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Da
m ama eee
sm se niarere Raturalist şi filosot lurnst Haeckel a împlinit, în cea
mai bună sănătate, vârsta de
'80
de ani. Oamenii de ştiinţă, colegii
şi admiratorii săi au făcut
din această zi 'o sărbătoare a ştiin
ţei şi în mai toate oraşele culte
din lume, societăţile de Ştiinţă au
ţinut şedinţe festive
pentru
a
sărbătoui pe acest fruntaş intelectua
l al omenirei,
Colegii, elevii şi intimii săi au
publicat la Iena o voluminoasă scriere festivă în; care 122 de
învăţaţi — între cari se văd

numele

celor mai

chardt Hertwig,

mari corifei ai ştiinţei din toată lumea, ca

Wilhelm

Ostwald,

Fiirbringer,

Ri-

Verworn,

Richard
Semon, şi alţii — arată, meritele ştiinţific
e ale lui Haeckel şi laudă
activitatea sa.
_
a
|

Astfel fiind, de sigur că nici Acad
emia Română nu poate să nu
iea parte la această mar sărbătoare
a ştiinţei Şi de aceea — ca
unul care am fost timp îndelungat dinir
e elevii săi mai apropiaţi
— profit de această, cea mai apropiată şedin
ţă pentru a. vă spune
câteva cuvinte despre viaţa şi activitate
a lui Ernst Haeckel.
*

Haeckel sa născut la Postdam la 16 Februarie
1834

d'ntro |

veche familie de jurişti. Dela mama
sa, care era o femeie foarte
cultă şi energică, el a moştenit dragostea,
cea mare pentru natură.

Din; liceu deja — pe care l-a făcut la Merseburg
lângă Halle a. S.—

1) Cuvâzitarea pentru sărbătorirea jubileului
de 80 de ani al
ui. Haeckel, ţinută la; Academia Română, în şedinţa dia'7
Fber. 1914,

IV

tot timpul

liber şi-l întrebuința

pentru

du-și un frumos erbar.
Ceeace

e foarte

caracteristice

excursiuni

pentru

botanice

mentalitatea

făcân;

sa de

a-

tunei şi ne arată tendinţele sale pentru viitor e, că chiar
dela această vârstă el colecta cu o desebită pasiune — formând
un, erban
separat — toate acele exemplare de plante pe cari Cermani
i le numese „Spielarten”, adică acele cari nu prezentă caracterele
spe-

dfice bine definite,
la alta.
Ajuns

ci au

caractere

la Universitate, pe lângă

de

transiţie

facultatea

dela o

specie

de ştiinţe a trebuit

să se înscrie şi la mledicină, pentru a. îndeplini dorinţa tatălui său

care-i cerea să-şi

aleagă

o carieră „care

toate zilele”,
Studiile

Virchow,

|
şi le-a

şi la Berlin

să-i

asigure

pâinea

de

a fost asistentul

lui

-

-

făcut la, Wiirzburg,

în! laboratorul

unde

lui Johannes

Miiller;

aceşti

doi învăţaţi şi în. special acest din urmă — părintele
fiziologiei
moderne — au avut o influenţă puternică, asupra tânărului Haeckel în -care el descoperise deja marile sale calităţi. In toate excur-

siunile

sale

la mare

(Helgoland,

Norvegia)

Johannes

Miller

luă şi pe Haeckel care cu o adevărată pasiune a început aci
diile sale asupra, animalelor
inferioare,
Rodiolari,
Meduse,

îl
stuete,

din: cari şi-a făcut pentru toată viaţa obiectul de preferinţă
al
cercetărilor sale,
!
La 1857 Haeckel ia în Berlin doctoratul în medicină cu o disertaţiune histologică intitulată De telis quibusdam Astaci fluviatilis. Conform dorinţei tatălui său el se stabileşte în Berlin ca
medie

practice

unde-i

închiriase

un

apartament

în

Wilhelmisty,

pentrui a da, consultaţiuni. Alici însă el îşi transformă casa în laborator

de

zoologie

şi pentru

a nu

fi deranjat

în lucrările

clienţi, îşi pune orele de consultaţie dimineaţa

dela 5 la 6.

sale

de

În acest tmp cl serie o serie de monografii
(Beitrăge
normalen und patholog:schen Anatomie der Plexus choroides

zur
în

se lase de medicină

El

Virchows Archiw, 1858 şi Weber die Augeni und Nerven den Seesterne îu. Zeitschr. f. wiss. Zoologie, Bd. X, 1859) care-i fac deja un
nume în lumea învățată.
j
Tatăl său văzând acum succesele fiului -consimie şi el ca să
şi să meargă

după

aplecările

îl trimite acumj pentru un an la Marea Med trană

sale naturale.

(Neapoli, Siai-

lia, ete.). Acei tânărul naturalist cu o râvnă nemai pomenită se dă
la studiul faunei marine, iar timpul său de odihnă îl întrebuinţează făcând acuarele, căci ca un adevărat iubitor al naturii,
pe
lângă studiul ei, el ştie să-i aprecieze şi frumuseţile şi să le vedea

în formele şi colorile lor.
E] scrie de aci mai multe lucrări (Schițe de călătorie din Sicilia în Zeitschrift fiir allgem.

Erdkunde,

Berlin

1860 şi Ueber

neue

A
Jebend
- Radiolaţien
e

des

Mittelmeeres,

în Monatsber.

d. Akademie

"d. Wissenschafteu, Berlin 1850).

RhizoTot aici însă îşi prepară şi disertațiunea sa despre
1861)
pode. (De Rhizopodum finibus et ordinibus. Berlin, Reimer,
<u care se habilitează în Martie 1861 ca docent de Zoologie
la Universitatea din Lena.
dar
Odată venit la lena el nu mai părăseşta această mică,
veche şi vestită Universitate, unde desfăşură, alături de prietenul,
său Carl Gegenbaur, o activitate ştiinţifică enormă până la 1908,
când se retrage dela catedra sa de zoologie
din
cauza
vârstei

ca
rânduri
înaintate. Cu toate că a fost chemat în nenumărate
profesor la cele mai mari Universităţi germane (Miinehen, Viena
etc.), unde i se oferiau avantagii mari, el a refuzat în totdeauna să
accepte, pentru dânsul Iena fiind un prototip al libertăţii şi indeFreiheit des Lehrens und des Lernens. Aici
marele
intelectual,
părinte
inspiratou şi

peudenţei piofesorale,
unde adevăratul său

Goethe,

zicea că se simte

Haeckel să rămână
toată viaţa,

Numai
1862

după

o importantă

şi

fericit decât oriunde, aici doria

mai

spre a-şi desvolta

activitatea sa, şi a şi rămias

un an dela habilitarea sa ea docent
monografie,

Die

Radiolarien

el serie în:

(Rhizopoda

radia-

via) de 588 pagine şi 35 tabele in-fol., care-i aduce un mare nume
în
lumea,
Tena.

ştiinţifică şi-l face apoi titularul catedrei de zoologib dela,
E
.
In acest timp însă apăruse în 1859 importanta operă
a lui

Darwin despre originea speciilor. Lectura acestei cărţi îl sgudue
pe Haeckel şi-i ridică un văl de pe ochi, căci el încă ca elev
în

iiceu văzuse nevoiade a-şiexplica rostul acelor, exemplare

cu caractere specifice nedefipite, pe cani le aduna

erbariul

său. De

odată

el devine

de plante

şi le păstra

aşa dar un wave

apărător

în.

al teo-

riei descendenţei lui Darwini şi se pune cu tot focul şi. energia,
tinereţei sale şi cu tot bagajul său enorm de cunoștințe pozitive
zoo-'
iogiee,

să

controleze

rile de înrudire

întreg

regnul

animal

pentru

a găsi

dintre speciile şi grupele cari-l formează

raportu-

şi să

a.

dune nouă dovezi pentru această, învățătură menită
a schimba, felul de cugetare în toate domniile ştiinţei,
In. Septemvrie 1863, în mijlocul urii şi dispreţului cu care
era

tratată atunei teoria lui Darwin, Haeckel vine la întrunirea Aso„ ciaţiei Naturaliştilor germani câre se ţinea lu Stettin Şi,
cu un! curaj

pe care numai

o splendidă

profundele

conferință

despre

vickelungstheorie Damwvins).
o

Bogăția

strânsă

mare

şi puterea

de fapte
mare

sale

convingeri

teoria

putea

lui Darwin

şi dovezi

de argumentare

nouă

să îl dea, ţinuj

(Ueber

ce le aducea,

din această

die Entlogica

conferință

a

VI

produs

o adevărată

că Darwin

lor

reacțiune

singur a rămas

sale,
De acum

în favoarea

acum

pe deplin

teoriei evoluţiuni!, aşa
convins

înainte toate lucrările lui Hasckel

de reuşita idei-

sunt dirijate de

o idee vonducătoare, ideea evoluţiei „der Entwickelungsgedanke”;
el nu caută însă pentru aceasta argumente numai din logică
şi
combinajiuni de cuvinte, ci se puna cu o puterede muncă extraordinară la studii de fapte pozitive în carie-şi găseşte mereu
nouă.
dovezi, |
|
spune

Haeckel are însă în acest timp o mare lovitură din care, cum
el singur,

nu a crezut

că va putea

vreodată

să-şi vie în fire.

El își p'erde toemai în ziua celei de a 30-a aniversări

a

naşterii

sale (la 16 Februarie 1864) pe tânăra şi scumpă, sa soţie. In disperarea sa nu-şi găseşte puterea, de a rezista decât într'o muncă atât
de intensivă pe care de sigur nici un om de ştiinţe
nu a fost în
stare s?o, facă vreodată şi care nu-i dădea nici măcar timpul ma-

terial să se gândească un moment

la altceva decât la lucrul

său,

Timp de un an întreg,zi cu zi, din 24 de ceasuri el
muncea
20 Şi
dormia numai. 4.
In 1865 Haeckel termină opera sa fundamentală despre Morphologia generală a organismelor (2 volume apărute la G. Reiner

în Berlin

la 1866. Vol.

I, Anatomia

generală, vol, H. Embriologia

generală).
Prin aceasta el a pus baza întregii biologii moderne — Du»
tat de iideia conducătoare a evoluţieli — şi se poate zice că de atunci
până astăzi toate cercetările biologice moderne — chiar acele ale

dușmanilor, lui — sunt în cadrul fundamentelor. stabilite de dânsul.
-

Restabilit astfel prin această muncă

fletească, el caută

într'o

călătorie

să-şi găsească

ştiinţifică

excesivă

de durerea su-

şi o restabilire trupească

în Insulele

Canarice,

unde

şi pleacă

urcă

Picul

cel înalt dela Teneriffa. şi face şi o serie de lucrări zoologice foarte
însemnate.
:
Haeckel însă nu yoeşte să se adreseze numai colegilor
săi
zoologi, ci caută a da o răspândire mai largă ideilor şi cercetări-

lor sale şi de aceea publică pentru lumea cultă în
intitulată: Istoria creațiunii naturale care este o
Morfologiei sale generale. Această carte a apărut
mană în 8 ediţii şi a fost tradusă în 12 limbi şi e

1868 cartea sa.
popularizare
a
în limba
ger
desigur cartea

ştiinţifică care a contribuit mai mult la răspândirea Darwinismului şi a înteresului pentru ştiinţele naturale în general.

