şi Priestley-au parlicipat la. 
studiul, său. progresiv, ceea. ce nu se poate: con; . 

  

      

  

ci . Lavoisiăr făcând csperinţe 

testa. lui Lavoisier, este că a avut de la, înce- 
put clara., vedere a teoriei ; teorie pe câre.lu- 
crările, sale anterioare asupra rolului ce are o- 
xigenul în formaţia oxizilor şi acizilor, trebuia 
să fie astfel. presim(ită de toi chimișţii lumiriaţi 
din acea epocă. . . 
„EL îndrăzni, cel: dintâi, să i prăclame- limpede. 
și în public, composiția' apei, "adevăr care-a de- 
venit una. din pietrele angulare” ale ştiinţei chi- 
mice.“ . _
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Tot la această dată găsim pe Lavoisier făcând 
| primele analise elementăre. Arzând î în 'oxigen 

. oleiu, ceară şi alte “substanţe organice, arată că 
ele sunt constituite: “din carbon, hydrogen şi Oy. 

- gen la' care ::mai în: urmă Berthelot adaugă şi 
„azotul. EEE IRI: 

. 

“In aceste - condijuti teoria logislisului ui 
“Stahl nu mai vea 'rațiune de a fi combătută de 

„-. Lavoisier. cu fapte precise ; ea era definiliv pier--. 
E dută peniru oamenii cu judecată. 

„Dacă toiul se explică în chimie într'un mod | 

“satisfăcător, zicea el încă din 1777, fără ajutorul ” 
flogislicului, * este prinir'aceasta chiar foarte pro- 

- babil că acest principiu nu există, că ele o su- 
_posiţiune gratuită. “In fine, e -în principiile unei 

„bune logice de a nu „înmulți. fiinţele fără nece- 
sitate. Poate m'aş fi putut - mărgini la . aceste 
probe negative ;. -dar este timpul _ca sâ mă esplic 

"întrun mod mai precis şi mai formal asupra u 
nei opiniuni pe.care o privesc ca o eroare îu-.- 

-nestă- în chimie şi: care îmi -pare-a fi întârziat 
în mod considerabil : progresele, prin felul rău 
de a filozofa, de dânsa introdus,“ 

Totuşi numai la 1785 “Lavoisier. începe. a. se 
bucura de fructele morale „ale geniului său. 

“ Berthelot, prin o declarație făcută î în "sânul A- 
cademiei,. fu primul „care. se asociă.  ideelor hui 
Lavoisier; * urmară “după i un an. „Guyton! de, Mor- „Yeau şi. după alt an Fourcroy.. 

La” începutul anului „1789, Lăvoisier publică; pe bazele ; nouei, sale: Ehimii, două volume - ale. tra: 
.
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tatului său . elementar! de chimie,; în. Care, zice: 
Dumas: „Ideile sale să forniulă cu ajutorul :u-. 
nui stil atât de pur, atâtde transparent, că el 

"şterge loate publicaţiile care lau precedat: şi. că . 
le şterge într'un mod'pe :care: 'avem. dreptul de: 
a-l humi vătămător“ ; căci, urmează Dumas, „în- | 
naintea lui” multe fapte fuseseră: 'obsefvate, : dar 

„aceste “observaiuni! se. găseau... atăt de injosite: 
“ prin mărimea "descoperiiilor sale, încât! cilirea. 
lucrărilor anterioare devenise intolerabilă celor. 
:ce'o studiase - pe. a sa,“ 

In 1786, Guylon de Morveau, fiind. însărcinat. 
a redacia dicţionarul de: chimie" -pentru “marea... 

teoria: flogistică ; dar,, de: la- pagina. 625 înainte: 

- enciclopedie metodică, îl îi începuse! conform cu . 

el începu . conform cu. vederile -noui-ale lui La- 
voisier. Gu această: ocaziune se. făcuse . “simțită. 
şi mai mult necesitatea unei nomenclaturi clare 

„care devenea posibilă în fine graţie lucrărilor 
„lui, Aceasta -: se-şi făcu de: Guyton' de :Morveau, 
dimpreună cu Berihelot; Fourcroy- şi. Lavoisier. 

“Chimia devenise asifel o .şiiinţă. atât de clară. 
și facilă, faţă : :cu labirintul fermenilor * fără sens 

--şi ideile confuse ale trecutului, 'în cât:se. zicea . | 
la. 1787: '„că chimia-a devenit O: ştiinţă” ioț? atât 

-de-: ușoară de.-- învățat ca şi: 'algebra.*: Geheta- 
 țiunea” noastră poate: aprecia imporianța acestui 

..
 

= lucru, « căci noi ne-am: chinuit a: învăţa pe de rost. 
“ formule ce nu ne spuneau nimic, faţă cu 'gene- 
Tajiunea nouă care, "grajie: scrierii : 'atomistice, 
rajionează . constituţia formulei şi poale” deduce 

s



No 

36 Știința 'pentră toţi 

N _din ea şi proprietăţile. fisice şi chimice, ale: cor” . 
purilor, e... a aaa - 

=: Viaţa lui Lavoisier 

„+. Să pătrundem acum în viaţa “privată a mare- 
lui om. Născut la 26 August: 1743 „Antoine Lau- 

rent Lavoisier, fu crescut de tatăl său, :avocat, 

ce. se, afla ca procuror la parlament, şi. de so- 

ra mamei: săle, pe care 'o perduse, la etatea de 

Sani: i - - : 
El primi: o cultură. Clasică urmând. cursurile 
colegiului Mazarin, unde căpătă la concursul ge- 

neral de retorică .al doilea „premiu. asupra dis- 

cursului francez. . 

: Acelaşi lucru s'a întâmplat: în n timpii noştri cu » 

Berthelot, care. crede. despre cultura clasică, că: 

„Dacă ea cu, certitudine nu, face oameni mari, 

" dar le asigură. acea: puternică -educaţiune a spi- - 
ritului, acea practică a travaliului şi acea. de- 
prindere de a: scrie,.alât de necesare în urmă- 
rirea metodică. a. lucrărilor lor cât : şi; Propage- 
[iunei ideilor lor“ PET 

“La:1764. Lavoisier. îu primit. ca advocat, după 
ce' la 20. de. „ani -studiase în special matemati- 
cele: şi era.atras cu. deosibire călre meteorologie. 

El era vesel, afectuos, dar „părea de o con- 
Slituție cam slabă pe la 23 ani, | 
nr mod dese sa peniru ştiinţă se pronunță 

ecisiv, şi la vârsta de 24 de ani.
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întrepinde o călătorie dificilă prin Alsacia: şi Lo- 
rena, întovărăşind pe geologul Gueitard, : călă- 
lorie care durează mai multe luni. ii 

Călătoria se făcea călare şi Lavoisier înisem- 
nează zi cu zi în regisirul său, temperalura ac- 
rului și a apei, presiunea baromelrică, analiscază 
apele potabile şi minerale, vizitează: minele. şi 
uzinele, cumpără pentru 500 livre cărți germane 
„de chimie la Strasburg, înireţinând în tot timpul 
acesta o corespondenţă zilnică, ce se păsirează 
încă, cu tatăl şi mătuşa sa despre toate peripe- 
„ile voiajului, neuitând chiar a le: spune că caii 
sunt sănătoși şi că mănâncă cu poftă. 

Din această escursiune resultă două mari fapte: 
întâiu se alcătui atlasul mineralogie al Franţei, 
puindu-se şi baza primei hărți geologică a aces- 
tei țări; iar a doua, e că cu această ocaziunc, 
la 22 uni, el făcu prima analiză chimică și a- 
nume aceu a gipsului de “lângă Paris, din care 
momeni începe cariera sa în această: direcție. 

E de nolat că cu această ocaziune cl propune 
semnele convenjionale .cu care să se indice mi 
nele, carierele şi natura solului, 1... 

In acelaş an, 1765, cl se ocupă cu chestiunea 
luminatului artificial. al urbelor, consirui fotome- 
trul său, și peniru a-şi subția acuitatea . visuală, 
se închise de bună voce 6 săplămâni  în!r'o cu- 
meră”neagră. Pentru: această lucrare fu premial 
de Academia franceză. . 

La vârsta de 25 ani, în 1768, el fu ales mem- 
bru' al Academici.de Şiiinţe, ca chimist-ajulor,
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tillu. ce a- dispărut acum dia acea corporaţiune 
de învăţaţi. Lavoisier; fără a fi bogal, avea viața 

„ bine asigurată și chiar în perspectivă oarecare" 
- avuţie prin :succesiunele ce-i se promisese. La: 
lande,:care credea; „că un onmi. tânăr care- avea 

. Ştiinţă,: spirit, aclivitate, şi -pe care averea “| dis- 
„pensa de a îmbrăjişa o altă- profesiune, - ar. fi 
foarte util peniru Ştiinţă“ , stărui mall pentru ale-, 
gerea sa... 

„Este. excepțional: —  esclamă- cu drept cuvânt. 
d-nul. Berihelot — În fine, că un mare - îmvătat 

„-se. formează î în această condițiune.. socială, i 
care omul nu este obligat prin necesitate de a 
lua de timpuriu deprinderea sforțărei personale.“ 
"-Cu începerea. anului 1768, îndată după alege- 

rea sa la' Acadmie, Lavoisier intră cu îilul de 

adjoint în „ferma generală, devenind : chiar. fer-. * 
"> mier generăl,- la 1779, unde rămase: până la 20 

“Martie 1791, când, adunarea: naţională "Suprimă - 
această instituţie. i ar i - 
- Acest fapt fu. cam rău: văzut de. unii acade- 
miciani cari setemeau a hu fi: distras, de.la o-: 
cupaiunile sale. ştiinţifice. : i : 
“Totuşi: mulji se. 'consolară? cu uşurinţă ;, între 

alții,:se 'citează: reflexiunea geometrului Fontaine -." 
“care aflând despre : “acest: lucru răspunse obiec- 

 fiunilori colegilor săi: „Cu: atât mai» bine !: prân- 
zurile ce”ne: .va.. da: vor fi mai bine.“ Se pare că, 
în realitate, aceste. “prânzuri erau celebre ! şi Ma- . 

„rat,:care .nu fusese” nici g. dată invitat „cu acea 
invidie răutăcioasă. care, îl carâcterisă“ zle atacă . În pamfletele sale,
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“Două-zeci şi trei de ani Lavoisier rămase. în 
această întreprindere. care fusese: creată la 1681 
de către Colbert, şi care fusese necesară ca.o 

- transiţiune înire starea din care eşia Franţa . la 
„acea epocă şi o organizaţiune finânciară serioasă “ 
“mai puţin vexatorie; la. care „ajunse în urmă: La 

un moment dat această fermă devenise, prin 

modul. ei de ai, nesuferită. - - 

Se cilează în realitate: fapte scandaloase, abu- 

zuri numeroase,. şi. bani, ce-'se dedeau -până şi 

persoanelor celor mai. Sus. situate. 

