
  

   
  

  

   

cai ct ae ae 
a aaa 

ne Curent nt (APE Arormat 
7/7 

P5IEL anul JL Ş 
ata De dat îRaftal în 

  

 



jos 

OMUL PHYSIC 

INTELLEOTU AL 
Dz 

ION GHICA 

fost profesor de Geologie la Academia din Iaşi. 

BUCURESCI 

i TYPOGRAPHIA STEPHAN 'RASSIDESCU. 

STRADA GERMANĂ Nr. 2. 

1866.



OMUL PHYSIC 

INTELLECTUAL 

DE 

ION GHICA 
fost profesor de Geologie la Academia din Iaşi, 

1
9
.
 

  

DUCURESCI 
TYPOGRAPHIA STEPHAN RASSIDESCU. 

STRADA GERMANĂ Nr. 2, 

1866.



    

BCU Bucur 

MIM 
(1196



Tinerimei Studidse, 

Nu mam suit cu presumpțiunea pînă a 
crede că pot da o lecţiune de philosophie a 
naturei; am îndrăsnit însă a crede că sla- 
ba-mi putere, va putea să rădice un colţ al 
vălului care ne desparte de lumea intellec- 
tuală, ca tinevii studioși să potă zări frumu- 
seţile și desfătările ce sufletul simte într'a- 
cele regiuni, ca astfel să se exeite în spiritul 
lor dorința de a petrece o viţă fericită și glo- 
ri6să, în studiile acelea care duci la cerceta- 
rea și la descoperirea adevărului, singura cale, 
prin care 0 naţiune pote intra în familia po- 
'pârelor civilisate.



SEMINȚIILE * 

Una din problemele care ocupă astădi mai mulţi 
învățați, este origina deosebitelor seminții de 6- 
meni.  Questiunele cele mai însemnate de civilisa- 
țiune, se află strâns legate cu cunoscințele asupra 
originei popârelor, a rudirei limbilor, şi a modului 
cu care fieşi ce gintă îşi esercită acţiunea sufletu- 
lui şi a spiritului. 

Omul, ca or ce ființă, a avut un început. Şânta 
Scriptură ne-o spune, şi cunoscinţele Geognostice 
şi Geogenice, ne-o dovedescii în modul cel mai ne- 
tăgăduit. A fost negreșit un timp când nu exista, 
asupra suprafecii globului nostru nică o ființă organi- 
sată. A trebuit pâte cum dice D-l About milline 

* Am adoptat numirea de Seminţie pentru race, fiind că este în- 
trebuințată de mult în limba nâstră, și că este tot de o origină 
cu race care nn este decât o alteraţiune a dicerei radiz, 

Am întrebuințat dicerile: 
Neam și viță pentru gene saii genrel noi dicem nemu: omenesc 

pentru genre humain, 
Soiă, am considerat aquivalent cu specia saii espice şi, 
Felă pentru varietate,
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de secoli, pînă ce pămîntul să se fi răcit îndestul, 
ca substanţiele organice să nu fie îndată descompu- 
se de temperatura lui cea ardătâre, şi să permită 
viața pe suprafacia lui, 

Din observaţiunele făcute prin sonde la adănci- 
mile cele mai mari Ja care a putut să ajungă omul 
pină astădi*, se pote conchide că, orcare arfi sub- 
stanţile, materiile ce sar afla în pămint, la o adăn- 
cime de 160,000 de metri (81,549 stânjăni) ele tre- 
buie să fie. în stare de fusiune, liquide ca plumbul 
topit, ca fonta de fer când ese din cuptâre, saii ca lava 
care curge din volcani; căci la acea adăntime tempe- 
ratura pămîntului trebue să, fie cel puţin de 5000 gr. 

După theoriile cosmogonice admise astădi de mai 
toți învățații, fie plutoniani, fie neptuniani, pămîntul 
a făcut şi el parte dintr'o nebulâsă al cării centru 
a fost s6rele, și a trebuit un timp nemăsurat ma- 
re, ca din starea aburâsă saii gazâsă, să trecă în 
starea de fusiune sai liquidă, şi după aceea să prin- 
dă o câjă ca de 160,000 de metri, cât pare pro- 
babil că este grosimea părţii solidificate a pămîntului. 
Plantele şi animalele celor d'ântâiii timpi n'ar mai 
putea trăi astădi, pămîntul este prea rece pentru 
densele; nu le cunâscemi decât prin rămăşiţele lor 

* Precum în fontâna Artesiană de. la Grenelia, la o adăncime de 
550 de metri (280 stânjăni), la băile de la Oeynhausen, Neu-" 
Salzwerk de lângă Mindee, la 650 de metrii (331 stânj) pu- 
ținu de la Bregues lângă Geneva, la Monk Wearmouth lângă New- 
Castle şi în minele din Cornwallia, la o adăncime de 800 de rhe- 
tri (408 stânjăni) dovedescu că temperatura merge crescând spre 
centru, cu câte un grad centigrad de fie-care 30 de metri.
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lobaţii. Chimpanzii și Gorilii constituie n6mul 7ro- 
glodyt, Emge-ena şi Pongo. 