O a dona

carte

da acest fel este

scris-o în 1874 şi care de asemenea
fost tradusă în diferite limbi.

Antropogenia

a ieşit în mai

multe

pe

cara

ediţii şi a

Dacă Haeckel avea atât de mari succese ca filozof naturalist
şi ca autor,

omul

de ştiinţă

pozitivă

nu

înceta

un

moment

de

a.

VIL

lucra în laboratorul său. O serie întreagă de
monografii despre
mai toate grupele mari de animale; Radiolari,
Meduse,
Sitono-

fori, Coralii, Echinoderme, Spongii, Prostite, ete.
ete, cu sute

de

planşe colorate, sunt rezultatul activităţii sale
sriet ştiinţifice
în
domeniul. useat al faptelor, Apoi numeroasele
tale rapoarte asupra

materialului adunat

de expediţiunea ştiinţifică engleză Challenger

pe care a fost însărcinat să-o studieze, reprez
entau studiile
sale
de mai bine de un deceniu publicate în limba
engleză în 6 volume
mari, cu 2672 pagine şi 230 planşa in-tol, Numai
a înşira aci titluile tuturor acestor lucrări ar cere un timp cul mult,
mai mare de
cât poate permite această şedinţă a Academiei.
“Cu toată această muncă, enormă în domeniul faptelo
r pozi-

tive, pe care el o desvoltă în linişte în laboratorul său,
observând
şi descriind

mersului

fapte şi forme

nouă, el nu încetă însă a veshia

general al ştiinţei sale. Din

timp

în timp

asupra

câte o

nouă

publicațiune a sa generalizează şi sintetizează
rezultatele dobândite, dă nouă directive şi. deschide nonă
perspective
cercetărilon

biologice. Astfel în 1870 publică

Teoria Plastidelor,

în' 1874 Teoria

Gastraeei în care stabileşte clasificarea filogen
etică a întregului
-veen animal şi homologia foilor blastodermice,
în! 1875 Ziele und
!Pege der heutigen Enbwichelungeschichte, în
1816
Pen:geneza,

Plastidulelor, o nouă teorie a eredității, în 1877 Studii
asupra Teo-

riei

Gastraea,

în

1878

Individualitatea

corpălui

animal,

în

1884

Originea şi deswoltarea țesuturilor animale, în 1886 Despre
fundul
- Oceanelor, în 1890 Despre Plankton, în 1893 Despre
filogenia Faunei australiene, ete., ete.
Dar cea mai mare lucrare a sa de sinteză, cuprinzând! toate
organismele, Protiste, plante şi animale, este cuprinsă
în cele
trei volume fundamentale ce le-a publicat în anii 1894, 95 şi 9% intitulate Systematische Phylogenie.
|
Şi astfel

până

în timpurile

din! dirmă, prin

asemenea,

des

re-

de

în-

petate publicaţiuni generale, el a continuat ca un! arhitect a
coordona,

supraveghia

şi organiza

munca

şi modestia

au

unei

întregi

armate

văţaţi cercetători cari conluerau, din laboratoarele lor răspân
dite
pe toată suprafața globului, la această mare
clădire a biologiiei
moderne, ale cărei planuri erau schiţate de el,
Simplicitatea

caracterizat

în

totdeauna,

per-

soana lui Haeckel, dacă însă se găsea vreunul care să vrea să atace fundamentele teoriilor sale sau să caute a da alte directive
cercetărilor biologice, pe cari cl le considera greşite, atunei modestul om de laborator se transforma în cel mai aprig luptător şi

vai de cel pe care-l ataca. Cu o vervă şi o putere de argumentare
uimitoare lovia tocmai în ţintă şi polemicele sale interesau toată,

lumea, cultă şi atrăgeau tot mai multă lume, la studiile biologice.
Răspunsul ce l-a dai în 1878 lui Virchow şi lui Dubois Reymond.

-VIIL
la, vestitele lor căvântări cari
mur; şi Ignorabimus şi cărora

progrediamur

au rămas

clasice,

se sfârşiau cu-cuvintele Restringael le-a opus un puternie
Impavidi

Şi astfel aproape o jumătate de veac acest, mare învăţat, mun-cind şi organizând munca în lăuntru şi apărând în afară, a con"dus, din liniştea laboratorului său din lena, întreaga mişcare ştiinţifică biologică din lume, Nu e dar de mirare dacă în' acest timp:
laboratorul său de zoologie din Lena, ajunsese
centrul
biologiei
"moderne. Aici era locul de întâlnire al celor mii mari învăţaţi şi
aici se grămădiau tinerii ca să înveţe şi să se formeze sub înfluienţa, directă a marelii maestru.
'O asemenea muncă enormă cerea, însă şi repaos. Dari Haeckel
nu era omul care să-şi piardă îimpul stând degeaba sau plimbân„du-se. Repaosul său erau călătoriile şi acestea erau de obiceiu adevărate expediţiuni ştiinţifice de pe urma
cărora
ştiinţa — atât.

Biologia, cât şi Geografia — trăgea de asemenea

mari

foloase,

”
Afară de călătoria sa la Insulele Canarice, în 1875 el pleacă
la Marea Roşie ca oaspete al Kedivului Ismail Paşa şi publică
o
“splendidă monografie int'tulată Arabische Korallen precum şi o
“schiță intitulată Brussa und der asiatiche Olymp. La 18171 merge

la Corfu de unde

publică asemenea

o schiţă geografică.

La 1882 face o călătorie mare la Celylan unde adună o bogăţie
„de material ştiinţiil.e şi fade o serie de studii foarte importante.
Volumul ce l-a. publicat de aici, apăruţ sub titlul de Indische Reisebriefe, este şi astăzi una din cele mai gustate lecturi, de lumea.

cultă, care s'a seos apoi în mai

multe ediţii.

Pe la 1890 publ-că în „Deutsche
grafică, Aigerische Erinnerungen.

La
Aus

1901 face o nouă

Ilusulinde,

|

Malaische

Ba chiar motivul
sta

de

75 ani

nu

a

călătorie

Rundschan”

şi publică

Reisebriefţe,
—

după

splendida. lucrare:

etc.

real al retragerii

fost atât

o altă schiţă geo-

cum

sale dela catedră la 'vârsingur

mi-a

spus-o

—

vârsta înâintată, căci era încă foarte robust, ci dorinţa, de a călă-

tori în linişte câţiva ani, dorinţă însă pe care nu şi-a maf putut-o.
îndeplini în urma nenorocirii ce a avut-o de a-şi rupe piciorul.

In toate călătoriile sale bucura

cea mare a lui Haeckel era

ca să poată fi în cel mai direcţ contact cu
din acei naturalişti moderni carii privesc
croscop. Mai mult însă se bucura să poată
“tumii şi să le picteze, căci Haeckel pe lânpă'
bun artist. În cărţile sale partea artistică
şi unele publicaţiuni sunt adevărate opere

bische Corollen. Kunstformen der Natur,
durwunder der Tropenwelt, ete., etc.

natara, căci el nu este
natura numai prin miadmira frumuseţile namare naturalist e şi un
joacă un însemnat rol
de artă ca de ex.: Ara-

Wanderbilder,

Die

Na-

Ie
Incă

din

anul

1892

Haeckel

este

invitat

Ja Altenburg despre concepția sa despre lume,
Această conferinţă intitulată: Monismul

ligie

şi ştiinţă,

provocând

turaliste.

apare

apoi

o adevărată

In 1898

editorul

în broşură

mişcare
Strauss

o conferinţă

|
ca legătură între re-

şi are un

și în alte

din

să ţină

IX

ecou

cercuri

foarte

mare

decât cela na;

.
Bonn,

văzând

simpatia

mare

„care a găsit-o la lumea cultă concepţia, despre lume a lui Hacckel
şi sistemul
specială

său

întrun

de filozofie, Monismul,

îl invită

stil

să

mai

uşor,

în

care

să serie o carte

condenseze

sale filozofice. Cartea, aceasta intitulată: „Enigmele
apare

în 1899 şi are

un succes

atât de mare

toate

ideile

Universului”

încât ediţiile nouă

în-

cep a se urma, una- după alta şi traducerile în mai toate limbile
Străine asemenea. Astăzi această carte despre enigmele universu-

lui este răspândită în peste un milion de exemplare pe toată suprafaţa globului şi formează concepţia despre lume a unei foarte

mari părți a oamenilor culţi din toate ţările lumii,

ERNST HAECKEL

NEMURIREA

SUFLETULUI

Trecând dela studiul genetic al sufletului la marea, chestiune

a „nemuririi” sale, abordăm acel suprem domeniu al superstiţiei
care constitue întrucâtva, citadela indestructibilă a tuturor ideilor
dualiste şi mistide. Căai, când e vorba de această chestiune cardinală, mai mult decât în orice altă problemă se alăturează intere-

sului pur filosofie, interesul egoist al fiinţei care vrea să- şi vadă
garantată, cu orice preţ, nemurirea sufletului dincolo de moarte.

Această „supremă trebuinţă a sufletului” e aşa de puternică, încât.
el aruncă peste bord toate raţionamentele logice ale raţiunei eri-

tice. In chip conștient, sau inconştient la cei mai mulţi dintre oa
meni,

toate

celelalte

Yiaţa însăşi, sunt

idei.

generala

influențate

şi întreaga

de dogma nemurirei

concepţie

despre

sufletului şi de

această eroare teoretică sunt. legate consecințe
practice a
căror
importanţă este imensă. Ne propunem deci, să examinăn din punet
“de vedere critic toate aspectele acestei însemnate dogme şi să demonstrăm că ea e neadmisibilă în faţa datelor empirice ale bioloBei moderne,

Athanism şi Thanatism. — Ca să avem o expresie scurtă, şi
comodă pentru desemnarea celor două atitudini opuse în chestiulnea

nemuririi,

vom

mului” Athanism
potrivă

vom

numi

credinţa

(de la Athanes

denumi

Thanatism

în

„nemurirea

sau, Athanatos:
(dsla

Thanatos:

personală

a 0-

nemuritor). Dim:
mort)

convinge-

rea” că odată cu moartea omului se sting nu numai toate celelalte
funcțiuni fisiologice vitale, dar că şi sufletul dispare, — înțelegând
“pun asta, acea sumă de funcţii cerebrale pe cari
le consideră, ca o „esenţă” specială, independentă

taţii vitale ale corpului viu,

dualismul psihic
de alte manifes-

|

De oarece abordăm aci problema fisiologică a morţii se cu- |
vine să sublinrem caracterul individual al acestui fenomen al naturei „organice, Inţelegem prin' „moarte” încetarea
definitivă
a
funcţiilor vitale Ja individul organic, indiferent de categoria
din

-
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Omul

gradul

SUFLETULUI

de

individualitate la care

s'a înălţat.

e mort când fiinţa sa moare, indiferent dacă lasă ori nu ur-

maşi ai căror coborâtori se vor succeda câteva generaţii. Se spune,
e drept, într'un anume sens că, „Spiritul” oamenilor mari (de exem:
plu _într'o 'dinastie de suverani eminkenţi, întwo familie de artişti
talentaţi) se perpetuiază dealungul mai multor generaţii; se spune
deasemenea că „sufletul” femeilor superioare stărue în copiii şi
nepoţii lor. Dar în aceste cazuri e vorba iotdeauna de fenomene
complexe de hereditate, în virtutea cărora o celulă,
microscopică.
" detaşată din corp (spermatozoidul tatălui, ovula mamei), transmite
urmaşilor anumite proprietăţi ale substanţei, Persoanele, ele înşile, cari produce aceste celule sexuale cu! miile, rămân muritoare şi,

odată cu moartea. lor, încetează activitatea lor psihică individuală.
precum

şi orice altă

Nemurirea

funcţiune fisiologică,.