„Lăvoisier luă o parte activă la. reorganizarea | 
fermelor şi se constată din toate scriptele, nu 

„ numai perfecta sa onorabilitate, dar ş şi. faptul că - 
în limpul fermei sale, a lucrat | echitabil, a . su- | 

- primat multe abusuri şi mai mult decât atât, cu 

- venirea lui Turgot la afaceri, el a căutat să fa- 
'ciliteze statului francez prin memoriile sale deo 
înaltă erudiţiune — şi în. care “iubirea către cla- 
„sele împovoraţe se manifestă la fie-care .mo-. 
mient, — de a- trece fermele î în a âministrajia di- 
rectă a statului. . -... pi | 

„De la intrarea sa în ferme ne- spune. Berihe- 

lot: viața lui. Lavoisier. gravită .. în :prejurul -a E 

"două. date. fundamentale : .finanja,.. din care „el“ 

trăia, şi; ştiinţa,: ce -culliva cu pasiune.“ .... IaTI 

: Cauza-intrărei: lui la ferme ne:o explică. per-. 
feet Dumas : Nu era: -vorba de. mai pulin. în _a- 

ceastă privinţă. de:cât:de: existența 'sa întreagă, 

căci trebuia să. refacă..o - ştiinţă care, nu, exista 

încă dei:cât.cu-numele:;; și: această: Știință era 
Lă
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chimia, cea mâi. încurcat: de cât toate 3 în: detali - 
cari păreau înextricabile atuncea. Lavoisier." 
țelese Şi nu- ezită a: sacrifica viaţa - sa: ăcestii | 

„scop. Dar, pentru a-l ajunge; îi trebuia . o vială 
hotărâtă şi liniştită, avea nevoie de. „numeroase 
vegheri, de vegheri liniștite ; . îi trebuia pentru” 
această o avere. -mare, căci el avea. 'necesilate 

de ajutoare; de producte: costisitoare şi de apa- 
rate de mare preţ.“ -: 
” Lavoisier era însărcinat cu' supravegherea şi - 

inspecțile şi în sarcina lui cădeau direct exploa- 
tăţiunea tulunurilor şi-a regiei pulberilor,-pentru 
care “făcuse atâtea? cexperiențe şi lucrări originale. 
In tot acest iimp el lucra șase ore pe zi pen- 

tru ştiinţă şi. în laborator; în care o'zi pe săp:. . 

tămână, de preferință duminicele, o peirecea în | 

întregul ei. D-na Lavoisier în memoriile sale ne 
spune: „Această:zi era pentru. el, o' zi.de 'feri- 

cire ; "câli-va amici culii,. -câţi-va “tineri, mândri 

de! a fi admişi de'a coopera la experiențele sale; 

"se reunau dis-de- dimineaţă î în laborator. Acolo 

se lua dejunul şi se discula; acolo s2 cr&a” a: 

” „cea -teorie 'care a imortalisat pe :crealorul său.* 

Acest laboratoriu, în care Lavoisier “a : lucrat 

cu atâta glorie: pentru el-şi cu. atât succes pen-. 

iru stiință, se iinstalase la':1775 la arsenal, după 

ce marele - chimist fu numit regisor al pulberilor, 

în care: rămase până la 1792. După: 17: ani. el 

fu nevoit a-l părăsi, începând pentru. Lavoisier 
„epoaca' "nenorocită a existenjei:sale. ....-.: 

- Dinpreină cu. Haiiy el: determină, la 1792,
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“ densitatea apei distilate .şi cu Borda, în anul ur- 
mător, dilatajia comparată a platinei şi - cupru- 
lui; ca puncte de plecare, ale lucrărilor comi- -" 
siunei însărcinate - cu Sistemul: metric, , 

Lavoisier: se însură la: 1771, la . virsta “de 28 
de ani, cu fiica colegului său la ferme, Domni 

"şoara Paulze, care avea abia 24 ani. Caracter? 
„decis şi afectuos, instruită, cunoscând muzica și 
pictura, pe- care Lavoisier le. aprecia în cunoş- 

- tință de cauză, ea. învăţa latina şi limba engleză 
pentru a:i fi utilă. Ei'se datoresc şi figurile dir 
tratatul de. chimie al soţului său, desenurile cari 
reprezintă interiorul laboratorulai acestuia, în mo- 
mentul marelor. experiențe, precum şi - portretul. 

lui Franclin. Dinsa traduse, la 1788, lucrarea lui 

- Kirwan : /ncercări asupra flogisticului, pe_care 
Lavoisier. o" publică în limba. franceză, însoţită 

„de comentariile făcute de dinsul, Berthelot, “Mon- 

„ge şi Guyton. In urma' acesteia Kirwan, în 1791, 
scria lui: 'Berihelot : În fine depun armele, şi pă- | 

răsesc flogisticul. .. . « Este imposibil a mai sus- 
ține sistemul . presenjei flogisticului în , metale, 
sulf, etc... „Voi. da.eu însu-mi o repulăjiune 

încercării mele asupra flogisticului.* „Această de-. 

claraţiune francă :și leală, onorează pe celebrul 
chimist englez, pe care Black îl imita puţin după 

aceia, 'adopiînd: şi el ideile lui Lavoisier. Cu -a-- 

ceastă ocaziune Cavendish lăcu, dar 'de la Me- 

" therie în Franța și Priesiley în Englitera şi târ- 
ziu încă, în America, rămaseră fideli flogisticului. 
Trebue să mai adaug, penlru ongarea ei, că
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d-na -Lavoisier se: luptă până -în “ultimul : moment 
cu energie şi demnitate; pentru a scăpa pe.:so- * 
ul- ei şi.că la 1806: ea începu publicaiunea - o- 
“perilor ilustrate ale soțului său... .:....:.;,- 

Ori unde găsim pe Lavoisier, el era. în frunte. 
prin aclivitatea şi capacitatea sa: ast-fel î :gă- 
sim şi. ca membru al adunării provinciale orlea: 
nese, în 1787, .şi ca- membru al adunării -repre- 

“sentanţilor comunei din. Paris, la 1789. 
„Acela care. face. totul, zice de Laverne,care 

însufleţeşte: totul, care se împarte în toate. păr- 
ile, e Lavoisier: numele său ne apare la, fie care . 

- moment.“ Rae - m 
- În prima' din aceste întruniri, el pronunţă -ur- 

- mătoarea frasă: „Nobleţea nu poate câştiga siima 
provinciei de cât însuşindu-şi interesele sale şi pă- 
răsind avantajele nobleţei singure pentru acelea _- 
ale naţiunei:* Şi, tot: cu această ocaziune avu 
următoarea fericită gândire : Onoarea prescrie de. 
a respinge injustiţia de care am profita, cu nai mul: | 

„tă forță încă de cât pe acea de care am fi atinşi.“ 
Cu.aceiâşi ocaziune face - următoarea .-decla- 

rațiune: „Națiunea . este. “prea : luminată . astăzi i 
peniru: a! nu şti că ea'.se datorește, fericirei ; :Nu- : 
mărului' celui. mai.mare, şi. că dacă :ar: fi per- 

—. mis:de:ă face. excepliuni. în favoarea oare-cărui 
-ordin .de “cetăţeni, cu. deosibire -în materi€ de Sa 

' imposit, acesta nu: ar: putea'avea loc:de cât în fa- 
- voarea .sărmanului şi că. inegalitatea reparlițiunei 

nu poate fi tolerată de cât când ea este făcută î în 
_ prejudiliul celui avut.“ Tot cu aceeași ocaziune 

el ceru ca împositul să atingă toate rentele- pre- 

,
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cum: şi. AScurile' de finanţă şi: alte oficii lucrative. 
” In: acelaşi memoriu :se. găseşte: că la Blois,:unde 
avea loc: întrunirea;: “se 'discutase : „că libeiiatea 

. individuală, primul. şi :cel :mai''sfânt:-din dreptu- 

- 

“spune în. memoriile sale, că se: adresă . lui La: . 

ile omului“ să fie. asigurată. IDEE 
Nu măi ipot opri de. a. nu: cita şi “următorul pasaj. e e, 

„Scopul ori-cărei i institațiuni sociale: este de a 

? 

face cât se. poale rai fericiţi pe cei: ce „vețuese 
sub legile sale... - i. 7. e 
„Fericirea nu trebue | a fi rezervată numai u-. 
nui“ mic“ număr de oameni, ea aparine . tuturor, 
Ea nu este „un privilegiu exclusiv ce, lrebueşte 
disputat este 'un drept comun 'ce trebue conser- 

val, ce. trebueşte” Împărţit,“ şi“. fericirea publică - 

este o sorginte din: care. fiecare are > drepul să 

şi'o tragă :pe a'sa.“ E te 
“EI scăpă în fine -pe: sroiliţi dis: e oare-cari re-.. 

- giuni ale. Franţei de tributul zis : :pied fourchu, 

care-i asimila. porcilor, şi cari Abră la „Ingolstadt, 

în Germania, până la 1848. Ra 

- Lui. se cereau, chiar în olină revoluţiue, când. 

viaţa sa era ameninţată, studiile cele: mai serioase, * 

rapoartele cele mai amănunțite, proiectele cele 

mai detaliate şi cu această ocaziune făcu şi impor- 

tanta sa lucrare asupra avuţiei teritoriale a Franţei. 

-'Reputaţiunea: sa era atât:de universală în 'cât 
toți: cereau. sfaturile. sale.: Marchisa de. Cr&quy, 

voisier spre a-i „analisa: „elexirul vital :a lui: „Ca- 

şliostro., N San = pe ie Eta a : 

   

„
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_ Dușnianii lui Lavoisier. m 
EI Doi , ii 

: Zile negre începură- însă: pentru el şi. Penlru 
tot ce avea mai scump. pa Aia 

' Marat, care: “la” începutul carierei sale, î ÎN 1780, 

făcuse o: * detestabilă- încercare "asupra - “naturei 
“ focului, anunţase că “această lucrâre avusese” a- 

probaţia: Academiei, la :care "Lavoisier “ “dădu. în 

public'o desminţire formală. i: sii. 
Pentru aceasta îi -purlă o'ură "cumplită: şi'care 

se: mânifestă î în “jurnalul” său PAmi':de -Peuple, 
şi în' un: pamilat;. în. care :scria la 4794: „Vă de- 

„nunj pe corifeul, pe şarlatânul - Lăvoisier, “caltă 
“ de chimist, fermier general, regisorul pulberilor 

şi. “salpetrurilor,- care “a- pus. Parisul în închisoare 

“şi a întrerupt circulaţiunea aerului prinir'un zid...“ 
„(care se făcuse: peniru a --opfii marea - contra- 
bandă, şi care provocase zicătoarea :... Le : mur 
.murani Paris rend Paris murmurant); : „Bărintele 
închipuit al tuturor. descoperirilor. cari: fac: sgo-. 
mot; fiindcă nu are nici o ideie :proprie; îşi În- 
sete pe ale. altora; dar: neștiind. nici. o :. dată 

“ale. aprecia, lex părăsește "cu aceiaşi uşurinţă cu 
„care le-a. luat şi schimbă de -sistem ca de pa- 

: DUCieuss: Mândru de aceste înalte: fapte el adoar- 
- me pe'laurii: săi, pe când. paraziți săi îl „ridică 

până la ceruri.:. :/ . Păcat că n'a voit cerul. să 

fi fost spânzurat de un felinar la 6 August 
. Se” cunoaşte . acest mod de:a.scrie, înirebuin. 
lat încă, din nefericire, de Maraţii moderni. : 

„ Lavoisier fu nevoit să părăsească: laboratorul 
N ,
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- şi locuinţă. sa, ac Aa Arsenal şi şi să asiste, cu toată 
lupta sa titanică, - singur în luptă din toată Aca-.. 
demia, la desființarea aceştia, care . dată de la 
1666, căci, „revoluţia —. zice. Berthelot - — dese. 
fiinţa totul;: înainte. de; ori- ce reînoire.“ 
„Se. „Striga :, „nu mai. trebue universităţi, nici. a- 
cademii de șlinje; nici arl6.“ .. . o 
„Republica -— striga Jean-Bon -Saint- Andre. — 

nu este obligată a face savanţi“ Şi "chiar î în plină 
convențiune, Bouquier spunea: „Oare naţiuni li- 
bere: au nevoie“de o castă - de. savanţi egoişii şi 
speculalivi, al căror spirit * călătorește neconte- 
nil'pe cărările perdute. în 1 regiunea. viselor şi a.. 
chimerelor ?* .  .-. - 
.:Acestor' frase sforăiloare. și. goale le răspunde i 