Gibbonii se găsescii în Java, Sumatra, Borneo, 

Mallaca, Siam, Arracan și pină în Hindustan ; tră- 

iescii la munte, nu sunt mai mari de patru palme 

şi jumătate din crescet pînă ?n tălpi, sunt inimoși 
iuți şi răi. După arătările lui Muller, Duvaneel, 

Doctorului Martins şi ale lui Waterhouse, acest ani- 

mal este simțitor şi prinde sympathie pentru om. 

Orangul saii Orang-Utanul se găsesce în Sumatra 

şi Bornev, trăesce la câmp şi la pădure; este ce- 
va mai mare de cât Gibbonul. 

Doctorul Savage care îl numesce Mias, după nu- 

mele ce "i daii locuitori din Borneo, deosebesce mal 

multe varietăţi: Mias Pappan, sai Zimo, Mias- 

Kassu &. 

Chimpanziul locuesce la Mpongwe pe malul riu- 

lui Gaboon, se numesce de indigeni Enche-eko (om 

degenerat) de unde Europeii ai făcut numele de 

Toeko.  Chimpanzii umblă în cîrduri de mai multe 

femele şi copii cu un singur mal. (bărbat) este de 

cinci palme de înalt. 

Gorilliul descris de Doctorul Savage şi de Ford, 
este mare şi puternic, locuesce în Guinea de la 

Cameroon pină la Angola, în munţii de Cristal. 
George Benett şi Winslow Dawis spună, că pu- 

terea glasului acestor anthropoide este atât de ma- 

re, încât strigările lor se audii de la o depărtare 
de mai multe mile, „nici un glas de tenor, dice
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„G. Benett, nu pâte avea, puterea strigătului celui 
„mai mic dintre dinşii“ Glasul Gibbonului se aude 
la cinci mile (8000 metri 4070 stânjeni). 

De și sunetele şi tonurile articulate de Gorilliii 
şi de Chimpanziii, sunt puțin numerâse și puţin va- 
viate, pare însă că ar avea glasuri de raliement 
și de înțelegere între dinșii. George Benett nu 
crede că vorbirea să fie o dovadă absolută Şi es- 
clusivă a puterei intelectuale, el crede că este mai 
mult efectul conformaţiunei larynxului şi al limbei; 
aduce esemplu animale fârte infericre în scara în- 
țelegerii, ca papagalul, gaița &, care accentâsă 
forte deslușit, în vreme ce animale cu mai multă, 
înțelegere ca maimuțele, cânii, şi altele, nu pot pro- 
fera nici o silabă. Latitudinea locului are şi ea o 
mare influență asupra glasului; este constatat că 
glasul devine mai sunător spre equator, şi că câ- 
nele perde puterea, de lătrat, apropiinduse de pol. 

Gorillii are multă asemanare cu omul; voya- 
giorii care aii avut ocasiune să întâlnâscă unul 
dintr'aceste animale și să tragă asupra lui, mărtu- 
risescii simţirea unei mari mustrări de cuget la 
vaetele și la espresiunea de durere a animalului 
rănit. 

Doctorul Chaillu vorbesce de un soi de 6meni, 
numiți Anziques, forte r&i, care în timpul lui Piga- 
fetta locuia în locul unde se află astădi Ogobai 
şi Bakelai. Aceşti Anziqui ai fost cele mai rele 
ființe ce s'aii mai pomenit, forţe crudi, se mâncaii
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unii pe alţii chiar în familie, ceea ce nu se vede 
la, cei-l-alţi anthropophagi, care cei mai mulţi nu 
mănâncă de cât str eini, prisonieri, vrăjmași, sati robi. 
Pigafetta ni'i arată având un şef la care se supu- 
nea și] ascultai. Astăgi nici o urmă nu se mai 
găsesce de acest neam, 

Or unde s'ar lua omul, începutul săi, unitatea 
de neam esistă, şi tote prefacerile ce citim sai 
vedem sunt consequința legei de perfectibilitate ce - 
observăm în t6te, şi totdl'auna.. 