Protozoarelor,

—

Sai

găsit în ultimul

timp

nu-

„meroşi zoologişti eminenţi, — şi în special Weismann (1882) — pen“tru a susţine părerea că singure cele mai inferioare dintre orga“nisme, Protistele monocelulare, ar fi nemuritoare, în opoziţie
cu
"toate celelalte animale şi plante pluricelulare al căror trup era con-

“stituit din ţesături. In sprijinul acestei idei ciudate se invoca . în.

“deosebi
“proape

argumentul

exclusiv,

că

prin:

majoritatea

generaţie

Proti'stelom

asexuală,

prin

se

reproduce

diviziune

sau

aSpo-

rulaţie, Corpul întreg al fiinţei monocelulare se subdivizează în
"două părţi (sau mai multe) având aceeaş valoare (celule fiice), apoi

fiecare

parte

se

complectează

prin

creştere

până

ce

redevine

"asemănătoare, în mărime şi în formă, celulei mame. Dar prin în“suşi procesul diviziunei indiv'dualitatea organismului monocelu“lar e nimicită, ea şi-a pierdut

Termenul

de

individ,

“concepţiei lui Weismann;
„pe care nu o poţi diviza

şi unitatea

fişiologică,

de „indivizib.W”

şi morfologia.

e reputaţia

logică

a

căci cuvântul acesta înseamnă o unitate:
fără a-i suprima esenţa. În acest
sens,

plantele primitive monocelulare (Protophyte) şi animialele primi"tive monocelulare (Protozoare) sunt în timpul vieţei lori bionte:
sau indivizi fiziologici la fel ca şi plantele şi. animalele pluricelu„lare al căror corp e constituit din ţesături. La acestea deasemenea
există reproducerea asexuală, prin diviziune; animalul-mamă ale:

„cărui ambe

animale-fiice

vor proveni prin

diviziune,

încetează,

de-a exista prin faptul că se desparte în două.Weismann declară: „Nu există la Protozoare indivizi şi nici
generaţii în sensul pe care îl au aceste cuvinte la Metazoare”. lată.

o afirmaţie

împotriva

căreia

mă

opun

categorie.

Dând

eu însumi,

"dei, dintâi, definiţia Metazoarelor şi opunând aceste animale plu-.
ricelulare, al căror corp e constituit din ţesături, Protozoarelor-

monocelulare

(Infuzoare, Rhizopode),

şi demonstrând

cel dintâi, diferența radicală ce există în modul

eu însumi,.

de dezvoltare

al a-—
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HAECKEL

_.

13

cestor. două grupe, — sunt dator să declar cu atât mai hotărât că

eu consider Protozoarele

semeni
niei

la fel de muritoare

şi în sens psihologie)

corpul,

nici

sufletul,

nu

eronate ale lui Weismann

în seus fisiologie (dea-

ca şi Metozoarele;
sunt

nemuritoare.

au fost respinse

îni ambele
Celelalte

(1884)

grupa

concluzii

de Moebius

care

arată, cu drept cuvânt că „toate evenimentele lumii
sunt periodice”
şi că „nu există o sursă din care indivizi organici nemuritori
să fi

putut ţâşni”,
Nemurirea

cosmică

şi nemurirea

personală,

—

Dacă

se

ia

personal.

Să

termenul de nemuv're întrun sens cu toiul general
şi dacă e extins asupra întregei naturi”eunoscute, el capătă o
valoare ştiinţifică; el apare atunti, pentru filosofia monistă, nu numai
acceptabil, dar foarte finese şi clar prin el însuşi. Căci teza indestructibi
lităţii şi-a etemei durate a tot ce e, coincide atunci cu suprima
noastră lege naturală, legea substanţei. Abordăm: deocamdată
critica
acestei „credinţe în! nemurire”, singura cana se înțelege deobicei

prin

cuvântul

acesta,

aceea

în nemurirea

sufletului

studiem întâi modul în care s'a format, şi propagat această,
idee
mistică şi dualistă şi să insistăm apoi Şi în special,
asupra pnopagării contrariei sale, a ideei mioniste a thanatismului, întemgiat
empiriceşte. Voi distinge, ca donă forme absolut deosebite
de
acesta, ihanatismul primitiv şi pe cel secundar; la cel dintâi, absenţa
dogmei nemuririi e un fenomen original (la, popoarele sălbatece),
thanatismul secundar, dimpotrivă e rezultatul tardiv al unei
cu-

noaşteri a naturii în: conformitate

cu națiunea, şi există la popoa-

rele ce au atins o treaptă înaltă
de civilizaţiune.

Thanatism primâtiv (absența originală a ideei
despre nemilrire). — In foarte multe lucrări filosofice şi, mai cu
seamă, teolo-

gice, citim şi astăzi afirmaţiunea că credinţa
în nemurirea personală a sutletului uman e comună, la origine,
tuturor
oamenilor
sau, cel puţin, tuturor „oamenilor raţionabili”.
Aceasta e un fals.
Dogma aceasta nu eo idee originală a raţiunei
omeneşti şi n'a fost
niciodată, universal admisă. In această
privință un fapt în: deosebit

important, astăzi sigur, dar care
n'a fost stabilit decât în ultima
vreme prin ethnologia comparată, e
de a se şti că numeroase popoaxe primitive, cu cel mai rudimentar
grad de cultură, au la fel
de puţin

ideea

Sarasin,

ca

despre

o nemurire

ca şi despre un Dumnezeu,

E, în
special, cazul Weddașilor din Ceylan,
al Pigmeilor primitivi pe cari
îi putem socoti, sprijinindu-se pe remareabilel
e cercetări ale d-lor
o rămăşiţă

a primilor

oamenii

primitivi

din

India”.

Deasemeni este cazul diverselor ramuri
de Dravidaşi, rude foarte
apropiate cu Weddaşii — însfârșit, al Seelongilor
indieni şi al
câtorva ramuri de negri din Australia,
Tot așa, numeroase popoare
primitive de rasă americană (în înter!
orul Praziliei, dealungul
Fluviului,

etc.)

nu

cunosc

nici

zei, nici

nemurire,

Această

absenţă
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originară a credinţei în Dumnezeu
şi în! nemurire e unul din, cele
mai însemnate fapte: se cuvine fireşt
e să-l deosebim. de absenţa.
secundară a, aceloraşi credinţe însuşi
te de omul ajuns la o înaltă
treaptă de. civilizaţie, tandiv şi anevoe;
după studii făcute în spiritul filosofiei critice,
Ă

Thanatism

secundar.

(Absența

însuşită a ideei despr

e nemurire). — In, opoziţie cu thanatismul
primar care exista desigur la
originea primilor oameni şi care a
fost întotdeauna, foarte
răspândit, absenţa, secundară a credinţei
în nemurire nu sa
vădit
decât târziu; ea e fruetul pârguit al unei
medităați, profunde asupra „vieţii şi morţii”, prin uxmâre produsul unei
reflexii filosofice

pure şi independenia. Ea
inte de Christ, la o parte

se iveşte odată cu al şeaselea secol, înadin filosofii naturalişti ionieni, mai târ-

ziu la întemeetorii vechei filosofii materialiste, la Demio
erit şi Em-

pedoele, dar şi la Simonide şi Epicur, la Sene
caşi Pliniu şi, maulţ
mai dezvoltată, la Lucrețiu. Când, după
prăbuşirea
antichităţii

clasice, creştinismul

unul

dintre

cele

se răspândise

mai

importante

şi, odată cu el Athanismul,

articole

de

credinţă,

ca

nemurirea

personală dobândi cea mai mare importanţă.
In timpul lungei nopţi intelectuale care fu evul-mpdiu

creş-

tin, era o raritate ca un cugetător să îndrăznească a expri
ma conVingeri ce se îndepăriau de ortodoxie; exemplele cu Galile
u, Giordano Bruno şi cu alţi filosofi independenţi cari au
fost
supuşi
iorturei şi rugului. de către „urmaşii lui
Christ”
înspăimântan

îndeajuns pe aceia

cari sar fi încercat să se exprime

liber,

A-

ceasta nu redeveni cu putinţă dedât după de Reforma
şi Renaştevea zdrobiră atotputernicia papismului, Istorl
: filoso
fiei moderne
ia

me arată

diversele căi pe cari raţiunea umană,

ajunsă

la maturi.

tate, a căutat să scape de superstiţia, nemuririi. Era, foarte rar
ea
unii oameni, eminenţi, izolaţi, să se încumente a declara, făţiş convingerea lor despre imiposibilitatea pentru suflet; de a conti
nua
să existe dincolo de moarte. Aceasta sa produs,
mai' cu seamă»

în a doua jumătate a secolului XVIII, în Franţa, cu Voltaire, Danton, Mirabeai şi alţii, apoi cu fruntaşii matenialismului deatunci
Holbach, Lamettrie. Aceste convingeri erau împărtăşite de spiritualul prieten al lui Voltaire, cel mai mare prinţ din casa Hohenzollern „filosoful dela Sans-Svuci”, monist şi el. Ce-ar spune Frede-

rie

cel Mare, acest

tlumatist

şi ateist

îricoronat,

dacă

ar

putea

să

compare astăzi convingerile-i moniste cu acelea ale urmaşilor săi?
Printre medicii gânditori, convingerea. că odată cu moartea
omului încetează şi existenţa, sufletului său, — e foarte răspândită
de veacuri, dar şi ei sau ferit de: cele mai multe ori s?o exprime
Dealtminteri, chiar în veacul trecut Gunoaşterea empirică a, exeevului era încă aşa, de imbperfectă, în cât „sufletul”, asemeni
unui

7
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existenţa

inde-

pendentă. Ea n'a fost îndepărtată în chip definiţiv dbeât prin, pro-

gresele g.gantice pe cari le-a făcut biologia în secolul, nostru, mai
cu seamă în ultima jumătate. "Teoria, descendenţei şi teoria celulară
stabilite în mod clar, surprinzătoarele descoperiri ale ontogeniei
şi ale fiziologiei experimentale, dar mai presus de toate minunatele progrese ale anatomiei microscopice a creerului au săpat toi
mai, mult fundamentele Athanismului, așa că azi e rar ca un bio;
logist versat în şti:nţa. sa, şi sincer, să mai susţină veinurirea su-

fletului. Filosofii monişti din al XIX-lea secol (Strauss,
Feuerbach, Buchner, Spencer, ete.) sunt Thanatişti.
Athanism, şi religie. — Dogma, nemuririi sufletul nu s'a răs-

pândit aşa de mult şi n'a luat o atare importanţă decât în: urma.
raportului său strâns cu articolele de credinţă ale creștinismului;şi deasemeni acesta a dat loc ideei eronate,
foarte răspândită . şi
azi, că credinţa în nemurire constitue pnul din elementele
esenţiale ale oricărei religii pure. Nu e câtuş de puţin cazul! Credinţa
în. nemurirea sufletului lipseşte complect din: majoritatea, religiilor,
mai ridicate ale Orientului; ea e necunoscută Budhismului care e
şi astăzi religia profesată de 30% din populaţiunea pământului; e
deasemeni necunoscută de vechea religte populară a chinezilor ca
şi de religia reformată prin Confucius şi care a luat, mai
târziu:

locul celei dintâi, iar ceeace e mai important decât ories, ea e necunoscută

"cine,

de

religia

primitivă

şi pură

a

evreilor;

nici

cărţi ale lui Moise, nici în scrierile anterioare

Testament,

dogma

scrise

înainte

unei nemuriri

de

exilul

individuale

din

Babilen,

în

ale

nu

se

cele.