Berthelot în: modul următor :. pi “ 

„Dacă serviciile făcute prin. ştiinţă. sunt admi- 

rate de toate spiritele luminate, dacă schimbarea 
în 'condiţiunile materiale. ale societăţilor - umane 

ește datorită descoperirilor. învăţaţilor, dacă ele 
suni cari: au -produs; și cari produc în fie-care 

„zi îmbunătăţirea continuă a . soartei celui. mai - 

- mare .număr şi .scăderea progresivă. a; antice- 

mizerii ; dacă:necesitatea înaltelor cunoştinţe 1eo- 
retice este proclamată de o destăinuire unanimă 
pentru desvoltarea induştriilor cari întrebuințează 
forța :vaporului, forja materiilor .explosibile, pen- 

_iru arta.care ulilizează legile mecanicei. şi cele 

“ale. electricităţei,. tot: astfel : ca : şi : proprieţăţile 

metalelor,- şi cari învață cum să. se-mărească fer- 

tilitatea solului ; dacă ştiinja într'un cuvânt, creia-
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ză şi direge industriile: 'cari fac: bogăţia 'Şi:pros= : 
peritatea națiunilor, în: genere, şi acelea -a - fie- 

„+ cărui dia indivizi cari le: compun; cu “toate :a: 
- cestea există un .oare:carei:număr ide spirite :in- | 

grate şi geloşi,! gata să sacrifice 'toate .avuţiile, 
tot acest-:progres,: tot acest. viitor al: umanităţei, 
sentimentului orb al: egalităfei ! De i 
:: Lavoisier luptă până la 'urmă:. pentru: a. „scăpa | 
Acaderia şi-a ajutat în aceaştă: ist epocă; 
cu' banii săi: proprii, . pe: acei: începuseră 

+ - lucrări în numele ei, în care ip însă -. era. ză- 
: dărmnicit şi persecutat de: 'colegul său „de la Aca- .. 
7 demie şi de- profesiune, - : Fourcroy, asupra! că 

;,,. Tula, ori-ce s'ar -zice, se menjine cumplita - acu- 
|: zaţiune. de a fi „contribuit la „moartea ui: La. 
Ei voisier.  : .: e EDER RE 

„ Nizitele domiciliare începură să i:se facă - la 
14 Septembrie 1795. şi la 28. Noembrie 95. el fu 

„Închis ! m a 
» Dupin, care: înăinte de revoluiine se numia de 
-Beaumont şi care fușese controlor general:: la 
ferme; de unde fusese: depărtat în 1789, dovedit 

-.a fi falşificăt registrele. şi: că furase .200.000 . li- - 
| vre, scăpă 'din' închisoare. după ziua de' 10. Au 
i. gust şi ştiu să. pozeze în urmă ca .0o 'victimă.a. 

-patriotismului, aruncat în temniţă - de Monarhie. 
- Acesta. fu primul: denunciator contra: fermierilor 
generali, cari au fost acuzaţi fără nici o dovadă, 

că ar. îi furat patru sute de milioane . livre : ..sc 

dovedi! în urmă, când socotelile. se închiseră -lă ! 

| 4806, după cum spuse Grimaux, că „O ordonanţă 
| ii d i « - 

' 

N
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-a consiliului: de Stat stabili că: fermierii generalii, 
departe . da a. datori. o. sută: trei;;-zeci: milioane 
naţiunei erau creanțierii.ei. „pentru 'suma de opt. 
milioarie.; ; nici .unul din urmaşii: acestora-n'a ce- 
rut partea șa, e aa i 
„Este trist :a constata că dintre. toți. contimpo- _ 
ranii lui: Lavoisier numai. Doctorul Halle, mine- 
ralogul .Haiiy şi droguistul Pluvinet, cercară să vie 
în “ajutor: marelui geniu. „Nici. Monge, zice: Gri: 
maux, pe care. raporturile sale cu Robespierre 
îl: vor. compromile. după 9: Thermidor: nici -Ha- 

„senfraiz,-'a căruia candidatură la Academie o 

susjinuse- Lavoisier, şi. care. devenise - unul: din 

membri activi “ai . Iacobinilor.;-. nici . Guyton . de 
_“Morveau,: care, în zilele. de prosperitate, .. îi: a: 

dresa alâtea scrisori amicale; nici: Fourcroy, 

care,: prin conduita sa.cu două-feţe şi fricoasă, 

îşi 'alrăsese. acuzajiunea injustă: şi sângeroasă 

de a fi cerut:capul maestrului său“, nu interve- 

niră nici un moment, peniru a scăpa pe  Lavoi: 
sier. Din contră, spune; Berthelot, „toate invidiile 
„ascunse, şi 'gelosiile surde se. deşteaptă contra 
aceluia pe care Destinul îl părăsea”. . 
“Cu o zi înainte de.a fi decapitat e stabilit cu. 

>. certitudine că o deputaţiune: din partea: societă- 

ţii ştiinjifice Le Lycee — de unde. la . 4 Noem- 
bre, cu .irei săptămâni înainte de a fi fost ares- 
at, în urma propunerei lui Fourcroy, fusese. e- | 

_ liminat "că suspect, — îi aduse -o. coroană în 

” închisoare în semn de admiraţie din partea ci. 

„ Săn ne reîntoarcem acum la cele ce se petreceau
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“în sânul tribunalului - revoluțianar. : Preşedintele 
Coffinhal - “avu infamia. 'de. a'acuza,. fără:. nici.- o 

„probă, pe fermierii generali punând juriului ches- 
tiunea în modul-următor:.: -:i pi. : 
Exista un complot contra poporului francez 

tinzând-a favoriza prin toate mijloacele posibile 
inimicii Franţei, exersând toate felurile de ne- 
drepiăţi s şi de: abusuri asupra poporului! francez 

> 

  

    
        

  

„Inchisoarea Porte-Libre, actualimente Spitalul maiernităței i 

“amestecând în: “tutun apă şi ingrediente vătărmâ- 
toare sănătăței cetăjeriilor, luând 6! şi '10 la. 
100, atât pentru interesul diferitelor cauţiuni cât: 

işi pentru punerea: fondurilor . necesare exploată-. 
“rii fermei generale, pe când 'legea: nu acordă 
„decât 4, relinând-î în mâinele” lor - fonduri .care
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trebuiau să fie vărsate la tesaurul naţional, şi 

predând şi furând prin toate mijloacele poporul 

şi: tesaurul peniru a ridica de la. najiune sume 

imense şi necesare resbelului contra despoților 

ridicaţi conira Republicei pe care-i ajută cu a- 

ceșii bani ?“ . E 

, Câte cuvinte alâtea neadevăruri, atâtea acu- 

„zaţii infame. lată de ce au şi perit 6 dintre -a- 
cesti judecători, în lupta lor fratricidă. 

Sentința dată de acest tribunal, după cum vă 

aşteptaţi era concepută în modul următor, în ce 

privește pe Lavoisier. & 
Condamnat la moarie, ca convins 'de a fi au: 

torul sau complicele unui complot care a exis- 

tat contra poporului francez, linzând a favoriza 

succesele inamicilor Franţei, cu deosibire exer- 

citând tot soiul de nedreptăţi şi de abusuri asu- 

pra poporului francez, punând apă în tutun şi - 
ingrediente. vătămătoare sănătăţei cetăjenilor cari 
făceau uz de dânsul.“ 7 

Să vedem ce să petrecea în Ziua - de 8 Mai 

stil nou la: 4 ore, în Paris. La această .oră mai 

* multe -căruţe descoperite conduceau pe cei 28 
fermieri generali, imediat după declararea sen- 
iinței, pe piaţa "Revoluţiei între jandarmi şi prin 

o populaţiune compactă,-amăgilă, încărcată. de 

ură .și fără pietate, care cântă”; şi „apostrofă pe 

aceste victime; 

Fermierii generali între cari şi Lavoisier, « erau 

liniștiți şi tăcuți, cu toate acestea Papillon d'Au- 
teroche, nu se putu opri de a zice cu dispreţ, 

S
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văzând atitutinea muljimei! şi: făcând alusiune la ” bunurile lor confiscate : „Cea-ce mă mâhneşte, e de a avea aşa de displăcuţi moşienitori Ju 
i Capul lui Lavoisier căzu al patrulea, 'după ce văzuse cum a fosi ucis socrul său, „El muri, 
— zice Dumas, — cum se muria. atunci, cu calm şi resignaţiune.“ | . -- | „ Avea just 50 de ani şi 8 luni. . 
Vestea acestei morţi fu cumplită pentru ami- cii şi admiratorii” marelui geniu. Lagrange, a doua zi, zise tătre un amic al său: „nu le-a trebuit de cât un moment pentru a face să cadă acest cap, şi o sută de: ani poate nu vor fi su-. ficienți pentru ca să se producă unul asemenea!, Fie memoria -marelui geniu mereu iubită şi cinstită, după cum Sunt faptele sale morale şi umanitare şi- după cum merită lucrările sale Şliințifice, O - - | Onoare Franjei,. care a produs ast-fel de ca- meni şi științei care are astfel de apostoli |! 

a PE — 
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“Drumul omenirei spre. mai. “bine” nu e 45 loc. - 
o linie „dreaptă şi nici mersul ei nu e continuu. 
E curios “cum în: “lupta pentru „progres, “omul! 

nu are să se lupte numai cu forțele. nedomesti- 
cite încă, ale naturei, „ci Şi cu omul.. 

“De veacuri şi de veacuri, „spiritele îngusie, 
suiletele. pline de superstiții şi de : prejudecăţi, 
au pus mai multe. „piedici cercetărilor” cu vederi 
largi, de cât le- -a „pus, însăși natură cea. incon-" 

” ştientă, căreia pe zi ce trece îi se răpesc se-. 
- cretele, îi se  desleagă misterelg. a 

” Libertatea” cugelărei, atât cât. o avem. azi, “să 
ne aducem aminte, că o datorim lupielor € eroice 
pe care le- -au dat,. nu de mult, atâţia mari cu 
getători, îă contră! ingnorajiei, a. prejudecăjei, â 
întunericului, lupte , ce dăinuesc încă și azi.. | 

"Trecuseră veacuri şi veăcuri şi libertatea g gân- 
direi era toți încătuşată ; erau scriitori şi artişti mari, 
dâr filozoti “adevăraţi” erau prea pujini, „risipiţi
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pe întreaga Europă, uneori la un veac unul, un 
Bacon de pildă, în Anglia, un Giordano Bruno 
în Italia, Descartes, în Franţa. Altfel, filozofia 
era una cu melafizica şi cu teologia: Mii'de fi 
lozofi 'discutau cu cea mai, mare seriozitate le- 
găturile sufletului cu corpul cum; şi airibuțiile 
unei ființe supreme. " Ă 

In veacul al 18-lea a început însă opera re- 
" deşteptărei. In literatură, în politică, în filozofie, în 
toate ramurile activităței omeneșii, începuse. să 
sufle un vânt de:răsvrătire. Unilalea timpului şi 
a locului din vechia tragedie ce ilustrase: pe un 
Racine 'şi pe un Corneille, începu să fie ridicu- 
lizată ; istoria lumei. întregi. fu supusă -unei minu- 
jioase critice filozofice, satira se desvoltă ajun- “ 
gând până la pamilet, armă pe: care o între- 
buință de alifel oameni de talia unui Montesquieu, 
Voltaire şi Diderot. | Aa a 
"Era un vânt de revoltă intelectuală care sufla 

cu putere, care ducea spre triumful definitiv al 
liberului examen şi care - trebuia să se virans- 
forme în uragân. a o 