„»Menţinend unitatea n6mului, dice Humbold, le- 
„pădăm printr'o consequență necessarie trista dis- 
„tincţiune de seminţie superidră, şi de seminţie in- 
„feridră; fără îndoâlă sunt familii de popoli mai 
„Susceptibili de cultură, mai civilisaţi, mai lumina- 
„ți, dar nu sunt mai nobili unii de cât alţii. Toţi 
„6menii sunt făcuţi pentru libertate, pentru acea 
„libertate care într'o stare de societate puţin îna- 
„intată, aparține numai individului, dar care la na- 
„țiunile chiămate a se bucură de adevărate insti- 
„tuțiuni politice, constituie dreptul comunităţii întregi. 

„O idee care apare ca printre negurile istoriei, 
„întindend în tâte dilele salutariul săi imperii, o 
„idee care mai bine de cât or care alta dovedesce 
„faptul atât de des contestat, şi mai des ră înțeles, 
„al perfectibilității generale a nmului, este ideea 
„unităței omenirei,- ea tinde a dobori barierele ce 
„prejudețele şi scopuri interesate de tot felul ai 
„rădicat între Gmeni, şi face a se considera o-
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„menirea fără distincţiune de religie,. de naţiune, 
„de colori, ca o mare familie de frați, ca un corp 
„unic, mergend spre o singură și aceeași țintă: 
„libera desvoltare a puterilor morale. Acestă ţintă, 

> peste şcopul final, scopul suprem al sociabilității. 
Neamul omenesc este unul, dar speciile şi. varie- 

tăţile sunt multe. Este peste putință a: trece prin- 
tunul din orașele în care se facii schimburile în- 
tre ducă mari conţinerite, precum este Constanti- 
nopolul, Smyrna, Alexandria, Liverpool, fară de 
a fi impresionat de deosebirile ce există în forme- 
le și în figurile Omenilor ce se văjii în porturi 
şi pe strade. Or cine a avut ocasiunea să trâcă 
de câte-va ori într'un bazar-caic de la Scutari la 
Bahce-capu, din Asig în Europa, sai să. stea să 
privâscă lumea care trece pe podul de peste Cor- 
nul-de-aur, a putut în câte-va dile de atenţiune și 
de exerciţii ajunge în stare a distinge cu certitu- 
dine semințiele, soiurile și Chiar naţionalităţile 

- Gmenilor ce întâlnesce. La cea d'ântâiii vedere se 
pste deasebi şi recunâsce sub or Și ce costum un 
Slav un Italian, un German, un Ture, un Grec, un 
Indian, un Tatar; precum un cunoscător pâte dice 
cu certitudine vădând un cal, un berbec sai un 
câne, daca sunt de soi Engles, Arab, saii Spaniol 
trepădător sai alergător, prepelicar, copoiiă sai o- 
gar, hunter sai pointer, 

Blumenbach, Muller, Alexandru Humbold, Pri- 
chard, Lathum, Huxley şi alţi învăţaţi ai studiat
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și aii clasat deosebirile între soiurile şi între semin- 
țiile omenesci. Deosebirile în _colori, unghiul faci- eDirite _] 
al, forma cranului, fie ele productul împrejurărilor 

„de clime, de ferțilitate, de obiceiuri, de educaţiu- 
ij 

| 

| 

ne, de instituțiuni politice; fie efectul -originei 
Gmenilor, aii ajunsă a fi atât de pronunțiate încât 
au dat nascere unei sciințe întregi cu totul nucă: 

_Anthropologiei şi Ethuologiei. 
Seminţiile sai rasele se deosebescii de cei mai 

mulți ethnologi, în trei mari categorii: Seminţia 
Cancasiană saii. albă, vea Mongolică saii galbenă, 
şi cea Ethiopică saii n6gră, divisiune cu totuliden- 
tică cu aceea cevedem în Scriptură asupra împre- 
scierei fiilor lui Noe. 

Cea dântâii numită Caucasiană Iraniană sai 

Indogermanică, se deosebesce prin regularitatea, o- 

valei capului, prin unghiul fruntal saii facial fârte 

larg, ochii aminduvi pe aceeași linie orizontală şi 
deschişi, umerii obrazului puţin resăriți, fălcile mici, şi 

o coldre de pele care variasă de la smolitui Arabului* - ; 

pină la albeţa Flamandului. Ocheși saii bălai, se poti 
dice 6meni cu pele albă saii simplu Gmeni albi. A- 
cesta este seminția cea mai intelegentă care a dat 
totd'auna nascere populilor celor mai civilisaţi din isto- 
rie, Ea ocupă tâtă Europa, Asia Occidentală, pînă la 
Gangiii, America civilisată şi partea septenirională a 