Nouluigăseşte

după moarte,

Cum Sa format credința în nemurire. — Ideia mistică, potrivit căreia omul supravieţueşte morţii, pentru a trăi apoi veşnic.
are desigur o origine polifilelică; ea nu exista la primul omj în-

zestrat

cu

darul

bipotetie din
thylobatesul,

vorbirei,

puţin

perfecţionaţi

India

şi alte

primitiv

decât el, Weddaşii

populaţii

raţiunii, în urma
nului

la omul

(homo

primigenius

Asia) şi niâi la strămoşii săi, pithecanthropul şi protot aşa cum nu există la urmaşii lui de acum,
mai.
sălbatice

de

reflextilor asupra

şi a visului, se dezvoltară

din' Ceylan,

departe.

Abia

Seelongii
cu

vieţii şi. morţii), asupra

la diverse

rase

umane,

din

progresele

som-

—

indepen-

strămoşilor,

iubirea

dent unele de altele, — idei mistice în jurul compunerii dualiste a
arganismului nostru. Motive foarte variate vor fi concurat la creiarea,

acestui

eveniment

pentru aproapele, bucuria

polyphyletic:

cultul

de a trăi şi dorinţa de a prelungi viaţa,

nădejdea că cei buni vor fi răsplătiți, iar cei răi pedepsiţi, ete. Psihologia, comparată ne-a arătat în ultimul timp un mare număr. de
poeme deacestea relative la credinţe; ele sunt legate în chip strâns,

în cea mai

mare

parte, da formele cele mai vechi ale credinţei

în -
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Dumnezeu şi ale relig-ei în genere. In majoritatea
religiilor. moderne Athanismul e strâns legat
de teism, iar concepţia mistică pe
care majoritatea credincioşilor şi-o face despre
„Dumnezeul
ior

personal” a, fost extinsă de ei. la „sufletul lor nemuritor”. Aceasta

se trage

dernă,

îndeosebi

dela

religia

creştinismul,
Credinţa creştină

dogma

nemurirei

care

domină

lumea

civilizată

mo-

fiecare

ştie,

Pi
în

nemurire,

sufletului

—

După

a luat, de multă

cum.

vreme, în religia creş-

tină, forma aceea precisă exprimată asttel în
articolul
de exedinţă: „Cred în: reînvierea trupului, în viaţa veşnică
”, Christ, el

însuşi înviat dintre morţi,în ziua Paştilor, pentru!
a intra. în: Veş-

nicie,

„fiul lui Dumnezeu

aşezat

la dreapta

Tatălui”,

acestea

sunt
idei pe cari ni le-au întipărit nenumărate tablouri şi
legende. Tot

aşa şi omul „va învia în ziua judecăţei” şi
va primi răsplata : pe
care a meritat-o prin viaţa-i pământească, Intreag
a concepţie creş-

tină e dela un capăt la altul materialistă şi anthrop
istică;

ea

nu

se ridică. mult deasupra ideilor. grosolane: pe cari
multe
popoare
inferioare şi inculte
şi le pot face în aceleaşi
privinţe. Că „În;
vierea trupului” e imposibilă, ştiu toţi aceea, cari
au cea mai mică

cunoștință
milioane

de anatomie

de creştini

şi fisiologie.

credincioşi

pur mit ca, şi „învierea morţilor”
de câteva

ori. Pentru

raţiunea

Invierea

o celebrează

lui. Christ,

la, fiecare

pe care

Paşti

e un

pe care Christ ar fi înfăptuit-o

curată,

aceste

articole

de

credinţă

sunt la fel de inadmjsibile ca, şi ipoteza unei
„vieţi veşnice”,
Viaţa veşnică. — Noţiunile fanteziste pe
cari Biserica, creş-

îină ni le predă, relative la viaţa veşnică
a sufletului nemuritor
după moartea, trupului, sunt tot aşa de materia
liste ca şi dogma
»reînvierii trupului”? Savage, în interesanta-i
lucrare:
Religia

studiată la lumina doctrinei dărwiniste (1886)
face în această pri;
vinţă următo
nentele

area foarte justificată observaţie: Una
din permaacuzaţii ale Bisericei împotriva ştiinţei e că
aceasta
este

materialistă. Aşi

vrea

să arăt în treacăt că, concepția eclesiaslică

despre viaţa viitoare a fost întotdeauna şi
este încă materialismul
cel mai pur. Corpul material urmează să îuvieze şi să
locuiască
întrun: cer material. Pentru a fe convinge e deajuns
să citeşti cu

imparţialitate unul din acele predice sau unul din acele discurs
uri

“aşa de pline de fraze frumoase; şi aşa de gustate
în ultimul
timp,
în cari sunt proslăvite splendoarea vieţii veșnice, bunul suprem
al

creştinilor, şi credinţa în ea, fundament al moralei,
Ceeace

pioşii

credincioşi

sunt toate plăcerile

vieţii

culturi

în vreme

înaintate,

—

spi'ritualiști

aşteaptă

civilizate, cu toate
ce materizliştii

dela

Rai”,

rafinamentele
atei

sunt

unei

martiri»

zaţi veşnic în. chinurile Iadului de „Părintele a toate
iubitor”,

Credinţa metafisică în nemurire. — In faţa athanis
mului material'st care domină creştinismulşi mahometanism
ul, se pare că

VĂ

o Sstte
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aşa cum Pau înfăţişat cei mai mulţi filosof

i
dualişti şi spiritualişt:, reprezintă o
formăde credinţă mai pură,
şi mai ridicată, Cel mai de seamă dintre
cei cari au contribuit la
întemid area

ei e Platon;

el arăta

încă din! al IV-lea secol înaint

e
de Christ complectul dualism dintre
corp şi suflet, devenit apoi,
în credința creştină, unul din articolele
cela mai importante
în
„teorie şi cele mai. încărcate de consecinţe
practi da.
- Corpul e muritor, material,
fisic; sufletul e nemuritor, ima-

terial, metafisie. Nu sunţ asociaţi
decât trecă ori, în: viaţa indivi- duală. Deoarece Platon admitea o
viaţă veşnică a sufletului autonom

înainte şi după această alianţă
vremelnică, el a fost deasemeni un adept al'metempsichosei;
sufletele există
când ca atare
când ca „idei eterne”, înainte
ca ele să treacă întrun corp omenesc. După ce-l părăsese pe-acesta,
ele pândese alţ corp care să fie
apropiat, pe cât cu putinţă, natur
ei lor; sufletele tiranilor groaz

nici tree în trupurile

lupilor şi ale vultur lor, acelea ale munci
to-

rilor virtuoşi în trupuri de albine şi furnici,
şi aşa mai departe,
Ceeace e copilărese şi naiv în aceste teorii sare în
ochi; un!
examen mai aprofundat, ne arată că ele sunt
în contrazicere
cu
cunoştinţele psihologice, de altminteri sigure,
pe cari le datorăm

anatomiei

şi fisiologiei moderne

cu progresele

de histologie şi on-

togenie. Le menţionăm numai de oarece, cu toată
absurditatea lor,
au exercitat cea mai mare influenţă asupra istori
ei gândirei. Căci,
pe deoparte, de teoria sufletului platonice se lvagă misti
ca neoplatonicienilor care pătrunse în creştinism; pe deali
ă parte, ea devine
mai târziu unul dintre stâlpii principali.ai filosofiei spiri
tualiste.
Ideea platonică se transformă, prin urmare, în: noţiu
nea substanţei
sufletului, la drept vorbind tot aşa de metafisică şi
de imposibilă

dar care îmbracă uneori, un aspect fisio,

|

Suflet-substanţă. — Concepţia despre sufleţ
ca substanță e
la mțulţi psihologi, prea puţin limpede;
el e considerat când în
sens abstr
bită,
prea

act şi ideal, ca o „făptură imaterială
” de o specie deosecând în sens concret şi realist, când
însfârşit, ea un lucru nu
clar, hibrid, ţinând de ambele categ
orii. Dacă ne
oprim
la

noţiunea. monistă a, substanţei
ca la baza da mai simplă pe
care
se va ridică întreaga noastră filoso
fie, energia şi materia ne vor
apare unite în chip indisolub'l
Va trebui atunci să distingem
în:
„sufletul substanţă” energia psihi
că propriu zisă, (senzaţie, repre
zinta
hică,

re, voliţiune) care ne e singura Cunoscută,
— şi materia psisingurul
mijloc

prin: care

se

poate

produ

ce
prima
adică
plasma vie. La animalele Suparioare
„materia-suflet”.e constituită
astfel printr'o parte a sistemului
nervos; la animalele inferioare
şi la plante, lipsite de sistem nervo
s, printr'o parte a corpului lor
Pluricelular; la Protistele monocelula
re printr'o parte a corpului
lor celular.
Revenim

astfel

la

(USHalo

CE

rău leului

Li

şi

suntem:

con-

,
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duşi la, concluzia, conformă naturei, că aceste organe
materiale
ale sufletului sunt indispensabile activităţii psihice; în ce priveşte
sufletul în sine, el este actual, e suma fundţiunilon sale fisiologice.