Montesquieu în Ze//res .Persanes biciuiau fără 
milă moravurile: contemporanilor săi, Voltaire cu 
mlădierea geniului său, se făcuse campionul lup- 
tei conira Gprimărei și a netoleranţei ce îmbrăca 
atâtea: forme. Rousseau, pasionatul amant al na- 
turei cerea. reîntoarcerea la „legile ei;:exagerând 

„ Pentru a “triumfa, Condillac reducea faimosul su- flet la- o colecţie de sensajiuni,, Helvetius, po- Pulariza această doctrină al "cărui “succes era
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! îatal teologienilor, Condorcet aplica doctrina lui 
Condillac în, politică, Holbach ducea materialis- 

„mul la ultimele. lui consecinţe, în modul cel mai | 
brutal. Sai De RE 

„+ Era o revoltă pe toată linia, dar societatea nu 
părea alât de îngrijată, căci se: amuza de ocâm .- 
dată. Toţi aceşti literați şi filozofi-aveau” talent, 
plăceau, erau înțeleși de un public mai numeros. 
_Intruparea „tuturor acestor teorii nobi,'a între- . 

gei revolte, se află în scrierile tuturor, dar mai 
ales în acelea ale “lui Diderot, sufletul enci- 
clopediștilor,. adică al. acelora cari colaboraseră 
împreună cu el şi cu D'Alembert, la Enciclope- 
die şi printre cari, afară de cei citaji mai sus, 
mai erau Lamelirie, Melchior, Grimm şi alţii. - | 

Din nefericire, €nciclopedişiii au avut numai 
necazurile ; succesul operei lor, al tututor. lu- 

- crărilor lor, şi mai ales al „Enciclopediei“, nu 
Pau apucat. Voltaire şi Rousseau au - murit în 
1778, D'Alembert cinci ani şi Diderot şease âăni 
mai târziu înainte de isbucnirea marii „revoluţii. 
-Numele lui Diderot şi acela al lui D'Alembert 

e legat de această operă mare. Vorbind despre 
el, nu vom inzista asupra .geometrului, asupra e- 
galului lui Lagrange şi Laplace, ci asupra enci- 
clopedistului, asupra filosofului, asupra distrugă- . 
torului prejudijiilor.
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Ua copil din. lori. 

A fos! par'că un făcu ca oamenii cari au 
pregătit marea revolujiune franceză, să aibă o 
“origină cu totul umilă. Dacă. alţii s-au.” recrutat 
poate din burghezie, ceia ce-nu era de. loc. o 
fală peniru acele vremuri, D'Alembert nici cu a 

ceasta nu se putea lăuda: El a venit pe lume 
„incognito“. Cronicele scandaloase de pe vre- 
muri, îl dau drept copil al unui anume Destou- 
„ches, (nu autorul «dramatic. cu acelaşi 'nume) şi - .. 
al stariței de Tencin. Pe. vremea aceia. abajii şi 

“ starițele îşi permiteau multe luxuri 7 şi .:d-na de 

' Tencin şi-a permis luxul unui copil din fiori. A- - 

_parenjel= trebuiau însă salvate şi - Destouches, 
un exceleni iată, depuse pruncul. pe treptele bi- . 

- > “sericei Jean le-Rond in apropierea catedralei 
” „Notre: Dame, înir'o. zi mohorâtă: din luna Noem- 

brie 1717: Cea: dintâi persoană care observă pe 
nenorocitul copilaş,: fu. nevasta .unui sticlar, d-na 
Alembert, care îl luă. şi-i duse acasă: Se spune 
că. Destouches, care azislase * ascuns la această 
şcenă,: s-a. luat după .miloasa femeie, - a ;văzut 

unde locueşte şi mai târziu a asigurat copilului 
„*..-„o'rentă, astfel. ca ; să nu tunoască mizeria; -Acea- 

„sta “s-a petrecut în 1717, anul : naşlerei. lui 
D'Alemberi. 

La vârsta de 12. ani E găsim învățând la Îi-- 
ceul Quatre Nations, care era. condus de Jan: senişii, discipulii lui Jansen, E curios cum cea
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dintâi scriere a lui” a avut un. caracter cu . totul. 

religios ; era un comentar. al scrisoarei sfântului. | 

Pavel către Romani. - Janseniştii „rămăseră, sur- 

- prinşi de- talentul acestui nevârsinic și-l . încura- 

jară să înveje..... geometria. . Credeau ci, că un 

teolog jansenist, înarmat şi cu. matematica, va 

“dobândi un talent, de convingere, care nu va pu- 

tea de cât să folosească. cauzei. .. i 

S'au înşelat.. Când D'Alembert : -a făcui cunoş- 

tinţă . intimă cu: adâncimele _matematicei, nu a 

„mai voit să ştie de aliceva, Aşa: a fost t îndrumat 

  

_D'Alembert. către acest: studiu... 

“Viaţa lui se aseamăriă cu aceia a celor mai i mulți 

dintre învățații, şi filosofii mari,, plină . de. ceia 

ce oamenii mediocrii numesc monotonie, singura 
însă care poate folosi unei puternice vieţi. inte- 

lectuale. Aventurile,::viaţa svăpăiată, se potrivesc, 
-e drept unora dintre -intelectuali, în special ar- 

tiştilor, dar d'Alember! nu.era un. artist, el :sin- 

gur .recunoştea Jipspa lui de imaginaţie” şi. în a- 

ceaslă :piivinţă era opusul: lui Diderot, acel om 

îndrăcit, cu Spirit cât zece,.acel :vânturător - de: 
idei, care discuta cu aceiaşi 'compelinţă despre 

resorlurile unei. maşini, ca şi despre arta muzi: 

cală a: lui “Rameau,;. -sau. despre misterile mânăs- 
tirelor,' Acești doui: oameni de, geniu,. se com: 

plectau. admirabil. unul. pe altul şi tocmai” ca-, 
racterele lor opuse i-au unit pentru “totdauna. ..: 

Pe când Diderot .ducea. o... viaţă sbuciumată, - 

în luptă continuă cu prejudecăjile, cu proşiii în- 

gâmfaţi ai veacului său, D'Alembert îşi petrecea 
- . . . a 7 

a
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pf , 
“timpul lucrând în modesta locuință a mamei sale “ adoplive, care cât a trăit nu a ştiut hici o dată, că acesta era un om al cărui nume era menit 
să înfrunte veacurile. 
D'Alembert nu a studiat însă - numai matema: 

tica,' ci şi drepiul şi medicina, dar prima sa lu- | „crare, aceia care l-a făcut cunoscul la vârsta de 
„22 de ani, tot matematică a fost; lin memoriu 
asupra calculului integral (1739) şi un iralat de 
dinamică i-au deschis porțile Academiei de 

ştiinţe (4741). In 1746 a fost numit membru al 
Academiei din Berlin, înființată de Frederic cel 
mare, iar în 1754 l-a primit Academia franceză, 
al cărui secretar 'a fost până la 1772, 

[a 

N. 
Viaa intimă 

Până la 25 de ani a stat cu totul retras şi nu frequenta nici unul din numeroasele saloane de' 
„pe acele vremuri, unde literaţii, învățații şi cur- 
tenii regelui se întâlneau-la 'un loc. E 

Trebuia însă să aibă o aventură galantă, vân- tul unei fuste: celebre pe acea vreme, l-a _ atins „şi pe el. Atât numai că, după cum se : întâmplă " totdauna; aleasa: nu corespundea cerințelor : lui „ „Sufleteşti. EI singur .ne spune: făcându-şi. por- tretuj; | Si 
- „lubirea a cauzat :numai necazuri lui D'Alem-. - bert şi'l-a desgustat pentru mult timp de oa- meni, de viaţă şi-chiar de studiu“,
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Ca şi una. din - eroinele lui Torquato Tasso, 

, putea să spună „Timpul pe.care l-am întrebuin- 

țat peniru iubire, a fosi timp pierdut“. 

Ce cari cunosc din literatura. fraceză pe D-ra 

--de I'Espinasse îşi închipuesc lesne că nu erao 

persoană 'menită să consoleze sufletul * unui în- 

-_văjat. O văzuse peniru prima oară în salonul 

D-nei de- Delfand, şi timp! de 20 de ani a iu- 

bii-o. Dovadă că o iubea, e faptul că pierdea | 

câteva. ore pe. zi în salonul ei, unde altfel se 

întâlnea “cu Turgot, Marmonlel, şi alţii. Acestuia 

din urmă îi se văila el de uşurinţa prea mare a, 

„D-rei de l'Espinasse. Moartea. ei. în 1776 îl 

disperase. 

De mult timp îl chiemase la curtea lui, Fre- 
deric cel mare, de mult primise invitaţia Cate- 
rinei Rusiei, dar D'Alember, fie .din dragostea. 

lui pentru viaţa liniştită, fie şi pentru frumoşii 

„ochi ai adoratei sale, refuzase ambele invitaţii. 
'Păţania lui Voltaire la curtea regelui prusian, - 

poate că nu era de altfel o. încurajare pentru 

„cei-cari ţineau la libertatea lor mai mult de cât 

la orice şi D'Alembert spunea singur despre el 

însuşi, că la nimic” nu ține mai -mult ca la liber- 

"tate, ba încă-așa de mult, în cât un prieten al . 
său i-ar fi spus: glumind : „Tu eşti sclavul liber- 
tăei tale“. - 

__ Aşa'se esplică şi. pentru. ce nu s- a însurat. 
De alifel, învățații. de pe- -acea vreme nu prea: 

se însurau, opinia publică nu pricepea cum un 

învăjat, un „filozof“, cum se zicea unui învăţat
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pe atunci, S-ar, putea î insura. Era un prejudiciu 
atât de. răspândit, în cât, €. interesant să, cităm 
următorul fapt. a . : 

D'Alembert află că “prielenul său, “marele | ma” : 
tematician - Lagrange, s-a însurat. EI era în co- 
respondenţă - cu Lagrange, dar. acesta nu-i scri. . 

: sese, nimic... Inir'o scrisoare plină de umor, D'A- 
lemberi. „Îi spune lui Lagrange : „Aflu că ai fă. 
cul ceia ce noi. filozofii numim . „saltul „pericu-. 
los“. Lin matemalician mare, trebuie să ştie înainte 
de, orice să-şi calculeze fericirea.” Nu. mă . în: 

_ doesc că ai „găsit ” "soluția în „Căsătorie, numai 
după. ce ai făcut calculul 1“ | 

Lagrange îi răspunde scuzându- -se, arătând 
cum a fost; bolriav, „cum.o rudă. a sa, 0 tânără, . 

"a venit să-l. î îngrijească, iar el s-a: simțit „obligat 
şi-a lual-o în. "căsătorie. Incheie spunând că nu 
s-a: gândit să-l înştiințeze . pentru „un „6xenimenit 
atât, de. neînsemnat. . 

  

NR “Un apoștolat îi 

Dacă nu” ar fi fost fusța D. -rei i de TEspinasse, 
“apoi viața lui D'Alembert ar fi fost cea mai se- 
nină. În orice caz, tot! timpul lui şi' l-a consa- 
crat operei ce urmărea, luptei ce o ducea îm 
preună cu. ceilalţi în - contra unei societăţi prea 
putrede. Era însă singurul dintre toți „filozofii“ 
vreimei, “singurul dintre enciclopedişii, care, în . 