+ Să nu coufundâm pe Arab cu ceia ce numim arap în limba 

vulgară, acesta este negru, buzat cu părul creţ şi cu făleile-mari, 

în vreme ce arabul are o figură forte regulată; este Geheş iar 

nu negru,
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Africei, Chipul cel mai curat alacestii seminții pa- 
„re a fi în Gmenii care locuiescii între marea Cas- 

pie şi marea Nâgră, de unde Blumenbach "i-a şi dat 
numirea de seminție Caucasiană, fiind că cercetând 
cranul unei Georgiane ce murise la Mosca, "i-a gă- 
sit formele și proporţiile cele mai perfecte „În to- 
ptul acest cran este atât de elegant, dice Blumen- 
„bach, şi de perfect, încât trebuie să nu aibă cine- 
„va simţul frumosului ca, visitând colecțiunea mea, 
„Să nu fie impresionat de frumuseţea și de delicateţea 
»Proporțiunelor............Acest cran confirmă ideca 
„unora despre marea frumuseţe a seminţiei Geor- 
„giane, pe care trebuie să o luămii de typul idea- 
„lului:. 

Seminţia Cancasiană a lui Blumenbach co- 
prinde. | 

1. Cea mai mare parte a Europeilor 
2. Pe Georgiani, Cercasii şi tote familiile 

Caucasului. 
3. Pe Evrei, pe Arabi, şi pe Syriaci. 
Ceea ce Prichard înţelege prin numirea de 

Iraniani, este Seminţia Caucasică a lut Blumenbach, 
Deosebirea, este că Prichard mai conform cu cartea 
genesei, pune prototypul acestei seminţii între ma- 
rea Caspiă și golful Persic. 

Cea d'al doilea Seminţie, pare a fi năsentă în 
munții Altai, se cunâsce după umerii obrazului sco- 
şi afară, chipul pleostit sati turtit, ochii mititei şi 
trași la c6dă în sus, părul aspru și rar, barba
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spână și colârea pelei cam galbenă măslinie. Mai 
cu deosebire populii care formâză Imperiile Chinei 
și al Japonului sunt de acestă seminţie. Blumenbach 
cu cei mai mulți ethnologi îi dă numirea de Mon- 
golică, iar Prichard o numesce 'Turaniană. 

Seminţia cea d'al treilea este mărginită în 
partea meridională a muntelui Atlas, este de co- 
I6re n6gră, părul creţii, fruntea repede spre creş- 
cet, formând cu linia capului un unghii (unghiul 
facial) puţin deschis, adică ascuţit, fălcile mari, sc6- 
se afară, și buzele forte grâse. Ea pare a fi com- 
pusă de mai multe seminţii, bine deosebite între 
dinsele, precum este aceea numită, Mozambică, acea 
Boschimană și acea Hotentotă. Cât despre Malaisi 
Alfurusi, Samojegi, Laponi şi Esquimoți, cu tote că 
este anevoe a-i raporta la câte una din cele trei 
seminţii de mai sus, nu li s'a putut găsi âncă, în 
ordinul physiologic, caractere destul de bine deter- 
minate ca să p6tă forma seminţii distincte. Aseme-. 
nea și pentru naturali Americei, ei sunt priviți de: 
cei mai mulți naturalistă ca seminții care nu potiă 
fi asem&nate cu nici una din cele trei varietăți ale 
n6mului omenesc din vechiul continent; şi cu tâte 
aceasta nu li s'a găsit pînă acum caracteristice 
destul de precise şi de statornice, ca să pâtă fi a- 
ședați într'o seminție deosebită. Coldrea pelei lor 
este roșie ca căldarea, barba rară, părul luvg şi 
negru, dar diferă mult între dinşii; astfel de exem- 
plu, unele populaţiuni saii tribute ai cea mai mare 

„ AABLIO 2 , Se Î ec, 
e UNENIRALA | 
s— e, SITARA 
.. SR gs
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analogie cu gintele mongolice ale Asiei, altele se 

apropie mai mult de formele Europeilor, nasul ca 

al lor, trăsurile bine pronunţiate ca ale lor, ochii 

mari și deschişi. 

Deosebit de cele trei seminţii de mai sus, Blu- 

membach mai avea âncă alte duoă în clasificaţiunea 

sa: seminţia Americană şi seminția Malaisă; dar 

în urmă mai toţi ethnologi desedla lui, le-a redus 

la cele trei principale de mai sus, confundând pe 

aceste duo, Malaisă şi Americană în semenţia Mon- 

golică. | 

Prichard căutând o clasificaţiune mai complectă, 

a împărţit: n6mul..omenescii -în--șâpte “seminţii: 

Iraniană 

Turaniană 

Americană 

Hotentotă şi Buschimană 

Nâgră, 

Papus 

Alfurus. 