“
Conceptul despre suflet substanţă specifică îa cu totul. alt
sens la filosofii dualişti cari îi admit existenţa. „Suiletul” nemuritore material, fără îndoială, dar invizibil şi cu totul deosebit de
corpul wizibil în care locueşte. Invizibilitatea sufletului
e astfel
considerată ca unul din atributele-i esenţiale. Câţiva, prin urmare,
compară sufletul: cu etherul şi se gândesc că este ea şi el, o materie esențialmente mobilă, subtilă şi uşoară sau chiar un agent im;
ponderabil eare circulă pretutindeni printre particulele ponderabile. ale organismului viu. Alţii, dimpotrivă, compară sufletul
cu
Vântul şi îi atribuie deci o stare
gazoasă;
această
comparaţie
făcută la 'nceput de popoarele primitive, a dus mai târziu la concepţia dualistă, devenită aşa de generală. Când omul murea, corpul său rămânea, în tină, o biată rămăşiţă moartă pe când „sufletul nemuritor” zbura odată cu ssuflarea din urmă”.
Suflei-elher. — Comparaţia sufletului ombnese cu
etherul
fisic, ca, fiind calitativ de aceeaş natură, a luat în ultimul timp o
formă mai concretă, datorită progreselor imense ale opticei şi electriciţăţii; căci acestea nerau făcut cunoscută energia etherului
şi deci ne-au prilejuit, unele date asupra naturei materiale a
acestei substanţe care umple spaţinil. Voi remarca în două cuvinte
că ipoteza unui suflet-ether a devenit cu totul inadmisibilă,
Un a:
tare ssuflot etherat”, adică o Substanţă -suflet care
ar fi asemănătoare etherului fisic şi; 'ax circula, ca şi el, între părţile
ponderabile ala plasmei vii sau ale moleculelor cerebrale ar fi
totdeauna incapabilă să producă o viaţă psihică individuală. Nei concepţiile mistice cari au fost în această privinţă, obiectul a vii dis-

cuţii pe la mijlocul secolului, nici tentativele Neovital.smului

mo-

dem. de a' stabili o legătură între mistica „forţă vitală” şi ethevul fisid, — nu mai merită astăzi a fi luate în seamă, .
Sufleţ a&r. — 0) concepție mult mai răspândită şi considerată
şi astăzi încă, e aceea care atribue substanţei-suflet o natură Ga-z0asă, Din antichitate a fost comparată suflarea respirației: omeneşti cu aceea. a vântului, ambele fură, la origine, socotite ca identice şi desemnate cu acelaş nume.
!

N
Anemos şi Psyche la greci, Anima şi Sniritus la xomani, înseamnă la. origine suflarea vântului; de aci, termenii aceştia an
fost. pe

urmă

aplicaţi

suflului

omenesc.

viu” a fost ident ficat cu „forţa vitală”
siderat

ca

însăşi

aceea a supremei

esenţa

sufletului

sale manifestări:

sau,

Mai

târziu

acest

„suflu

iar în cele din urmă
într'un

sens

restrâns,

con;
ca

„spiritul”.

De aci, fantezia scoase apoi concepţia mistică a spiritelor
dividuale, fantome (spirite); acestea suut şi astăzi concepute

inca

EENST
„făpturi cu formă
ale organismului!

Suflete

aeriană”,

lichide

şi suflete

HAECKEL
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funeţii fisiologice

experimentală

â

ajuns în ultimii zece ani; ai secolului XIX
să treacă toate corpurile gazoase la starea, lichidă, şi chiar la
starea de agregat
solid.
Nu e nevoe pentru aceasta de nimic alteev
a decât de aparate
apropiate, cari să cornprimie gazele sub o foarte
puternică presiune
și cu o temperatură foarte joasă. Nu numai elemen
te analoge ae-

rului

(oxigen, hidrogen, azot)

au putut trece astfel dela starea li-

chidă, dar şi gaze compuse (acid carbonic)
şi amestecuri de
gaz
(aer atmosferic), Dar prin aceasta corpurile
invizibile au
devenit
pentru toţi vizibile şi» într'un anumit sens,
le poţi „atinge cu de-

getul”.

Cu această

schimbare

de densitate

sa împrăștiat

nimbul

mistic care învăluia altădată, în opinia curent
ă, natura gazelor
socotite drept corpuri invizibile cari produceau totuş
efecte
vi-

„zibile.

Dacă substanţa-suflet ar fi întradevăr, aşa cura
mulţi "ga
vanţi” mai cred şi astăzi, din adeeaş natură ca
gazele, ar fi trebuit, întrebuinţând o înaltă presiune şi o temper
atură foarte co-

boriîtă, să o poţi strânge înt”un flacon sub titlul de
lichidul ne
muririi (fluidum animae immortale). Urmărind
răcirea, şi con-

densarea, ar fi trebuit deasemieni să treci sufletul lichid
la starea
solidă („zăpada sufletului”). Până acum: experienţa nu
a
reuşit

însă.

.

Nemurirea

,

sufletului

an:mal.

—

rat, dacă îuti'adevăr psufletul” omului

Dacă

athanisimul

era: adevă-

ar trebui să Subsista etern,

ar trebui să se susţină acelaş lucru cu privire la 'sufletţ
ul animalelor. superioare, cel puţin al mamiferelor mai apropiate
de
om

(maimuțe, câ:îi). Căci omul nu se distinge de ele printrun fel nou

de funcţie psihică, special, propriul numai lui, — ci numai print
run
grad superior de activitate psihică pn cea mai mare
perfecţio-

nare a stadiului de evoluţie atinsă. Ceeace e îndeosebi mai

ționat la mulţi

oameni

(dar nu la toţi!)

e conşti:nța,

periec-

facultatea

de

a asocia idei, gândirea şi raţiunea. Dealtminteri,
deosebirea nu
Drea e aşa de mare, precum se crede, ci e sub toate raport
urile

___—

mult mai mică decât diferenţa corespunzătoare între sufletu
l animalelor, superioare şi acela al animalelor inferioare sau chiar
ca

diferenţa dintre cel mai înalt şi cel mai coborât grad al sufletului uman. Dacă deci se acordă acestuia o „nemurire personală”;
ea trebue atribultă şi sufletului animalelor superioare.
Convingerea, despre nemurirea individuală a animalelor
e
întâlnită, precum! e şi firesc, la multe popoare vechi şi moderne;
chiar/$i astăzi ea e susţinută de numeroşi gânditori cari revendică

pentru ei înşişi o „viaţă veşnică” şi cari, pe de altă parte, posedă
o /eunoaştere empirică foarte aprofundată a vieţei psihice a ani-

/

1
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malelor, Am; cunoseut un bătrân inspector ds păduri care, văduv
şi fără copii, trăise mai mult de: treizeci de ani absolut singur într'o splend, dă pădure din Prusia Orientală.
El nu avea raporturi dedâț eu: câţiva servitori, cu
cari nu
schimba decât cuvintele strieţ necesare, şi cu o, numeroasă
haită de
câini de tot soiul cu cari trăia în dea mai mare înţelegere
sufletească. După m(ulţi ani de educaţie şi de dresaj, acest fin observa.-

tor şi prieten al Naturei

pătrunsese adânc

în sufletul individual

al câinilor, săi şi se încredinţase de nemurirea lor personală ca
şi
de-a sa, iar câţiva dintre ca; mai inteligenţi dâini ai săi i se
păreau, după o comparaţie obiectivă, ajunşi la un stadiu psihie mai

ridicat decât servitoarea lui bătrână şi stup'dă sau decât servitoru-i brutal şi mărginit. Orice observator, imparţial care va stu-

dia câţiva ani viaţa ps hică conştientă şi inteligentă a câinilor
superiori, care va urmări atent procesele fisiologice ale gândireil,
Judecăţii, raţionamentului lori, va recunoaşte că aceşti: câini pot.
revendica. „nemiurirea” cu toţ atâta drept ea şi omul.

Dovezi în favoarea Athanismului. — Motivele cari sunt
invocate de două mii de ani în favoarea hemur'rii sufletului
şi cari

sunt şi astăzi puse pe tapet, provin în mare parte nu din
sforţarea,
de a cunoaşte adevărul, ci mai degrabă din aşa zisa „trebuinţă
sufle-

tească”, adică din fantezie şi născocire. Pentru a vorbi asemenea.
lui Kant, nâmurirea suflețului nu e un obiect de cunoaştere a ra-

țiunei pure, ci un „postulat al raţiunei practice”. Dar şi aceasta
şi „nevoile de suflet, de educaţie morală”, ete. trebuesc lăsate
“eu
totul deoparte dacă voim în: chip sincer să, ajungem. la pura
cunoaştere a adevărului; căci aceasta nu e exclusiv cu: putinţă decât,
prin raţionamentele logice şi clare, întemeiate empiriceşte pe rațiunea, gură. Putem, prin urmare, să v=petăm.
despre
Athanism

ceeace am spus despre teism: ambele nu sunt decât

obiecte

de fan-

tazie mistică, de „eredinţă” transcendentă,
nu
de
ştiinţă “care
procede din rațiune.
.
Dacă am! analiza unul după altul toate motivele
cari au pus
în valoare cpedinţa în nemurire, ar reeşi că niciunul
nu e într'adevăr științific; niciunul nu se poate împăca cu: noţiun'le clare
pe
cari le-am căpătat de zeci de ani prin psihologia fisiologică şi prin
"teoria. evoluţiei. Argumentul teologic după care un creator personal

ar îi pus în omj un suflet nemuritor

(conceput de cele mai adesea

ca o parte din propriu-i suflet divin) e un simplu mit, Argumen-.
“tul cosmologic după care
terna durată a sufletului

nimid, Argumentul
lui,

aşa, de

ordinea morală a lumii” ar necesita euman. e o dogmă ce nu se sprijină
pe

teleologic după care „destinul suprem”

incomplect

în viaţa

pământească,

al omu-

ar cere o complectă.

desvoltare în' viaţa viitoare a sufletului său, atât de încomplectă
în timpul vieței pământești, se bazează pe un ântropism ero-
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- nat.
Argumentul: moral
după
care
privaţiunile,
dorinţele nesatisfăcute
în
timpul
vieţii pământeşti
ar trebui
satisfăcute
dincolo prinir'o „dreptate împărțitoare”, e o pioasă dorinţă,
dar
mai mult nu.
Argumenţul efnologic după care cred nţa
în nemurire, ca şi

aceea în Dumnezeu, ar fi un adevăr comun tuturor
oamenilor, &
hotărât, o eroare. Argumentul ontologic după care
sufletul, „sub-

stanţă simplă, imaterială şi indivizibilă”,
mar dispare
se reazimă pe o concepţie absolut falsă a fenomene
lor

eroare

mului”

spiritualistă.
şi altele

la

Toate

fel

sunt

aceste „argumente
răsuflate;

ele

cu moartea,
psihice: e o

în favoarea athanis-

au

fost

“cite de critica şt înţifică a acestui sfârşit de secol.

definitiv

nimi-

- Dovezi. contra Athanismului. —
In
fața
argumentelor
ci
tate, toate inadimsibile, în favoarea
nemuririi, sufletului, se
cu;
vine, dată fiind înalta importanţă a chestiune
i, să rezumăm argumentele şti:nţifice, solid întemeiate,
contrarii acestei credinţe,
Argumentul fisiologie ne arată că sufletul
uman la fel cu
acela al animalelor superioare, nu e o
substanţă imaterială, inde-

pendentă, ci un termen colectiv care înseamnă
o sumă de funcţii
cerebrale; acestea sunt condiţionate, ca toate celelalte,
funeţii vitale, de procese fizice şi chimice, supuse prin
urmare, şi ale legei

substanţei, Argumentul histologic se reazimă
pe structura micros" copică aşa de complicată a ereerulu şi ne
îndeamnă să cercetăm
în celulele ganglionare ale acestuia adevărat
ele „organe elementare ale sufletului.”
Argumentul
experimental
ne
oferă
convingerea că diversele funcțiuni ale sufletului
sunt legate de teritorii determinate ale creerului, şi sunt imposibile
fără starea nNormală a acestuia; dacă aceste teritorii sunt distruse,
funcțiunea de
carie erau legate dispare în acelaş timp; această
lege e în vigoare

mai ales în „organele gândirii”, unicele instrumente centrale
aie
„vieţii spiritului”. Argumentul patologic îl -complectează
pe cel fi-

siologie;

când

regiuni

cerebrale

determinate

(centrul

vorbirii,

sfe-

ra visuală, sfera auditivă) sunt distruse de boală, lucrul
lor nu mai

este

efectuat,

limbajul,

vederea,

auzul

dispar.