“anumite” chestiuni, nu da lovituri directe, de şi 
| loviturile lui indirecte aveau aceiaşi : -pulere.:
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Un. pop6r tăeşte în mizerie, în , degradare, î în 

ignoranță, cufuundat în întuneric. lată! că „apare 

”- în mijlocul lui un apostol al luminei. El nu în- 

deamnă poporul să „se ridice dintr'o dată cu. 

“ toată puterea, să. rupă. “lanţurile ce-i rup 'mâinele 

și picioarele. Nu.-El î îi araiă că întunericul nu-l | 

risipeşte de câi facla adevărului, îl încredinţea- 

ză că. lumina, “cultura, îl vor duce la. o viață) mai 

bună, la aceia la care rebuie, să năzuiască 0- 

ricare îndivid. zi 

Poporul -Doăle - nu pricepe la început, el'v va. spu- 

ne ca -şi: lucrătorii. lui Turgheniefi : „Vedeţi, omul 

acesta are “mâini albe, e un. sirăia” de noi. nu e: 

un lucrător“, dar încet; încet, cu timpul se. des- 

prinde de pe. creerul lăi pânza aceia ce- i înăbuşea 

ideile, ochii îi se, deschid, vede-: omul şi pricepe 
ce e lumina, la care are şi el dreptul. ca oricare al 

tul, îşi scutură trupul cel: înjelenii, îşi încearcă 

rezistenţa cătuşelor de. la mâini și dela picioare 

şi de o dată, milioane. de încătuşaţi, „se- ridică 

ca un singur om, svârlind lanţuri şi cătuşe, dără- 

mând lot ceia ce le, stă în cale, tot ceia ce e 

pus între ei şi înire Ii, Un | popor nu poate 

să moară asfixial. a a 

D'Alembert a fost un - asemenea apostol. Ar 

fi puiut să rămână uri mare matematician. : Dar 

câţi pot. să priceapă . meritele unui . Lagrange ?.. 

Şi-apoi un matematician nue un om „complect, 

dacă nu se pune: în. legătură cu natura Şi, viaţa. 

| D'Alembert lrăeşte prin. opera - lui şi. astăzi, 
dar opera lui cea mai mare nu este cea mate- :
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» malică, ci aceia pe care a făcut-o în colabo- 
rare cu Diderot și . despre -care irebuie să 
vorbim. 

însă 

. Enciclopediștii au 

“Am spus că geniul acestuia. era compleciat 
de acela a lui D'Alembert. Diderot cel cu inte- . 
ligenţa scânteietoare, nu prea ştia lotdauna ce 

„este ordinea,-calitate pe care o poseda în schimb - 
„D'Alembert 'şi când fu vorba să prezinte publi- 
'cului primul volum din Enciclopedie, lui D'Alem- 
bert îi îricumbă- sarcina să scrie prefața. | 
„Ştiţi cum s-a născut Enciclopedia. Diderot tra- 
dusese din englezeşte dicționarul de. medicină 
al lui: James şi traducând se gândi câ: ar folosi 

- Progresului alcătuirea unei enciclopedii, în care 
să se găsească un rezumat îidel al tuturor cu: 
noştințelor omeneşti. In Londra exista enciclo- 
pedia lui Chambers, fntitulată Ciclopedie, sau 
dicjionar universal al artelor și ştiinfelor. Nu era un model excelent enciclopedia lui Ephraim 
“Chambers, geniul lui Diderot visa cu . totul alt- ceva. Era o muncă de Hercule, ştia el: acest | lucru, dar. colaborarea lui D'Alembert îi dete „ Curaj ; ştia Diderot că o minte atât de largă, bine ordonată ca a prietenului său, era singura menită să îmbrăjişeze o operă atât:de întinsă, Diderot Strângea' materialul, Voltaire şi Rou-. Sseau îi deteră concursul şi mai cu seamă Vol: . 

7
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faire, care a apărat pe. prietenii săi. în momen» 

tele cele mai crilice. Se spune chiar că Dide- 

“rot a lucrat în mulie ateliere, pentru a pulea a- 

poi să' descrie cât'mai pe înțelesul tuluror, ma- 

şinele, uneltele, aparatele, etc. . 

Sute de alji colaboratori, toţi specialişti, deteră 

concursul lor-acestei mari întreprinderi şi sin- 

gurii refuzaţi au fost jesuiţii şi janseniştii, dar | 

“preoții cu spiritul mai larg au fost primiţi. 
__ Ştiţi entusiasmul provocat de aparijia. ei, “ ne- 

răbdărea cu care abonatul Goethe- îi aştepta 

apariţia, cum şi alţi numeroşi abonaţi, 'de me: 
serie prinți şi regi în Europa. Ali auzit însă şi - 
de persecujiunele pe cari clerul şi retrograzii. 

le-a îndreptat în contra enciclopediştilor.. Tipo: 

graful o mică canalie, şi-a permis să şteargă - 
'din corecturi pasagiile ce îi se „păreau. pericu- 

loase, pe cari le credea el că pot: să “vatăme 
intereselor statului şi bisericei, ceia' ce a dat 
naştere la o scrisoare extrem de violentă a lui . 
Diderot. , 

Dar oersecuțiunile dedeau Enciclopediei o 
nouă aureolă şi curtenii protestau pe lângă re- 
gele Ludovic XV în contra confiscărei celor 21 

volume ale enciclopediei, cele care apăruseră 
până la acea epocă. 

La ce. olosește enciclopedia 

Ne spune Voltaire, Care 'era un fel de repor- 
ter. al acelor vremuri, o poveste - “interesantă cu 

privire la succesul pe: care-l avea enciclopedia
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lui Diderot şi a “lui D'Alemhert, Regele Ludovic 
al cinci- spre- -zecelea cina înir'o seară la Trianon, 
împreună cu d-na de pPompadoury şi cu mai mulți 
curlâni. Se vorbi de vânătoare şi de praful de 
puşcă: Un. comesean spuse o rețetă a: prafului 

„de pușcă, iar ducele de 'la Vallire * 0 alia” şi 
“urmă o discuţie. E 
— E curios, zise ducele de Niverhois;- omo- 

" _rânu, în fiecare !zi- potârnichi în parcul din Ver- 
sailles, ba uneori omorâm şt. oameni, sau sun- 
tem omârâţi, pesie hotare, fără să Şiim bine cu 
“ce ne omorâm. : ... 
„— Şi aşa'e cu. toate obiectele, se amastecă 

. D-na de Pompadour, | eu nu ştiu din ce se face 
roşiul pe care îl dau pe “obraz şi nici cum sunt 
făcuți ciorapii de : mătase pe cari îi” porl. 
„—— Păcât că Majestatea! Să, spuse şi ducele 

-de'la Valliăre; n-ea confiscat volumele enciclo- 
p&diei în. cari” am! găsi Tăspunsuri la toate aceste 

„înirebări. a E a: 
Regele se scuză, spunând că a fost inştiinăi, 

că în voluimele eneiclopediei ” se găseau cele 
“mai periculoase idei. RE 

Lă sfârşitul | cinei tfimese lrei valeji să caute - 
“acele: volume.  - : Du 

Atunci, la articolul. Praf de puscă se văzu că” - 
avea dreptate ducele de la Vallicre, d-na de- 
Pompadour .află ce -deosibire era. între roşiul de. 

| Spania. şi. roşiul de Paris, ba şi cu ce roşiu îşi 
dedea pe faţă feimeile 'din Atena şi “din * “Roma. 
Află şi cum îi sunt „lucraţi faimoşi € ei ciorapi;
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— Ce carte frumoasă | exclamă atunci curteza- 
na, aţi confiscat, Sire, aceste volume ca să îți 
numai voi cel mai învăţat om din regat. 

In acea seară toți aflară din enciclopedie 
multe: lucruri cari îi interesau, ba şi regele citi 

_ce drepturi avea coroana. - 

„— Nu pricep, conchise el, pentru ce: mi s-a - 
spus atât rău despre această carte. 

l-a răspuns contele de Coigny: 
— Sire, sunteţi prea fericit, că sub domnia 

voastră, s-au găsit oameni cari să cunoască toate. 

artele şi: să le transmită posterităţei. Aci găseşti . 

orice, de la. modul cum "se face un ac, până la 

fabricarea tunurilor voastre, de la: infinitul mic 

până la infinitul mare. Luaţi-mi averea, dar î Îna- 

poiaţi-mi volumele Enciclopediei. . 
„. Nu, nici curtenii, nici regele, nu puteau să vază 

în ce consta pericolul; clerul 'şi miniştrii nici ei 
„nu-l vedeau, ci nwmai îl simțeau: înstincliv. IN 

Enciclopedia- era un dar al luminei peniru po- 

por, era o oglindă 'fidelă a tuturor cunoştinţelor 

omeneşti, era imboldul peniru, „ redeșieplarea 

_masselor. 
Cultura te face să „afli, că oricare individ, are - 

dreptul pe lumea aceasta la o'rază de “lumină, 

“ea 'disiruge neegalitatea ; cultura 'generală, căci . 

de ea vorbesc, nivelează, ridică pe toli la a- 
ceiaşi treaptă, nu scoboară însă pe nimeni.. 

N 

——
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Prefaţa Enciclopediei... 

Nu, curtenii şi regele, D-na de Pompadour şi 

„toţi cari trăiau pe vremuri, nu puteau să pri- 

„ceapă că Enciclopedia e era. şi ea o: „ pârghie a. 
viitoarei revoluţii. 
“ Enciclopedia lui Diderot şi D'Alemberi nu a 

rămas, au rămas dor efectele ei, dar a mai ră- 

_mas ' ceva: prefața scrisă de D'Alembert, 

Prefaţa aceasta poartă titlul de Discours pre- - 

liminaire de L'Enciclopedie şi în ea găseşti spi- 

ritul marei opere ce urmează, în ea găseşti prin- 

cipiile de-car& se călăuzise D'Alembert. 

Din tot ceia ce a scris D'Alembert; această 
„prefață a rămas, dar putem să spunem c:u drep! . 

cuvânt, că şi azi e încă un mic capo d'operă şi 
azi poate fi cilită cu. acelaşi interes şi folos. 
Tipărită «parte, formează un volum 'destul de 
respectabil şi celor cari: vor să o citească, le 

“recomandăm ediția cea mai eftină, aceia din 

Bibliotheque nationale, în care se găseşte Şi .o 
_mnotă cu privire la Enciclopedie cu o vehementă 
scrisoare a lui Diderot adresată tipografului, cum 

şi cu un portret al lui D'Alembert, întocmit  de- 
el însuşi. 

In 1750 apăruse prospectul” prin care Diderot | 

anunța apariţia Enciclopediei, iar în 1757 a a- 

părut prefața lui D'Alembert, operă măreaţă şi 
ca formă şi ca 'cugelare şi care a. asigurat suc- 
“cesul volumelor ce au apărut în urmă. Voltaire, 
patriarhul din Ferney, cum i se zicea încă de pe
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atunci, îi spunea într'o scrisoare: „Te consider 

drept cel dintâi scriitor al veacului“ şi dacă era 

cineva care avea dreptul la acest tillu, apoi a- 

cela era tocmai Voltaire, care însă îl oferea cu 
atâta graţie lui D'Alembert. ” 

E de datoria noastră, nu să facem un rezumat, 

căci lucrul ar fi prea: greu, dar să vorbim de 

anumite părţi ale acestui mic capo d'operă.. Cu 
“acest prilej vom putea să ne dăm seama şi de 
anume idei scumpe lui D'Alembert. i 
“In Discours preliminaire -de  PEnciclopedie,:-. 
D'Alembert esplică mai întâi că principiile 
cari au presidat la întocmirea enciclopediei, 
sunt ordinea "şi înlănţuirea cunoştinţelor” ome- 
neşti.. 