Fără îndoâlă numirile adoptate de Prichard pare 

mai raționale de cât cele ale lui Blumenbach. 

Numirea de Iraniană dată seminţiei Caucasice es- 

te mai bună, mai potrivită pentru popoli Fu- 

ropei. 

Tâte clasificaţiunele sunt basate pe deosebiri 

physiologice, pe formele cranului, ale obrasului şi 

pe colorile pelei, fără a ţivea nici o sâmă de o- 

piceiurile și de asemănările morale dintre 6mebi,
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fără de a-i studia sub punctul de vedere al aptitudinelor 
şi al methodei cu care procedii în desvoltarea lor. La- 
thum a căutat o celasificaţiune cu totul nuoă, a în- 
cercat să o basese pe deosebirile ce există în limbi, 
și în obiceiuri; el a urmărit similitudinile pînă la cul- 
mea lor; se încercă a fonda o seâlă de etnologie 
philologică. În scrierea Man and his mâgrations 
a însemnat drumul ce are să urmese acâstă, sciință; 
dar mărimea, întreprinderi face lucrarea anevoe. 
Ideea lui a făcut ânsă adepti, fie-care caută originile 
după studiul la care se aplică mai mult, Ferguson 
unul din prieteni lui Lathum caută a urmări ori- 
ginile în architectura rustică şi religi6să la deose- 
biții popoli. 

Cunoscințele adunate de Pigatetta asupra 
dialectelor nescrise ce a audit vorbindu-se în 
călătoria sa de circumnavigațiune, catalogul limbe 
lor din saggio del universo al'abatelui Hervas, scri - 
eirle lui Roland, lui Adelung, lui Iulg, lui Vater, A- 
sia polyglottă și Sprach-atlas al lui Klaproth sunt 
o mină destul de bogată care se esploatâsă cu suc- 
ces de cei care caută a realisa aspiraţiunele sci- 
ințifice ale lui Lathum. 

Blumenbach a dovedit că 6meni de deosebite 
seminții ai toţi o singură și aceeași origină, că de 
şi vedem o mulţime de feluri de 6meni precum ve. 
dem o mulțime de soiuri de cai, de oi, de câni de 
porumbi ; unii de o colâre alţii de alta; unii cu 
părul creţ alții cu păru ca mătasea; unii cu barbă 

$
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multă, alți spâni, unii de un pă&ru alţi de altul, 

unii cu unghiul facial maj teşit la alți mai ascuţit &. 

Ansă 6menii se reducii toți la un singur om, a- 

dică la o singură pereche. Seminţiile nu sunt decât 

formele unui neam unic, care se împerecheză păs- 

trând facultatea, de feconditate, și se perpetuă prin 

generaţiuni.  Seminţiile nu sunt, precum credii u- 

nii, mai multe n6muri ale unei familii, căcă de ar 
fi aşa încrucișiarea între seminţii, curciturile, ar de- 

veni sterpe, ceea ce este în contra celor ce oh- 

servăm. 'Theoria unui neam unic este astădi adop- 

tată de mai toţi învățați; ea pornesce de la mys- 
terul creațiunei unui singur om și a unei singure 

femei. Dar cum de 13 o singură sorginte am ajuns 

la atâtea seminţii și soiuri de Gmeni atât de de- 
osebiți între dinşii prin forme, colori, intelligintă 

şi aptitudini? Sciinţa este astădi în stare a ne es- 
plica cum Sa operat acest phenomen atât de curios. 

Dicerile de generatiune spontană, de alegere na- 

turală, de alegere sexuală, sunt nisce diceri necu- 

noscute şi neinţelese pentru mulți dintre noi; de mai 

mulţi ani, mari si mici, tineri şi bătrâni, am ne- 

gligiat. sciința care este sorgintea cunoscințelor 0- 

menesci, de aceea cred de trebuință a intra în 6re 
care esplicări asupra 'însemnării acestor cuvinte. 