Natura

realizează

aci experienţa fisiologică cea mai hotărâtoare,
|
Argumentul ontogenetic ne pune imediat
sub ochi faptele
evoluţiei individuale a sufletului; vedem
cun, îni sufletul copilului
” diversele fâcultăţ; se dezvoltă Puţini câte
puţin; ele atinge maturi.
tatea deplină la tânăr, şi dau roade la om;
la bătrâneţe se produce
treptata

regresiune

"senilă a creerului,
Argumentul

a sufletului

filogenetic

corespunzâriă

cu

degenerescenţa,

|
se sprijină

pe paleontologie,

“
pe ana-

tomie comparată şi pe fisiologta creerului; comple
ctându-se”
reci.
prod, aceste ştiinţe reunite ne dau certitudinea
că creerul omului
(şi, în acelaş timp funcțiunea sa: sufletul) se dezvoltă
treptat şi

22
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în etape, pornind dela acela al mamif
erelor
şi al
vertebraţelor
inferioare,
Iluzii athanistice, — Cercetările prece
dente, cari ar fi putut
să fie complectate prin multe alte rezult
ate ale ştiinţei moderne,
au demonstrat absoluta inadmisibilitat
e a vechei dogme privițoare

la nemurirea

sufletului.

„Acesta nu mai poate forma, în al
XIX-lea
secol, obiectul
unui studiu ştiinţific, serios, ci numai
acela al credinţei transcendente. Dar „ertiea raţiunei pure”
a demonstrat că
această
credinţă, de care s'a făcui, atâta caz, înfăţi
şată la lumina zilei, e o

pură

superstiție

ca

şi credinţa

întrun

„Dumnezeu

personal”.

Si

totuş, astăzi încă, milioane de „eredincioşi
”, — nu numai, din. elasele de jos, din sânul poporului fără cultur
ă, dar şi din cercurile
cele mai ridicate, — socot această, super
stiție drept cel mai scumip

bun al lor, drept „cea mai prețioasă comoară”. E,
prin urmare, ne-

cesar să pătrundem. ceva mai adâne în, cercul
de idei de care ea e
legată, şi, — socotind-o reală, — să-i supun
em valoarea în. faţa,
unui examen critic. Critica obiectivă va desco
peri atunci că
a-

ceasiă

valoare

se reazimă

în mare

parte

pe imaginaţie,

pe

lipsa,

prin

două

judecății limpede şi a sândirei consecvente, Renun
ţarea definitivă
la aceste iluzii athanistice, am adânca şi sincer
a
convingere,
nu
numai că var fi pentru omenire o pierdere durer
oasă, ci ar constitui un nespus de mare folos positiv. Trebuința de suflet
ome-

nesc se leagă de credința în nemurire mai cu seamă

motive:

primul,

nădejdea

dragi,

de

a-i

smulşi

nădejdea

revedea

dintre noi

întw”o viață mai
pe

prieteni

şi pe

prin moarte.

bună
toţi

dincolo, al doilea,
cei

cari

In' ce priveşte

ne

sunt

prima

spe-

ranţă, ea provine dintrun sentiment natur
al de remuneraţie, din
punct, de vedere subiectiv, legitim, dar din! cel
ebieetiv fără temei.

Pretindem

să fim

despăgubiţi

de nenumăratele

decepţii,

de expe-

rienţele triste ale acestei vieţi terestra, fără ca
să, fim, îndreptăţiţi
la aceasta, de nicio perspectivă, reală, de nicio
garanţie.
Recla-

măm durata nelimțtată a uniei vieţi eterne din: care
nu vrem să
gustăm decât plăcerea, şi bucuria, nu durerea şi neplă
cerea. Felul
în care cei mai mulţi dintre oameni își reprezintă aceas
tă „viaţă
prea fericită de dincolo”, e foarte surprinzător şi cu atât
mai

uimitor

cw cât

după

e:

„sufletul

nematerial”

ar

gusta

plăceri

„dintre cele mai materiale. Imaginaţia fiecărui eredindios
îşi închipuie această fericire permanentă potrivit cu
dorinţele
sale
personale. Indianul din America, al cărui Athanism ni la ziigră- .
vit Schiller aşa de viu în a sa „plângere funkebră”, nădăj
dueşte să,
găsească în: Paradisul său cele mai superbe vânaturi, cu o dantit
aenormă de urşi; eschimosul se aşteaptă să vadă pânze de ghiaţ
ă

luminate de soare, cu urși polari, cu foci şi ci alte animale polare
;
blândul sinegalez îşi concepe raiul după minunata insulă a Cey-

ERNSY

lonului, cu, grădini
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și păduati splendide;

dar el va admite

tacit că va găsi acolo şi puzderia de orez, de nuci,
ivuete; arabul mahometan e convins că paradisul
izat cu grădini uimbnoase, înflorite, că xor susura
voawa răcoroase şi că vor locui acolo fetele cele

pescarul

catolice din

Sicilia se aşteapiă

să vadă

în, chip

de cocos şi alte
său va fi înzespretutindeni izmai
frumoase;

în

fiecare zi

o

puzderie de peşti dintre cei mai fini, macaroane dintre cele mai
bune şi veşnică iertare pentru păcatele pe cari în. chiar viaţa
eternă, ear putea săvârşi 'zilnic; ereştinul. din nordul Europei nădăjdueşie
o catedrală
gotică
de
o înălțime
ne
mai
văzută
şi din
care
vor putea
să răsune
„laude
eteme
Dumnezeului
armelor”. Pe scuri, fiecare credincios se aşteaptă să vadă în viaţa
cea deapururi o prelungire directă a existenţei sale pământeşti, individuale, dar o ediţie considerabil „revăzută şi adăogită”.

Trebue să mai scoatem în evidenţă caracterul de absolut. mnaterialism. pe care îl prezintă Aihanismul creştin strâns legat, de

dogma

absurdă

pânze

ale

sufletele

a, „învierii

Maeştrilor

trupalui”,

celebri,

lon „renăscute”

Așa

cum

ne arată

„trupurile înviate”

merg

să se primble

mille

de

împreună

cu

sus, îu cer, ca aei în

Yalea mizeriilor pământene; ele îl văd pe Dumnezeu cu ochii lor proprii, îi aud glasul, cu urechile lor proprii, cântă în cinstea lui imn

nuri eu propriul lor larynx. Pe seurt, modernii locuitori ai Raiului
creştin sunt tot aşa, ca pe pământ, făpturi duble, compuse dintr'un
corp şi un suflet, sunt tot aşa în posesia tuturor organelor COrpu- -

lui pământean, ca și xechii noştri înaintaşi din Walhalla, în sala
Odin, ca şi nemuritorii turci şi arabi în plăcutele grădini ale Paradisului lui Mahomet, ca semi-zeii şi eroii vechei Grecii în Ol.mp,

la

masa

lui

Oricât
Paradis,

Zeus,

delectându-se

de minunat
ea, va

deveni

cu

nectar

ar fi zugrăvită
în cele

din

urmă

şi ambrozie.

această
nespus

„viaţă veşnică”
de

plieticoasă.

în
Si

când te gândeşti că ţine o vecie! Această.
veşnică existenţă individuală urmează neîntrerupt! Mitul profund
al Jidovului rătăcitor, ce caută în zadar odihna, ar trebui
să ne lămurească asupra

preţului

putea

uni astfel de „vieţi eterne”, Cel mai bun,
lucru pe care Pam

dori

după o viaţă bine întrebuințată, în decursul
căreia am

făcut. tot binele ce-am putut, e
pacea
veşnică
Doamne, dă-le lor odihna cea deapururi!

a: mormântului ;

Onice persoană instruită, raţionabilă,
care cunoaşte
siste.
mul cronologie al geologiei şi care a reilectat
asupra şirului de
miloane de ani pe cari îi numără istoria,
organică
va fi nevoită a recunoaşte că, judecata despre „viaţaa pământului,
eternă”, de-

parte de a fi chiar pentru cel mai:
bun om o admirabilă consolare,
-e mai de grabă o teribilă amenințare. Pentru a tăgădui
aceasta, trebue să fi lipsit de-o judecată limpede şi de o gândire
consecventă.

Cel mai bun şi cel mai legitim motiv pe

care

îl

invoacă

24
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Athanismul e speranţa, de a-i revedea în „viaţa
veşnică” pe pribe-.
„tenii noştiii şi pe toţi cari. ne-au, fost dragi, de cari
o soartă crudă
mea despărţit prea de vreme pe pământ. Dar această,
fericire făSăduită apare şi mai iluzorie dacă o privim mai deapro
ape; în tot
cazul ar fi cum nu se poate
mai
neplăcută
perspectiva
de
a
regăsi acolo, sus, atâtea persoane puţin simpatice, sau chian
duşmani odioşi cari ne-au otrăvit aci viaţa. Unde mai puneţi că
ra-

porturile

de familie

ar fi izvorul atâtor

greutăţi!

Numeroşi

oa-

menj. ar renunţa, cu; siguranţă, la toate splendorile Paradis
ului,
dacă ar avea, certitudinea că se vor regăsi veşnic alături de „scum-

pa jumătate sau de soacra lor! E deasemenea îndoelnie dacă regele
Henri al VIII-lea al Angliei: sar simţi bine în eternitate, între

cele

şase

lon'ei,

femei

August

ale

sale;

îndoelnie,

cel Puternic,

a avut 352 de copii!

deasemeni,

pentru

care a iubit o sută

regele

de femei

Po;

şi care

'

Acesta, fiind bine cu papa, a fost, desigun admis în
paradis,
cu toate păcatele sale şi cu toate că războaiele sale aveniu
roase au

„costat viaţa la mii mult de o sută de mii de saxoni.

o

Indisolubile, dificultăţi îi aşteaptă deasemeni pe
athaniștii
credincioşi asupra punctului de a şti în cave stadiu
al evoluției

Zor individuale va trăi sufletul „viaţa-i eternă"?