Toate aceste cunoştinţe şi legăturile dintre ele 
- se întemeiază însă pe idei, cărora' D'Alembert 
"le caulă origina. Câ şi Locke, al cărui admira- 

tor era, împarte ideile în directe și reflectate, 
cu alte cuvinte în sensații şi reflecțiuni.. Toate - 
cunoştinţele noastre directe sunt „cele cari le 
"primim prin simţuri. Astfel, D'Alembert nici nu: 
"mai discută ipoteza cea comodă şi foarte se- 
ducătoare a ideilor înăscute. Mare admirator al 

“lui Bacon, era de părerea: foarte sănătoasă, că 
baza oricărei teorii numai . faptele pot -să: fie, 

iar nu ipotezele, fie ele cât de ingenioase. 
Sensaţiunele fac să ne cunoaştera întâi pro- 

“priul nostru corp, âpoi cele cari ne înconjoară 

ideile reilectate a'toindu-se numai pe ideile. di. 
recte, pe sensaţiuni. 

bă
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„D'Alembert era nevoit să facă anumite . con- 
cesiuni vremei în care- trăia, admitea astfel 'su- 
fletul şi o pitere creatoare, dar în prefața en- 
ciclopediei. declară cu mult curaj, că nu întră în 

- disculiuni asupra legăturilor dinire idei şi suflet, 
sau altele la fel, ci le lasă în sarcina 'melafizi- 
cienilor. Prima nevoie pe care a încercat-o o- 
mul, după! ce cu ajutorul simțurilor şi-a dat so- 

coteală” de corpul lui şi. de natură, a fost aceia 

de: a-şi păzi propriul Jui- corp de. durere, de dis- 

trugere şi judecând” fiecare individ „că această 

nevoie':o' simte oricine, că toți au acelaşi inte- 

res, isbulind 'omul- să: comunice omului această 

ideie, s-au unit mai mulți la un loc, pentru a se; 
“apăra mai bine şi astfel au format socielalea. 

E interesant să vedeți, cum. sub. domnia auto- 

„“crată de pe vremuri, avea .D'Alembert : curajul 
„să arate, care e origina dreptului individului. 

„Fiecare membru al societăţei, spune D'Alem- 

beri căutând. să sporească pentru el folosul şi 

să combată graba celorlalți cari vor să .facă: 

acelaşi lucru. pentru ei, nu pot toți să aibă a- 

celeaşi avaniagii, de şi-toți. au aceleaşi drepiuri. 

„Dreptul legitim este deci repede înfrânt de drep- 

“tul. barbar de neegalitate, numit legea celui mai 

tare, a cărui: întrebuințare ne „confundă cu -ani- 
“ malele, şi 'de care e foarte greu să nu abuzezi. 

Astfel, forța, 'dată -de natură unora dintre oameni. 
şi pe care ei nu trebuiau să o întrebuinjeze de 

cât la. -susjinerea şi protejarea celor slabi, este, 

Tdin coniră,- origina, apăsărei acestora. Dar ' cu
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cât apăsarea e mai violentă, cu atât aceşiia o. 
"sufer mai cu greu, de oarece simt ei bine, că 
nu e nimic care să-i consirângă. De aci vine: 

” noțiunea de injust, de nedreptate şi prin urmare 
” noțiunea binelui şi a răului moral...“ | 

Trecând apoi la origina ştiinţelor, arată că şi. 
acesiea, mai toaie, se datoresc tot cercetărilor 
p2 care le-a făcut omul, ca să poată să lragă 
din natură cât mai multe foloaşa. Agricultura şi. 
medicina, apoi mai târziu geomeiria şi în. sfâr- 
şit toate celelalte ştiinţe şi-au găsit întruparea 
rând pe Tând. 

„ D'Alembert era printre cei dintâi, care vor- 
bea: despre toate ştiinţele, căutând nu numai 0-! 
"rigina, dar şi legăturile dintre ele, cum Şi cla-. 
„sificarea lor: -Urmaş al lui Bacon; predecesor - 
al lui Auguste Comte, el a pus temeliile posi-” 
tivismului, care a ajuns prin transtormări diferite N 

„şi fericite la _monismul lui Haeckel şi al. lui 
Ostwald. , 

D'Alemberi se ocupă însă în Discours prăli- 
minaire de toate ramurile activităţei omeneşti şi - 
prin urmare, discută pe larg şi origina şi evoluţia 
artelor şi meseriilor. Intre „aliele, vorbind despre. 
inventatori, ca şi cum ar fi prevăzut progresele. 

ce se 'vor 'realiza -în veacurile viitoare; spune : 

„Dispreţul ce are lumea pentru artele mecanice 5 
pare că a influenţat până la un punct şi asupra în-. 
ventatorilor chiar. Numele acestor binefăcători ai 

 omenirei-sunt aproape: toate necunoscute, p2, când 

istoria dis trugători! or ei, adică a cuceritorilor, o
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ştie toată lumea. Cu toate acestea, la meseriaşi 

ai să găseşii dovezile cele mai admirabile de ascu- 

|imea minţei, de răbdare şi de noui isvoare.“ 

E curios cum, în artă şi în literatură, un ma- 

tematician ca D'Alembert are cele mai sănăloase 

păreri. De obicei învățații, dar mai ales. mate- 

malicienii disprejuesc manifestațiile arlistice. Știu 

că există şi escepțiuni, dar . prea puține. Un 

Darwin când yoia să se recreieze citea lilera- - 

tură, e drept, dar numai romane:. senzaţionale, 
era 'singura literatură care-l recreia. 

D'Alemberi trăia însă în mediul lui Diderot, 
în intimitatea acestui. om genial şi nu numai că 

iubea manifestările literare şi arlistice, dar le şi 
judeca admirabil, nu ca un simplu amator, alti 

ca un învăţat ursuz, ci ca un om luminat, ca un 

spirit univerșal, care ştie să îmbrăţişeze totul cu 

vederile lui. largi. Părerile lui asupra literaţilor 

francezi pot fi cilite şi azi cu folos, de oarece 

sunt rezultatul unei îndelungate prietenii inte- 

lectuale. 
Nici muzica nu-i era străină — de alifet, se 

şlie: că matematicienii au o vie înclinare spre 

muzică — şi disculă despre muzica lui Rameau 

ca un adevărat specialist şi tot așa vorbeşte şi 

despre celelalie arle. 

Nu e fără interes să amintim, în această pri- 

vință, conflictul pe care D'Alemberi l-a avut cu 

| Jean Jacques Rousseau, acel „copil teribil“ al 

veacului său. 
D'Alemberi, matematicianul, omul de  şiiință,



  

Lavoisier |, TI 

susținea influenţa binefăcătoare a artelor asupra 

N 

“oamenilor, pe. când Rousseau, literatul, susținea 

paradoxa, că artele şi şiiințele au corupt mora- 
vurile. Un arlicol pe care D'Alembert îl publi- 

case chiar în Enciclopedie, dedese prilej lui 

" Rousseau si înceapă discuţia. De alifel, acesta 

cu ani de zile mai înainte scrisese peniru Aca- 

demia din Dijon un: studiu asupra acestei ches- 
tiuni. - 

Pentru ce D'Alembert a  obiinut”u un Succes a- 

tât de mare cuo simplă prefaţă a Enciclopediei? 
De ce această prefaţă e cilită şi azi aproape - 

cu același interes ?.Pentru că D'Alembert era 
'reprezentantul unor idei noui şi generoase, în- 

ir'o vreme când marea mulțime avea nevoie de 

ele peniru că ideile lui sunt noui ori 'de câte 
ori, ofganismul social se aseamănă cât de puţin - 

cu cel dinaintea revoluţiunei franceze. - 
Din întreaga prefaţă, pasajul cel mai remar- 

cabil, cel mai îndrăsneţ, este acela în care el 
vorbeşte despre progresele filozofiei, în contra 

cărora ieologianii se opuneau din răsputeri. | 
Astfel, el spune : 

„Ei, (teologianii), căutau să erijeze în dogme | 

i părerile lor particulare .şi la păstrarea acestor 

păreri se gândeau mai mult şi nu la dogme. Cu 
modul acesta, ar fi dat religiunei cea mai pu- 
ternică lovitură...“ 

Şi mai departe, cu toată înclinarea lui spre | 

_religie, se revoltă în el învățatul, când spune: 
„Cu toate că religiunea e destinată să. regu- -
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teze “dor moravurile şi credinţa noasiră,. teolo- 

gienii o credeau că ea e făcută să ne “lumine- 

ze şi asupra sistemului lumei.....“* Si 
„Depotismul teologic, sau prejudecata triumfă, 

Un tribunal puternic, al cărui nume Franţa şi 
azi îl-pronunţă cu frică, a condamnat pe un as- 

- tronom celebru, pentru molivul că susținuse miș- . 

„carea pământului şi l-a - declarat “eretic, după 

“cum, cu câteva veacuri mai înainte, papa Zaha- 

_ria' condamnase pe un. episcop; fiind că nu avea 

părerea sfântului Augustin despre, antipozi şi 

pentru că ghicise existența lor cur 600 de ani 

înainte de a-i descoperi Cristof Columb. Astfel, 

abuzul autorităţei spirituale, uniță cu cea lem- 

porală, poruncea rajiunei să tacă şi puțin a lip- - 

“sit ca si se poruncească neasaului omenesc nici, 

să mai gândească.“ ” 
Dar nu în capitole speciale” se află expuse 

principiile lui asupra libertăjei, ci în fiecare ca- 
pilol. E un parfum ce impregnează întreaga 

„scriere. Dragostea ui pentru libertate şi care-l 
caracteriza cu totul se resfrânge în întreaga pre- 

faţă a enciclopediei.: Peniru noi cei de azi, cari 
avem consiituţii serioase şi respeciale, oameni 

politici cari aplică legile cu cea mai mare grije, 

_noi cari nu şiim, ce e oprimarea, noi cari suntem . 

liberi, aşa de liberi în cât uneori facem un adevă- 

ral irafic cu ea, înstrăinând-o sub diferite forme 
civilizate şi profitabile, noi nu putem să ne dăm 

seama de setea de liberlale a popoarelor de pe 
“acele vremuri. Căci Enciclopedia nu a fost nu- - 
mai a Fran[ei, ci a înlregei omeniri. :
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D'Atembert zugrăvit de E însuși 
- 

7 

_ Un portret a lui D'Alembert. e. foarle . întere- 
sant, şi din fericire l-a scris chiar el; s-a ju- .. 
decat pe câ! a putut mai împarțial. 

Intre altele, spune - următoarele : . 
„Discută rar -şi nici o dată cu patimă. Nu doar 

că nu ţine la părerile sale, cel puţin uneori, 
dar nu e aplecat.de l6c să domine pe ceilalţi, 
nici să-i facă să gândească ca el. , . Ă 

„De altfel, afară de ştiinjele exacte;. i se pare - 
că nu e nimic care să fie prea bine . lămurit, 

"aşa că poli lăsa libertate deplină părerilor ; ma- * 
xima sa favosilă este că „aproape. despre! orice 
lucru s2 poate spună orice. Vrei“. 