Pentru o mai lesne înţelegere voii Ina un exem- 

plu în ființele cele mâi inferi6re. Scaetele s&ibatec 

cunoscut în botanică sub numirea de dipsacus, se- 

mănat întrun loc bine curăţit, bine arat şi grăpat 

-
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dă un scaete cu totul altul, o plântă nucă, putem 
dice, căci nu s6mănă întru nimica cu scaetele din 
sămânță căruea a eșit., Necultivat, seaetele sălbatec 
se perpetuă din an în an, din generaţiune în ge- 
neraţiune, secoli întregi fără a-și schimba, câtuşi de 
puțin formele și qualităţile sale ; cultivat ânsă, el 
se preface în scaetele numit scaete de fulon, forte 
trebuincios şi forte folositor la, fabricarea postavu- 
lui. Printi”o singură s&mănătură şi întruu singur 
an, se pote trece de la un soiii de scaete la cel- 
alt. Daca dintro întămplare o semință a, acelui 
scaete stlbatec sar fi dus, şi ar fi cădut întrun 
pămînt lucrat de om saii frământat de vre un ani- 
mal, negreşit că naturalistul care ar fi găsit scae- 
tele cel nuoii, astfel produs, Par fi considerat şi cla- 
sat ca o varietate cu totul alta; în vreme ce scim 
că nu este decât o transformaţiune, o perfecţiune 
a altui scaete. Producerile de asemenea categorie 
se numescii in physiologie generațiuni spontane. * 
Împrejurări physice sai morale potii da nascere la 
varietăţi de plante saii de animale, în care găsim qua- 
lităţi ce nu se afla în genitorii lor; în orticul- 
tură, mai cu deosebire exemplele de asemenea ge- 
neraţiuni sunt fârte numerâse şi pline de interes, 
Sunt astădi grădinari care aii creat, aii inventat 
putem dice, flori saii varietăţi de flori nuoi. 

* Am dat acâstă esplicaţiunea despre dicerea generațiune spon- 
tană ca să nu credem că însemniză ceea ce mulți aă înţeles 
a lug sființa de materie fără germene,
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Cu cât o ființă este mai complexă cu atât și 

probabilitățile de transformare sunt mai numerose; 

“în botanică putem dobindi frunde, râde sait flori, 

după cum voim să cultivăm o plantă. In animalele 

domâstice găsim o mulțime de transformări prin 

una, sati mai multe prefaceri ce omul le face să 

nască pentru trebuinţele lui. 

Unii din naturalişti dând o prea mare intindere 

şi generalitate acestei theorii, s'aii suit cu cugetul 

pină a se pleca la ideea de o singură creaţiune, 

credând că tot ce există este numai productul tran- 

” sformârii şi perfeetibilităţii prin generațiuni spon- 

: fane; ânsă theoria acesta de și forte fertilă în re- 

: sultate, nu pâte avea aplicaţiunele ei decât în- 

te acelaşi n6m şi nici de cum să dea o transiţiune de 

Va un neam la altul, phenomen pe care, pină acum 

i cel puţin, nimeni nu La observat, nică constatat. 

De privim la animâlele domestiee pe care omul a 

avut, mai mult interes ale transforma și perfecționa, 

după trebuinţele sale, vedem prefaceri şi schimbări 

adevărat miraculse ; de exemplu: alegând dintr'o tur- 

mă pe cele mai bune producte ce o generaţiune spon- 

tană a putut da, şi inverechindu-Ie Să dobândit, 

după sute de încercări şi sute de generaţiuni, nisce 

soiuri demne de tâtă ' mirarea, mai ales în ani- 

malele domestice trebuinci6se serviciului omului: cai 

boi, oi, găini porumbi. Acestă systemă da împere- 

chea productele cele mai bune, cele mai frumâse 

intwo turmă, pe acelea în care cun6scem qualită-
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tățile ce voim să desvoltăm se numesce în physi- 
ologie alegere naturală. Youat dice că principiul 

_/ de alegere naturală, dă agricultorului nu numai pu- 
terea de a modifica, caracterul unei turme, dar chiar 

„de ao transforma cu totul: „este un toiag magic, 
„dice el, prin care chiamă la viaţă or ce formă, 

„îi place.“ Lordul Somerville vorbind de elevori 
de oi se esprimă astfel: „S'ar crede că ai zugrăvit 
„0 formă perfectă căriea pe urmă îi-aii dat viaţă 
Sir lohn Sebright se îndatorâsă pe prinsâre a da 
în trei ani porumbi cu ori ce colori şi disposiţiuri 
de pene i sar cere, şi în ş6se ani pâte produce 
porumbi cu ori ce fel de cioc şi de labe ar voi. 
Alegerile naturale însă trebuescii făcute cu cea mai 
nare circonspecţiune. În -Silesiea Prusiană unde 
crescerea oilor merinos a luat o fârte mare însem= 
nătate, unii elevori, ca Bissing şi alţii, şa făcut o 
meserie din arta de alegeri; de trei ori pe an fie- 
care oae este cercetată, însemnată și clasată, şi nu- 
mai după un studii desevărșit se destină la Tepro- 
ducere. 