N cuii-născuţi îşi

vor dezvolta sufletul în cer în încordarea „aceleaşi lupte
pentru
viaţă” care modelează printw'un tratament aspru pe omul pe pământ?

Tânărul plin de talent came cade, victima crimei colective a războiului, îşi va desfăşura în Walhalla bogatele daruri ale spiritului său? Bătrânul

slăbit de ani, căzut în:

terea vârstei, umpluse lumea

copilărie, dar care, în pu

cu zgomotul isprăvțlor sale, va

trăi

veșnie

ca bătrân ramolit sau va reveni la starea de maturitate antenioară? Dar dacă sufletele nemuritoare trebuiese să trăiască, în
Ol mp, reîntinerite şi ca făpturi perfecte, farmecul şi
interesul
personalității sunt complect pierdute pentru ei.
Tot aşa de inadmisibil ne apare astăzi, în lumina
raţiuriei

pure, mitul antropistie al Judecății

lor

umane

în

două

grămezi,

una

din iirmă, al separării 'sufleteconţinând

pe

cele

destinate

veş-

nicelor plăceni ale Paradisului, cealaltă pe cele destinate caznelor
veşnice ale Infernului, şi aceasta de către un Dumnezeu personal
care ar fi „Părintele Iubitor!”. Totuș acest Părinte a toate iubitor,

tre"el a „&reiat” condiţiunile de ered'tate şi de adaptare în care
buiau fatalmente să evolueze, deoparte, aleşii favorizați pentru a

deveni

Yericiţii. fără

sărmanii nefericiţi
O comparaţie

prihană, de altă parte,

tot

aşa fatalmente,

cari să devină vinovaţii osândiţi,
critică a nenumăratelor tablouri, variate,

fan-

teziste născocite de mii de ani de diferitele popoare şi religii, prin!
credinţa în nemurire, ne oferă unul
dintre
cele mai curioase

spectacole;

o foarte

interesantă

descriere,ce dovedese

cerceţări

ERNST

„făcute la suwse numeroase, ne-a
mareabilele-i lucrări: Delirurile

dinţei

(1897). Oricât de absurdă

HAECKEL

.

fost dată de Ad.
sufletului (1886)
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Svoboda în re
şi Formele cre-

ni Sar putea părea, oricât de

ne-

potrivită ar fi cu progresele ştiinţei modern
e, cea mai mare parte
a acestor basme joacă și astăzi încă un rol import
ant, iar ca „postulat al raţiunei practice” exercită cea mai
mare influenţă asupra
concepţiei pe care indivizii şi-o fac despre
viață, şi asupra destănelor popoarelor.
drept,

Filosofia idealistă şi spiritualistă a
prezentului va, conveni, e
că aceste
forme

materialiste

şubrede şi că ele trebuese

ale credinţei

în nemurire

sunt

să facă loe ideei purtficată într?o esenţă

imaterială a sufletului, unei idei platoni
ce sau unei idei transeendente. Dar concepţia naturalstă, idealis
tă a prezentului nu “poate
admite cu niciun preţ aceste noţiuni
de neînțeles; ele nu satisface

nici nevoia

de cauzalitate

fletului

nostru.

hologiei

şi cosmologiei

nism,

vom

Dacă

a înţelegerii noastre, nici dorinţele

reunini

tot

moderne

ajunge la această

ce

progresele

au eluc dat

încheere

precisă:

antropologiei,

cu privire la
„Credinţa

supsi-

Atha-

în nemu-

rirea sufletului uman: e o dogmă care se găseşte
în contradieţie iînsolubilă cu datele experimentale cble mai s'gure
ale ştiinţei moderne.”
"
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Amintiri despre Ernst Haecke]
de

Cu mare

Dr. Gr. Antipa

bucurie am, primit inviţaţia

amicală a onoratului redactor
al „Revistei Asociaţiei Moniste germ
ane”, să

contribui la numărul
lui Haeckel.
Eu

sub

care

am

luzrat

conducerea

torul

festiv în. cinstea
i

său şi apoi

şase

ani

întregi

lui Haeckel, în laboratimp

de

mai

bine

de

22 de ani am căutat în operile, în serisorile şi în sfaturile-i personale, învio
g-

rare spirituală şi dor de muncă, —cu
m
să nu mă folosesc oare de un astfe
l de

prilej

spre

a vădi

bătrânului

şi în: chipul acesta sentimentul
adâncă recunoştinţă?

Nu

.
mai

chemaţi,

sorul nostru
său

mâre

omenirei.

vor

serie

xoi

preţui

aci

meu

de

meritele lui Hiae-

tkel ca cercetători
şi
gânditor,
alţii
în acest sens; vreau să glorifie pe
prote-

şi să arăt cât îii datorăm noi ca elevi, şi

cultural

profesor

cât a lucrat

şi în' această,

pe

direcţie pentau

”

drumiul
binele

E!

Enam încă elev de licew la Iaşi când în anul
1884 revista românească „Contimporanul” a publicat o serie
de articole sub tiţlul:
„Ce ştim

despre lume?”

Era

o popularizare

amănunţită

a „Istorie

i
creaţiei naturale” de Haeckel pe-care am cetit
-o cu atâta, luare aminte şi a cărei lectură ma impresionat atât
de mult încât — eu
care toemai mă aflam în faţa alegerei viltoarai mele
cariere — an

luat o hotărâre în privința, viitorulu meu.
Am găsit în acea lectură,
o astfel de sintetizare a cunoştinţelor mele
ştiinţifice din' şcoală de

până

atunci, că Fizica, Chimia

Cosmografia

şi Ştiinţele Naturule,

1) Din volumul: „Pass aviri Ernst Haeckel verdan
cat de către elevi: şi admiratorii lui Haeckel. Volumu ken” publil a apărui
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de fapte seci, au dobândit un interes cu to-

tul nou. Găsisem aproape o concepţ.e despre lume şi toate
faptele
învăţate îşi aflară de-atunci în mintea mea o legătură firească,

4

Era cea dintâi influenţă a lui Haeckel asupra mea,

înainte

de a-l cunoaşte personal,
|
N'au trecut bine doi ani şi mă şi găseam
în Iena, printre ascultătorii lui Haeckel, spre a soarbe cuvintel
e maestrului şi să aud
din gura lui de-a dreptul ceiace impresiona
atâta, spiritul meu. tânăr: şi despre ceiace între timp mai citisem
destul de mulţ.
Dar irmipresia pe care am avuto de data aceasta
era alta de"cât îucliipuirea pe care mi-o făcusem' din scrieril
e sale populare:
în locul luptătorului îndârjit şi fanatic,
am. găsit un. profesor, ex-

traordinax de sensibil cu un cap de adevărat Crist, care
ne cucerea,

pe toţi prin bunătatea şi iubirea lui de oamieni.
În locul filosofului
speculativ am găsit un sever observator al naturei
şi exact cercetător. şi ceiace impunea mai mult erau nenumărâtele
fapte pozi-

tive şi ştiinţa lui inepuizabilă,
în. timpul prelegerilor. Dar aceste
multe fapte, pe care ni le prezenta, nu erau un balast netolos
itor —

împănare

to

fără

consistenţă

—

ci

erau

astfel

legate

între

ele prin

idee conducătoare — ideia desvoltării — că le reţineam!

fără

are greutate. Şi astfel, din aceste „consideraţii generale”
învăţam mai multei fapte decât; din prelegerile speciale ale multor profesori, eare ne ofereau numai fapte seci,

Multă
până

vreme am urmat pe Haeckel — dela finele anului
1885

la finele anului

nu-l voi putea
rioară

uita

1891 —

şi timpul

niciodată.

ştiinţifică, şi mediul

Dominea

petrecut în laboratorul său,

acolo - o atmosferă

statornice îl alcătuiau

oameni

supe;

ca Lang,

Kukenthal, Seron, Alfred Walther, Iohannes Walther,
Leon, Goppert, Verworn, Driesch, Herbs, Draus, Cobb, Bargert, Lehman
; (AL
tona), Rămer, Henry Bernard ete. Şi câţi alţi oameni
de seamă, cu
sutele, n'au trecut în acea vremi prin acel laborat
or?
Orele cele mai frumoase erau când „bătrânul”

cinuiam

să-i spunem

între noi — venea în laborator

”
—

cum

obi-

şi se interesa,

de Iucrările noastre — cele mai multe sub conducerea-i
personală.

Atune: se putea admira marea genialitate a lui Haeckel, când
privea în imicroseoapele noastre şi rezolva cu uşurinţă, pe loe, cele
mai
mai

grele probleme. In fiece preparat pe care i-l arătam vedea nudecât mult mai mult decât faptul brut pe care.l descope
risem

noi, şi semnul pe care ni-l făcea, perspectiva pe care ne-o deschid
ea,
erau st'mulul cel mai mare al muncii noastre.
,

Ceiace admiram mai mult de-atunei la
Haeckel era dorul neobicinuit de mare să prindă numai
decât esenţialul şi să-l deosebească de secundar, precum şi
surprinzătoarea
lui
putere
de
s'nteză.
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Intrebuinţa puţin technica microscopică modern
ă,
<hiul lui deprins, vedea în nişte simple prepar
ate mult
de cât alţii în senile complicate cu îrei feluri de colori,

totuşi omai mult
şi altele.

Mulțumită acestui dar, care îl ridica în ochii noștri mult
de-asupra,.

„unor învăţaţi de altfel remarcabili, era în stare să expue
problemele
cele -mai grele şi mai încureate în chipul cel mai simplu şi
să reducă imaginea cea mai complicată la schema
cea mai simplă.
Cu câtă uimire am aflat mai târziu că scheme
le lui - Haeckel
- au fost luate drept falşif.cări, criticate tocmai
pentru acest dar. ge-

nial — care-l deosibeşte atât de mult

de cei care nul pot vedea pă.

durea din pricina copacilor! Dar trebue să mărtur
isesc că după aceia adesea — gândind mai mult la profesorul, iubit
decât la f:logoful care şi-a simţit cliemarea să, descătuşeze lumea
de
supertiţii,
misiune pe care cu zel uriaş a împl:nit-o cu armele în
mâini, până

la adânci bătrâneţe — am regretat foarte mult că s'a scoborât dela

înălţimea ştiinţei sale în mijlocul publicului, spre a fi însultaţ de
astfel de crit-ce ridicole şi acoperiţ de injurii
ordinare,
Am) fost silit să aud din: nenorocire şi mai
târziu
în multe
mari laboratorii şi staţiuni unde am lucrat,
opinii defavorabile ale
multor zoologi asupra activităţii lui Haecke
l, Totdeauna, însă, de
câte ori am voit să văd mai de-aproape pe
ce se întemkiau acele judecăţi, m'am) convins că — în afară de antipatii
cu totul personale

şi slăbiciuni mici omeneşti — erau: lucruri de nimic, care-şi
găseau
explicaţia

în

scurtimea,

de vederi

a metodei

moderni

„care duce specializarea la exces. Multe invinmiri au!
Haeckel cu priv're la anumite atirmări saui ipoteze,
seama, însă că, constructorul, care a făcut planul
unde în colţişorul lor lucrau şi detractorii, ba care

de cercetare,

fost aduse lui
fără a se ţine
marei clădiri,
îndruma chian

munca lor, nu era altul decât Haeckel însuşi, invinuit
pentru
o
cărămidă pusă strâmb sau ceva la fel. Ei trec cu. vederea, că planiurile uriaşei: construcţii au fost seh'ţate încă din 1866, când lip-

seau încă cele mai multe din materiale şi totuşi mulţumită geniali-

tăţii arhitectului,
clintiţ.

nici

un

balconaş

al

acestui

palat

nu

poate

fi

Bag seamă însă că fără voe, din atmosfera liniştită a labora;
torului lui Haeckel am intrat în arena plină de praf a
polemieilor

şi mă retrag
pornisem.