„Caracterul principal -al “spiritului său _ este 
claritatea şi vederea justă. În studiul geomelriei EX 
înalte a lucrat cu oarecare ialent şi uşurinţă,” 
ceia ce i-a. făcut nume bun de timpuriu. Uşurinţa 
aceasta i-a lăsat timp să cultive cu succes şi 

„artele frumoase. Stilul său concis, clar, precis, 
de obicei uşor, fără*pretenţiune, de_şi îngrijit, - 
câte -o dată rece, dar. nici o“ dată de prost gust, 
are mai multă căldură de cât entuziasmu, mai 
multă justețe de cât imaginaţiune,. mai multă no-. 
bleţe de cât graţie.“ . 

_ Şi mai departe: 
| „Unii îl cr€d om rău „pentru că-şi. bate joc . 
fără rezervă de: proştii pretenţioşi, cari îl. plic- 
tisesc,. dar dacă face un rău cu aceasta, apoi 

"e 

=
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_e singurul rău de care e capabil. Nu are nici 

- răutatea, nici răbdarea necesară să meargă mai 

departe şi ar îi foarte necăjit, dacă ar șii că 
„suferă cineva din cauza lui, fie acel cineva unul 

care i-a făcut rău. Nu uită purtările urâte, nici 

injuriile, dar se răzbună refuzând pentru fotda- 

una prietenia şi încrederea sa, celui de care a 

avut prilejul să se plângă“. 

In același portret îşi deplânge şi palima iu- 

birei, pe care la maturitate nu.a ştiut să o în- 
frâneze şi care l-a turburat atât de mull.. 

“Moartea lui D'Alembert 

O. boală crudă, boala pietrei, a pus capăt u- 

nei vieţi atât de laborioase. D'Alemberi nu a 

voit să-se supună unei operaţiuni şi a murit. ĂÂ 

murit în anul 1783, cu prea piin deci înaintea 

-marii revoluiuni franceze, fără să vază îructele 

- unei opere-la care lucrase şi el. 

. 

“Revoluţia: fusese prezisă, chiar Voltaire făcuse 

o asemenea profeție, dar to! nu se credea că. 

va urma așa de curând. Au fost cauze 2cono- 

mice, cauze financiare, cauze pur sociale, dar 

"ceia ce a grăbit revolu[ia, ceia ce a dat cunoş- 

tință celor. mulţi despre drepturile şi datoriile 

lor, a fost Enciclopedia, opera lui Diderot şi a 

lui D'Alembert, care a aruncat lumină tocmai ca 

un far mărej. 

Arta, ştiinţa şi istoria culturei au dreptul să 

se ocupe de viaţa şi activitatea acestor doui oa- 

meni minunați, care la un moment dat, au în- 

irupat în ei, nu dorințele şi aspiraţiunele unui 

singur neam, ci ale omenirei întregi.



PENTRU ŞTIINŢĂ 
Ce se face și ce Sar putea face 

Visăm toți o ţară mândră şi frumoasă, o ţară 

puternică şi cultă, dar nu toți ne dăm socoteală 
de mijloacele eficace cu ajutorul cărora să ne - 
putem realiza visul nostru. - + : _ 

E o unilateralitate în vederile tuturor, care nu - 

poate fi decât dăunătoare adevăratului - progres 

al acestei ţări. . - £ | 
A spus Tyndall, un mare adevăr, când a in- 

dicat cari 'sunt factorii cari fac să prospereze 

cultura ştiinţifică şi cultura în general într'o ţară. 

” 1) In primul rând vin cercetătorii adevărului, | 
acei învăţaţi, cari în laboratoarele lor, îşi sacri- 
fică tot timpul, peniru a studia anumite fenomene, 

independente de aplicările praciice la cari pot 

să ducă acele descoperiri. 
2) Dascălii cari să răspândească în publicul 

cel mare resultatele la cari a ajuns ştiinţa tim- 
pului lor. a 

3) Acei cari pun în practică, acei cari i aplică 

unele dintre resultatele ce pot să servească o-. 
menirei. 

_Aceşiia din urmă nu ne. interesează 26 noi în 
7
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“tigă o reputație frumoasă i admiraţia celor ce 
îl înconjoară. . 

Tânărul îşi câștigă. gradul de doctor într'o 

stiință oarecare şi se întoarce în fara lui, plin 

de cele mai mari iluzii... .« 

“Repede însă se va încredința, .că În n fara 'ro- 

mânească se face altceva, nu știință. Indată ce 
ai o situaţiune mai în vază, eșii obligat să fii 

înscris într'un partid politic; 
Unii pricep situaţia dintr'o dată, dau cu pi- 

ciorul tuturor viselor lor şi se conformă. mediu- 

lui în care trăesc. Alţii, speră că vor "putea îi 

folositori ştiinţei şi primesc compromisul. “Dacă 
mai are speranțe vede cu timpul că trebuie să 

renunțe la ele. Incearcă învățatul să încredințeze 

pe şefi că şi „pentru ştiinţă “ar trebui să se: 

“facă ceva. e 

Dar e de prisos. Ştiinţa e e un lux, ştiinţa să 

o facă străinii. . 
Inainte vreme nu era la ordinea zilei Chestiu- 

nea învățământului la sate și tot nu se făcea” 

nimic peniru cercetările şliințifice. Azi însă ches- 

liunea analfabetismului în țară a speriat pe toți 

şi s'a început o luptă în această direcţiune. Lup- 

“ta “aceasta are aprobarea luturor, -ba . trebuia 

începută de multă vreme. Aceasta! nu însem- 

nează că cercetările sinitice nu irebuiesc să 

fie încurajate. - 

Dar se întâmplă uneori că un ministru din 

simpatie personală pentru un învățat pune în 

buget o sumă însemnată pentru înființarea, sau
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desvoliarea unei instituții șliințilice oare-care. 

Minisirul însă, care în acest caz nu va cere a- 

vizul oamenilor competenți, poate 'să săvârşea- 

"- scă.o greşeală. Poate că: simpatia .. personală 

nu €e un criteriu pentru a judeca însemnătatea 
unei instituții ştiinţifice. Există un'asemenea caz, 
care într'o altă ţară ar revolta pe toţi cei cari 
iubesc ştiinţa şi care la noi a trecut nebăgat în 
seamă.. - _ 

Prin” urmare şi.când face pe generosul cu 
Ştiinţa, un politician poate să greșească, deoa- 
rece nu se. “conduce. după nici nu principiu 
s erios,: - 

Sunt atâţi direclori de instituţii şliințitice, cari 
trebuie să cerșească un spor, sau un fond 
oarecare, însemnat, peniru materiale, experienţe 
colaboratorii, etc. : 

Unii dintre ei întrebuințează « o adevărată di- 

„plomaţie pentru a putea să obiină încă ceva pen-. 

tru institutul ce. conduc.- Vorbesc despre cei că- 

rora virusul vanităţei politice nu le-a distrus cu 

totul sufletul. Vor fi desigur şi din cei cari pri-. 

vesc instituţia şiiințilică ce- conduc drept o a- 

nexă a. ministerului respeciiv, unde un şef de 
"birou are tot atâta însemnătate cât un învăţa 

distins. _ -: 
_ Când şi când, în câte o .revistă. specială şi 

citită de câţiva, ăpare. câte un articol, sau câ- 

teva: rânduri, strecurate cu mare sfială, prin cari 

cercetătorul îndrăzneşte să spună, că şi pentru 

ştiinţă ar trebui să se facă ceva,
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Alţi, cu mai mult curaj, se încearcă să do- 
yedească că progresul acela,. pe care îl invoacă 
avocaţii pe la întrunirile publice, prin gazete, 
„sau în parlament, pe ştiinţă se întemeiază și nu 
"numai pă. ştiinţa ce trebuieşte inprăştiată î în ma- : 
rele public, ci mai ales pe' aceia: a cercetăto- 
rilor, cari nu aspiră la înalte locuri politice. 
E de prisos. Vor trebui să treacă zeci de ani 

„de zile ca să se poată înțelege -acest lucru. Cu : 

ajutorul statului nu va putea ştiinţa românească 
: să progreseze ; într'o ţară de avocaţi nu va pu 
tea ştiinţa să primească încurajări oficiale. 

Mai există un mijloc şi poate cel mai bun, ca 

ştiinja să poată să facă progrese. 

„Despre acela vreau să vorbesc. 
_Cu'tot mediul nefavorabil, există cercetători 

.neobosiţi, cari fac sacrificii. personale, Tuncind 

fără preget într'o anumită direcţiune, tinerii: în 

'special, cari-au mare energie şi cari nu vor să 

şi-o piarză în haosul luptelor politice din ţară . 

_ noastră. Aceştia: pot fi încurajați, aceşiia trebu- 

iesc încurajați,” ei şi instituţiunile din cari fac 

„parte. : a 

„E o “datorie. să vorbim de instituțiile gtiinifice, 

“să atragem atențiunea tuturor. asupra lor. Dacă 

statul nu vrea şi nu poate să facă nimic pentru 

ştiinţă, apoi-cauza tot. nu e perdută. 

"Românul e darnic din firea lui şi sunt nenu- 

- mărate cazuri, când -bogătaşii noştri au lăsat a: 

veri considerabile pentru anumite instituții de 

binefacere. A ajuta cercetările ştiinţifice, nu e
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_o binefacere peniru o anumită clasă de oameni, 

- ci. pentru toți locuitorii unei ţări. 

Un cercetător, ca să poată să-și îndrepte toată . 

atenţiunea într'o anumită direcţiune, trebuieşte în 

primul rând să nu mai aibă grija zilei de mâine. 

_La noi toți medicii de pildă sunt nevoiţi să. 

: profeseze. medicina. - , 

Majoritatea cititorilor va spune că e foarte na- 

tural. Da, în ţara noastră e foarte natural, “dar 

în altă ţară, nu. În medicină e nevoie mai mult 

ca în oricare altă ramură a ştiinţei de cercetări. 

Sunt nenumărate boale, cari nu şi-au găsit încă 

leacul şi sunt în ţara noastră în special câteva 

boale cari fac ravagii înspăimântătoare. 

Ca medic consultant poți: să faci o avere con-. 

/ siderabilă de pe urma acestor boale, dar. dacă 

simţi că ai tot entuziasmul ca să faci - cercetări 

pentru a împedica răspândirea boalei, dacă vrei 

să încerci să găseşti leacul ca să scazi propor- 

jia de cazuri nevindecabile, trebuie să faci cer- . 

: cetări de laborator ani de zile. A da şi consul- 
” .. a .! u _. a Ă » . ” 

- taţii, a încerca şi cercetări este cu neputinţă şi 

nici bolnavii tăi nu se, vor vindeca, şi nici cer- 

cetările tale nu vor fi serioase. aa 

_In ce priveşte: medicina, în special avem 

mulți cari s'ar devota cercetărilor şi siudiilor se- 

rioase, după ce şi-au luat doctoratul. Dar a- 

cești oameni, trebuie să trăiască, ei nu.au la 

boratoare, ei nu au mijloacele trebuincioase ca 

să înceapă cercetările lor. . . |
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Cu suiletul plin de 'durere, ei trebue să _re- 
nunţe la toate visurile lor, ei trebuie: să trăiască: 

Şi în fiecare an se pierd asemenea energii, 
cari ar fi mult mai preţioase acestei țări. decât 
energia guralivă a politicianului de la Capşa. 