Elevori cei vechi credeaii că încrucişiarea, curci- 
turile, îmbunătăţesc productele, astădi însă elevo- 
ri cei mari Englesi, Germani şi Arabi fugii de 
curcitură, o întrebuiățâză niimai între juriătăţi de 
soiuri, subsoiuri cum se dice, între care există a- 
semănări și relaţiuni multe; şi chiar întraceste a- 
legeri aducii cea mai mare băgare de sâmă. 

Arta de elevor consistă in mare parte în buna
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întrebuințare a alegerilor naturale. D-l Tremeau 

“crede în îmbunătăţiri prin alegeri naturale; dar 

crede tot-odată că qualitățile physice şi morale ale 

omului depindii de formațiunea geologică a pămin- 
tului we care trăescii; acâstă aserţiune are adevăr, dar 
rădicată la înălțimea unei theorii absolute, precum 

o face învățatul anthropologii, lasă mult de dorit. 

Îmbunătăţirea soiurilor este o questiune fârte a- 
nevoie; putem dice că trebuie să fie cineva născut 
elevor. Rar om, abia dintro mie unul, să pâtă 
înti'uni tâte însuşirile acelea care desvoltându-se 
prin educaţiune, învățătură, studii şi practică să 
formese_un elevor adevărat folositor. Doctorul Ho- 
oker şi Doctorul Asa-Grey observă cu multă 
dreptate că, elevori nu producii da dreptul 
varietățile ce vedemii pe tâtă dioa ivindu-se în 
dobitâcele domestice în ţerile civilisate. „Nu pu- 
„tem, dice el, nici causa varietăţi, nici a le opri 
„d'a se produce, nu putem decât conserva şi înmul- 
„ți pe cele produse. Nu facem decât. a espune 
„fiinţele organisate la condițiuni de o viață nucă.“ 

Prin serii de alegeri naturale urmărite şi stu- 
diate secoli întregi, elevori Europei au ajuns a 
produce boul de-Durham-și de Nordfolk, oaea de 
Devon şi oaea_—merinos;“călul, de -Meclemburg de 
Normandia, Andalus saii Cohlan, cocoşul de bătălie 
(game cock) &. Cine ar putea dice vădând aces- 
te vite și comparândule cu ale nâstre, că ele sunt 

dint'aceeaşi sorginte; mii de transformări din



  

generațiune în generaţiune, prin alegeri bine  stu- 
diate și bine înțelese, aii produs deosebirile ce vedem. 

Este bine constatat şi dovedit că, nu numai qua- 
lităţile physice se transmită, dar chiar qualităţile 
morale și inteliectuale treci de la părinţi la copii. 
De vom lua câni de acelaşi fel, fraţă de un tată şi de o 
mumă, și vom obicinui pe unii la vânat; de prepeliţe 
și pe cei-l-alți îi vom învăţa a sete din apă, cânii 
ce vor nasce din cei d'ântâiii vor fi mai buni pre- 
pelicari, vor avea mirosul mai desvoltat decât cei ce 
vor nasce din cei-l-alţi, precum şi aceștia vor 
avea mai multă aplecare la vânatul de rațe. 

O altă causă care are o forte mare influență 
asupra conservării și propagării soiurilor, este, Ale- 
gerea sezuală. Este cunoscut că multe din anima- 
lele femele sunt mai mult, saii mai puţin simțitâre 
la superiorităţile ce au malii unii asupra altora, 
în frumuseţe și în putere. Sir B. Heron aduce 
ca exemplu un păun, care fiind că avea nişte pe- 
te frumâse pe penele lui, era preferat, de tâte pău- 

-niţile, încât cei-alţi păuni nu se mai puteai a- 
propia de dinsele. Mai toți vânătorii cunoscă 
bătălia îutre. .cocoşii sălbateci, care se luptă în 
diori. de dioă înaintea găinuşelor adunate imprejurul 
luptătorilor, privindui ca pe nisce cavaleri bă- 
tenduse în câmp inchis, Și după s&vărşirea bătăliei 
se iait tote după cel mai vitâzii. Lupta între mali pen- 
tru posesiea femelelor merge la unele animale pi- 
nă Ia stiugerea soiurilor celor mai slabe. „De si 

i 4 
N
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„dintr'acea luptă dice Darwin, nu resultă tot-d'au- 
„na mârtea; dar învinsul ajunge a nu mai îndrăsni 
„Să încerce a se reproduce; fuge, se rătăcesce, tră- 
pesce singur.“ Acum vre o câţi va ani în Paris 
s'a lpat mesura d'a se rădica necurăţeniile de la 
Mont-Faucon, și s'a dat în întreprindere destrugerea 
șorecilor care comunicaii cu acel loc și cu tot Pa- 
risul prin canalele subterane. S'a observat că şâre- 
cele de Suedia forte frequent în Paris mai "nainte, 
sa perdut, a dispărut mai de tot, încât la, 1850 mul- 
țimea cea mare de ş6reci eraii ş6reci de soiii Engles, a- 
cestia, fiind mai puternici și nai frumoși decât cei de 
Suedia aii destrus mai cu totul pe acesti din urmă. 