în grabă

spre

amintirile

mele

studenţeşti,

„Dacă în laboratorul lui Haeckel nu puteam

de pe urma

tehnicei microscopice

de

unde

învăţa prea mulţ

moderne — întrucât niciodată n'a

fost un mare erou al secţionărei şi coloristice: în
lucrările microscopice, şi ne lăsa în această privinţă pe scama profes
orilor Lang şi
Kiikenthal — dela el învăţam adevăratele metode de
lucru şi eercetare: ne învăța să observăm şi să judecăm cum
trebue. Primeam
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dela el, animale spre observaţie, să
nal, cea mai de seamă literatură de
rial comparativ; apoi venea critica
prin care ne învăţa să deosebim ce
să tragem încheerea,.
Când am început lucrările de

le cercetăm şi -desenăm! perseconsultat şi foarte mult maţea ceiace vedeam şi lămuririle,
e de seamă de ce e secundar şi
specialitate,

discutam

tema

în

cum

să

chip amănunţit şi apoi metodele de cercetare;
nu atât metodele tehnice, cât cele spirituale:

cxecutăm

cercetările,

cum

că atacăm

mai

cum: să alăturăm

bine problema,

eventualele

nezultate

noni

oficial, aveam

şi alte întâlniri,

neo-

aveam

să batem

la literatura, existentă a subiectului,
Pe lângă prelegerile şi lucrările de laborat
or eu Hăeckel,
în
i 'mpul ernei frecventam un seminar zoologi
e condus de el, în care
odată la două săptămâni se ținea o cuvânta
re, care devenea
baza
discuţiei și-a criticei. Era o mare şcoală
a spiritului, în care învă-

tam să gândim şi să judecă.
În afară

de acest contact

ficiale, cu profesorul nostru, spre marele nostru folos.
Chiar şi la

Institut,

„o eând

noi

cei mai

şi să-i punem

în vârstă

dreptul

orice fel de întrebări, apoi venea

la uşa

ei

lui

însuși

spre seară în Laborator şi sta de vorbă vreme îndelun
gată cu toţi
cei de faţă, comunicându-ne opinia sa asupra nouilor
lucrări-ştiinţifice. Adesea ne poftea. să facem lungi preumblări prin
împrejuz; mile minunate ale Ilenei, şi uneori şi acasă la el.
:

In întâlnirile acestea nesilite, când fără nici
o sfială vorbeam

despre orice, am putut cunoaşte pe Haeckel
nu numai ea, profesor
ci şi ca om, şi să aflăm opiniile lui libere.
Cine a avuţ norocul
să
petreacă o seară cu Haeckel în lumină, de lună,
nu va uita de Signur
tot restul vieţei. Atunci, la priveliştea, scumpe: sale
Lena şi a văii
Saal, atunci se entusiasma şi povestirile, observa
ţiile-i pline de adâncime nu mai conteneau. Voeca, lui, râsu-i
limpede se auzeau de
departe, şi:cu toţii ascultam vespectuoşi cuvinte
le lui.

Atunci

observam: şi marea

lui iubire pentru

frumuseţile Na-

turei, căci Haeckel nu e numai un mare naturalist;
iubeşte Natura
nu numai pentru tainele ei, pe care ştia să le afle, ei şi
pentru frumuseţele ei. Simţul lui pentru colorit şi forma frumoasă
e atât de
desvoltat, încât art'stul se vădește chiar în luerările-i strict,
ştiinţifice. Nu numai în' acuarelele artistice pe car: le executa în călătoviile depărtate sau îni minunatele tabele de Celenterate şi Radiolare, unde se vedeau în acelaş timp frumuseţea formelor şi culori-

lor. la acele animale, nu numai

în J'mpezimea

expunerilor; şi

ele-

ganţa stilului, ci şi în lucrăxile pur descriptive se poate zări artistul. Cine vu adrăiră în expunerile generale, în arbori: genvalogiei,
“în elasificările de animale şi tabelele dieotomice alături de adâneai
ştiinţă, marea putere de s'nteză — şi marele simţ, de ordine, minu-
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nata simetrie? Tocmai acestui simţ
atât de desvoltaţ pentru forme
şi simetrie datorăm faptul că
Haeckel — oricât ar) părea de curios
— e şi cel mai mare: clasif.eator,
pe care Pam avut din vremurile

lui Linn6

încoace,

Astfel am petrecut șase ani
nenitați în minunata Iena
sub
direcţia marelui Maestru.
In această, vreme am! văzut
oameni
tineri şi hătrâni din toate țările
, veniţi să asculte pe marel
e Profe
sor. Nu

erau

numai

zoolog

i, ci oameni din toate domeniile
spiritului: naturauşti şi mediei,
fiziciani şi chimişti,
mbtem
atici
ani,
filosofi, filologi, artişti ete.,
ba chiar şi teologi, care erau
totdeauna
de faţă la prele
gerile lui, Spiritul

universal al lui Haeckel atrăgea
pe oamenii aceştia care aveau
năzuinţi atât de diferite, şi toţi
găseau prilejul să saţisfacă inter
esele lor sufleteşti speciale,
toţi se
alăturayu de el,
în! virtutea. afinităţii speciale,

De 22 de ani şi mai bine am!
părăsit Iena. şi între timp am
desfăşurat în. ţara mea o activitate
în raport cu puterile mele. România, ţară cu năzu'nţi nouă,
avea nevoe de puterile tuturor
fiilor
ei spre a se organiza în toate
direcţiile şi cât mai repede, neîng
ăduind să lucrăm numai în direcţ
ia, în care ne-am. specializat
ca
studenţi. 'Ţara avea şi alte nevoi
mari şi erabnice şi fiecare trebu
ia să
tie întrebuințat în raport cu puter
ile sale. Astfel îmi fu dat, şi
mie
care mă pregă

tisemi pentru o catedră de zoolo
gie,

să-mi consacru
activitatea în alte direcţii,
Am fost ma; întâi direc
tor al muzeului de istori
e
naturală
din' Bucureşti şi a trebuit,
să creez um! Nou Muzeu;
era specialitatea
mea şi era. de-ajuns să-mi
depun: munea toată, spre
a împlini
framoasa sarcină ce mi se încre
dințase. Ami fost apoi însărc
inat,
die
guvern, alături ds munca
din. muzeu, să studiez pescă
riile Româ.niei şi să le organizez; propr
iile mele cunoștințe nu mai
erau aci îndestulătoare, căci alături
de probleme biologice: trebuia
să mă, ocup
tot atât de mult cu probleme
hidrografice, economice,
financiare, .
sociule, jurid ce ete. A trebui
t să alcătnese un anteproect
de lege a
pescuitului şi un regulament
, precum şi convenţii
cu
statel
e învecinate; apoi să cweez o regi
ea tuturor pescăriilor statul
ui
(pescă_Tiile din. Delta Dunăr
ei şi cele

din Marea N eagră) să organizez
co_merţal şi transportul de peşte,
şi în sfârşit să regulez și să
fac pro'ductive apele şi țintuturile
inundate ale Dunărei,

Ceiace însemna să lucrez întru
n domeniu cu! totul străin,
unde nu exista nici un fel de
lucrare anterioară. Numai entus
ias: .
mul tinerese mi-a dat curajul
şi energia să iau asupra. mea
o
răspundere
atât de grea, să-mi

tate atât, de enorm.

O vorbă germană,

consacru munea

|
glăsueşte:

pe un câmp

„Cui dă Dumnezeu

de activi-

o slujbă, îi dă
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şi priceperea

pentru

DESPHE

ea”. Aşa

BNS

HAECKEL

s'a întâmplat

şi cu mine,

căci am

a-

vut să mă bucur apoi de anumite succese ale activităţei
mele,

Când -arune azi o privire asupra activităţii mele de
22 de ani,
şi a rezultatului, trebue să cuget în primiul rând cu cea, mai
vie recunoștință Ja marele meu profesor dela Jena. O parte
însemnată a.
activităţii mele era pe domeniul practic-organizator, şi deşi
zoologia în această privinţă era numai un mijloc, îi datorez lui Haeckel

foarte mult, dacă şi pe acest târâm arhi izbutit să fac
ceva,

Desigur nu atât cunoştinţele pozitive pa care
le-am adus cu
cât mai curând metodele de lucru şi cercetare pe
care le-am

mine,

învăţat dela el, mi-au fost de cel mai mare folos. Dela e] am
învățat cum se studiază o nouă problemă, principalul fiind nu
cerceta-

rea cărţilor, cât observaţia directă a naturei, şi apoi
meditaţia, corespunzătoare. Exereiţiile de gândire pe care le-am făcut
cu străşnicie în laboratoriul şi seminarul
lui Haeckel, logica
lui de fier
care se impunea spiritului nostru tânăr, metodele lui: inducţi
e şi
deducție, observare şi încheere, studii comparative şi genetice
, şi
altele şi altele, iată anume capitalul cel mare pe care l-am primit
dela Hacckel. Astfel noi ar fost educați, nu ca să devenim, mari
învăţaţi, încărcaţi cu multe cunoştinţe positive, ci mai curând
ca să

devenim noi înșine cercetători,
Inarmaţi

eu această

educaţie

|
şi cu aceste

metode

de gând're

şi

cercetare, am plecat dela el în largul lumei, ca fiecare să, poată
avea iniţiativa să privească drept în faţă problema ce i s'ar oferi, şi

s'o rezolve după puterile sale.
Acestei

educaţii a lui Haeckel

|

,

datorese

eu

avut în anii tinereţei să ian asupra mea

curajul,

pe

care

Pan

sarcini atât de pline

de

răspundere — şi în direcţii atât de diferite — şi metodelor de cercetare ale lui Haeckel datorese acele câteva rezultate obţinute.

Fie ca, adâncul simţ mânt

de recunoştinţă şi respect pe care-l

simt pentru fostul mew profesor, şi pe care-l exprim din inimă
cu
prilejul împlinirii salei de 80 de ani, să însemne o bucurie şi mulţu-

mire: recolta a ceiace însuşi a semănat,
i
Să vadă aci şi o pildă că activitatea-i curat teoretică a folg

omenirei nu numai pentru. bunăstare spirituală ci şi materii
că omenirea şi pentru acest lucru îi este recunoscătoare.
i
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