Cum sunt uneori salvaţi: asemenea oameni, 
"veţi vedea din fâptul prescris mai jos, “întâmplat 
într'o ţară pe care am 'imitat-o până şi în de- 
„fectele ei. - - - 

“Veţi fi auzit de milionarul evreu Osiris. Cum 
a strâns zecile de' milioane hu ne interesează, 

-ne interesează î însă mult ce a făcut el cu averea 
„pe care a strâns-o. - - 

Bătrânul citi într'o zi în ziarul „Figaro“ un ar- 

„ticol scris de Calmeite (ziaristul pe care d-na 

Caillaux îl omori deunăzi şi'care ajunsese : di- N 

dector: al acelui ziar), în care acesta atrăgea 

atenţiunea asupra: interesului cel mare ce pu: 
blicul ar trebui să-l aibă pentru institutul Pasteur. 
Acest institut, care fusese întemeiat tot cu con- 

cursul bănesc al câtorva bogătaşi părizieni, tot 
nu avea ceia ce-i trebuia. Invălalii cari. lucrau 

- la .acel institut, în frunte, cu directorul Roux, pri- 
_meau salarii după numărul membrilor” familiei . : 
lor, ast-fel că directorul primea --mai puţini de, 

„cât mulți dintre colaboratorii lui devotaţi,-. de! 

„oare ce el nu. avea de cât doui copii de îngri- 
“ji, deşi nici aceia nu erau al lui, ci a unei su- 
rori care murise. Vă închipuiţi lesne de câte sa. 

crificii erau -capabili aceşti oameni, cari nu 
aveau alt scop în viață decât cercetarea ade- 

TR . ț
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vărului. Bătrânul evreu află din articolul lui Cal- 

_metle, că acei învăţaţi lucrau fără | încetare la 

„„pregătirea şi inventarea de. vaccinuri şi seruri, 

cu ajutorul cărora să combată, nenumăratele boli 

. ce seceră omenirea. OT 

In aceiaşi zi chiar, Osiris scrise o scrisoare. 

"d-rului Roux, spunându-i că-l va vizita , acasă - 

la el. 

L-A doua zi se duse să-l caute. | , 

D-rul Roux locuia înti”un cartier al: Juerători- 

„lor, într'o'. odaie modestă, împreună cu cei doui- 

. copilaşi ai surorei sale. Osiris fu foarte impre- 

sionat de acest trai. -Voia el de mult să-şi lase 

averea unei. instituţii oare:care, dar nu vrea bă- 

trânul ca' banii cari îi: adunase el cu atâta trudă, 

să fie risipili fără folos. ..-. . 

"Vorbi cu Roux, care eraun om foarte simplu şi 

la vorbă: şi la port şi se încredință că acesta e 

omul, care va ştii să înirebuințeze bine „averea 

“cea enormă. | a 

„li lăsă prin testament pentru institut 40 de mi- 

lioane de lei. E drept că după moarte, moşte- 

„* nitorii au intentat proces, dar tot institutului a 

rămas această sumă colosală. - : 

Cu ajutorul. lui Osiris, a ajuns institutul Pas- * 

teur "celebru în lumea întreagă, de oarece. s'au 

“putut face cercetări de mare însemnătate, cari . 

-au dus la descoperiri admirabile, nu numai din . 

punciul de vedere pur ştiinţific, ci şi pentru apli- * 

cările practice. Printre acei cercetători au fost 

şi sunt şi azi. şi Români de ai noşiri.
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* Statul francez ca şi statul nostru nu a dat ins- 
titutului Pasteur însemnătatea ce i se cuvenea; 
discursurile pompoase, acolo, ca şi aci au mai. 

“multă trecere. 

Există: în ori-ce ţară minţi - luminate cari să 

ajate ştiinţa, dar de unde să ştie, dacă nu li se 

spune nimic, dacă nu li se airage atenţia. 

La noi în ţară se lasă nenumărate averi peniru 

diferite scopuri' ce nu au nici o valoare din 

punctul de vedere al progresului. 

Trebueşte dar să îndreptăm atențiunea tuturor. 

spre ceia ce merită să fie ajutat, spre un scop 

care realizat, să folosească ţărei întregi. 

Există în această privință-o fară foarte feri- 

cită: Statele-Unite. 

"In această țară era o vreme, când ştiinţa nu 

"se bucura de nici o trecere. Era o epocă de 

formare, când nu exista încă în Statele-Unite o 

opinie publică luminată. ” 

Veniţi din toate colțurile lumei, milioanele de 

aventurieri nu se. contopiseră încă şi debutaseră 

prin politică.: | E _ 

Guvernanţii. nu se gândeau la progresul ştiinjei 

dar cei cari au observat că ea trebue să fie în-- 

curajată, au fost tocmai aceia pe cari şliința a- 

"plicată i-a îmbogățit. Carnegie, Rockfeller şi 

alţii, după urma ştiinţei strânseră miliardele lor. 

şi i-au dat şi ei miliarde, înființând mari instituţii 

de cercetări ştiinţifice, laboratoare, observatoare, 

etc. Ba unii. de şi nu pricepeau deloc şiiința,. a-
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"“veau un .respect atât de mare în cât donau sume 

mari de bani, încredinţaţi că ceia ce făceau era 

în interesul binelui public. - 
„Aşa a făcut Lick, un negustor de piane, care 

a dăruit un milion de lei pentru o lunetă as: 
ironomică. 

Câte descoperiri de seamă nu s'au făcut însă 

la Observatorul Lick din California, unde sub . 
piciorul imensei lunete se odihnesc rămăşiţele 

fostului negustor de piane conform testamentu- 
"lui lui, , 

Deocamdată, pretenţiunile științei noastre sunt 

foarte modeste, e nevoie imediată însă de: anu- 

„mite ajutoare în inieres general, cari nu trebuie: 

“să sufere întârziere. 
"Există un institut unde s-au făcut şi 'se "fac. 

cercetări de seamă, de unde au eşit chimişti ce 

au aplicat ştiinţa. lor chiar în împrejurările grele 

prin care. trecem de câţiva ani încoa. S-au a. 

runcat milioane pe nimicuri, dar pentru acest 

- institui nu s-a făcut mai nimic. E. institutul pe 

câre-l conduce d.'dr. Istrati. Mai deunăzi, d. 

profesor Longinescu, scria înir'o revistă ştiinţi- 

fică despre starea de plâns î în care se găseşte 

„edificiul institutului de chimie din Bucureşti.
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Revoluția franceză de la 1789 

D. dr. Istrati, vorbind despre viaţa lui Lavoi- 

sier, a dat câteva amănunte asupra revoluţiunei 

franceze ; de. asemenea în biografia lui D'Alem- 

bert se vorbeşte despre revoluţia franceză, aşa 

- că e inleresant să dăm câteva amănunte asu- 

pra acestui mare eveniment social, pentru acei ci- 

iitori, care nu-l cunosc încă. 
Franţa ajunsese la cea mai mare glorie « a ei 

sub domnia regelui Ludovic XIV (1643—1715). 
“L-a urmat nepotul său "Ludovic XV, după ce ur- 

mase o regență: sub ducele de Orl&ans. Ludo- 
vic XV.era un om căruia îi plăcea mai mult 

petrecerile. In timpul lui avu loc mişcarea a-. 

ceia intelectuală despre care am vorbit cu ! pri- 

lejul descrierei vieţei lui D'Alembert. Sub acest 

rege s-a plămădit marea revoluţiune franceză. 

Poporul era supus mereu la taxe din ce în 

. ce mai împovărătoare ; enciclopediştii atacau gu- 

> 

vernul, nobilimea şi clerul îşi pierduseră auto- 

ritatea, monarhia era cu totul nepopulară. 

Domnia lui Ludovic XVI (1774—1792) -a fost . 

- preludiul 'revoluţiunei. Regele acesta era om 
po : i . | o
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cum .se cade, cinstit,. doritor de. . reforme, dar 

prea pulin inteligent şi fără voință.” Nu era fă- 
cut să -domnească pe acele vremuri de furtună. 

Soţia lui, Maria Antoaneta avea'calităţi admi- 
rabile, era inteligentă, 'dar era mândră, cu totul 

nepopulară şi avea şi ea patima pelrecirilor, 
Ludovic XVI avea un ministru excelent, „pe 

Turgot, care ar fi pus el rânduială? în. afaceri 

şi mai ales în ce privea. finanţele ţărei, dar o 

intrigă îl fucu să demisioneze şi Maria Antoaneta 

dedese şi ea sprijinul:său puternic duşmanilor 

lui Turgot. | 
A urmat un. răinistru de finanțe de origină ger- 

mană, un bancher numit „Necker, financiar capa= 

bil, dar care .nu putea să “aibă spiritul larg al . 

“reformelor. 

-A urmat 'un altul, dar Iucrurile „mergeau din 
ce în ce mai rău. - 

- Regele, văzând că se: încurcă siluaţiunea con: 
“voacă Statele. „generale (Mai 1789), a căror des- 
chidere însemnează. însă tocmai începutul Tevo-. 
luţiunei franceze. . - îi 

Statele generale erau formate din representanţii 
„ nobilimei, ai clerului şi ai burgheziei, dar. şi-a 

- schimbat mereu numele. Aşa. în lunie 1791 i 
“s-a zis Adunarea. naţioială, iar mai târziu Adu-. 
narea Constiiuantei. - 

Printre membrii de seamă erau generalul La- 
fayelte, astronomul Bailly, ducele de . Orlâans, 
avocajii Mirabeau şi Robespierre şi mulţi alții. . 

S-au făcut multe reforme" în aceste adunări, 
s-a pus bazele unei constitujii. . ÎN
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In acest timp însă, în mai- multe rânduri, po- * 

pulajia Parisului se revoltă şi în lunie 1791, re- 

gele fugi. din Paris, ca să nu fie răspunzător | 

de ceia ce aproba adunarea naţională.. In urmă . 

"însă fu silit să se. reîntoarcă şi să primească 

consliluția. 

Mulţi credeau că s-a isprăvit cu revoluţiă. când 

colo tocmai alunci intră ea în faza cea mai vio- - 

lentă. i - - SE 

Prusia declarase răsboi şi poporul era încre-, 

dinţai că: Maria Antoaneta, influenţase -asupra 

regelui, ca să ţină cu dușmanii Franţei. 

Revoluţionarii erau împărţiţi în-două mari gru- - 

puri: lacobinii, revolujionarii care doreau răsturna” 

rea regelui şi Girondinii, care cereau dor îmbună- 

tăţirea situaţiei prin mijloace moderate. . 

Austria;: îi timpul: -âcesta, patria Mariei Antoa- 

  

nela, se: uni cu Germania în cohitra Franţei. Po- . 

_porul. din “Paris; indigaăt, la 10; August 1792, pă- 

trunse! cu: forța î în palat şi declară suspendărea 

monarhiei. În capul: revoluţiei erâu'acum.. laco- . 

binii ca Danton, Pâtion, .d-rul Marat şi alţii. Fi 

puseră mâna” pe putere şi convocară o nouă a- 

“dunare numită Convenţiunea. 

Adunarea aceasta a existat de la 1792 până 

la 1795. In aceşti “trei. ani Franța întreagă s-a 

transformat. Monarhia a fost desființată, înfiin- 

“ țându-se în locul ei.republica. ” 

Ludovic XVI şi Maria Antoaneta fură ghiloti- 

naţi, adică li se tăiară- capetele. In acelaşi timp 

“fură ghilotinaţi nenumărate persoane, în mare
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parte nevinovate cu totul, oameni de seamă, - 

scriitori şi învăţaţi, cu. renume universal. 

lacobinii începură să se omoare şi înlre ei. 

Danton fu ghilotinat, Marat pentru nenumăratele 

lui crime fu asasinat de o fată, Robespierre Îu 

. omorât şi el. 
Au _mai urmat şi alte .faze ale revolujiunei, - 

până când a readus ordinea Napoleon Bona- 

parte. 
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