Alegerea sexuală şi gelosiă se observă şi la ani- 
malele de un ordin mai înalt; Gorilliul trăesce în 
trupe; dar îndată ce un mal ajunge în stare de a- 
dult, o luptă crâncenă se stabilâsă între acel tinăr 
și bărbatul cel bătrân al cârdului, luptă care se 
isprăvesce tot-d'auna cu mârtea celui învins: feme- 
ile dai preferința lor puterei și frumuseţei. - 

Am întrat întraceste amănunturi fiind că în or- 
dinul reproducerei physiologia şi anatomia ne ara- 

„„tă că tote legile naturei observate la animale, se 
găsescii întocmai și la om. Legea de disparaţiune 

"şi de transformare observată la animale este ade- 
vărată si pentru Gintele şi Seminţiile omenesci. 
Printr'o causă sai printr'alta soiurile se perfec- 
ționesă, se transformă saii disparii. Or ce lucru, or 
ce ființă trebuie să aibă raţiunea sa dea fi și d'a
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exista în condiţiunele cerute de împrejurări și de 
necesitate. 

Din concursul a deosebite cause şi a deosebite 

condițiuni, atât din întru cât şi din afară, cause care 
ar fi de prisos a-le arăta aci cu amănuntul, s'aii 

născut seminţiile şi varietățile de 6meni ce vedem 
astădi pe facia pămîntului. De aci apariţiuni de 
ginte nuoi, dispariţiunea altora, repedea îmulţire a, 
unora, și tendinţe spre împuţinare şi chiar spre pe- 
ire a, altora, o transformaţiune perpetuă. Sunt vo- 
iagiori care aii avut ocasiunea a observa, acum câţi 
va, secoli, soiuri de 6meni despre care astădi nu se 
mai găsesce nici o urmă. Chiar astădi vedem în 
seminţiile indigene ale Americei și în Negri măcar, o 
mare tendinţă de transformaţiune, în vreme ce semin- 
ţia albă a Europei care s'a introdus în nuoul conti- 
nent, numai de puţini secoli, prosperă și se îmul- 
țesce intr'o progresiune cu deosebire repede. Fe- 
meile de col6re, roşiile şi negrele, aii o deosebită 
aplecare către bărbaţi albi; ele consideră col6rea 
ca un semn de inferiotate; negri mai ales se simtii 
umiliţi de colârea pelei lor, pentru ei este cea mai 
mare ofensă a le dice negri; de când s'a desființat 
robia, în loc de a fiice că sunt liberi, dicii că sunt . 
albi. La Gmeni se mai adaogă şi alte cause, la a- 
celea de îmulţire şi de împuţinare a unei seminţii, care 
nu se găsescii la cele-l-alte animale. Omeni de colâre 
albă, fiind mai activi şi mai laborioşi ajungii a se putea 
bucura de o mai mare cătime de bună stare, se
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hrănescii mai bine, se pârtă mai curat şi mai cald, 
îşi facii locuinţe mai hygienice, caută și află mijlâce 
da înlătura şi d'a tămădui o mulţime de bâle des- 
tructâre ale vieţei, degenerătâre a soiului, se si- 
lescii a împuţina causele de mortalitate, şi d'a mări 
viaţa de mijloc. Statisticile dovedescii că viața de 
mijloc cresce necontenit la națiunele civilisate, 
în vreme ce a Gmenilor de coldre scade. Acestă 
dimniniţiune se observă, chiar şi în coloniile unde s'a 
desfiinţat de mulți ani robia. 

Transtormările și stingerile de nâmuri: nu a- 
tingii nici de cum legea perfectibilităţii, căcă ele 
Sail făcut şi se facii în folosul gintelor celor mai 
active şi mai inteligente. 'Tussennel vorbind de po- 
poli activi şi de popoli indolenți dice: „Cei verti- 
„Cali vor face conquista celor orizontal. 

„Questiunea stingerii şi a amalgamări este, dice 
„Lathum, veche ca istoria. De la începutul perio- 
„dului istoric tâte familiile sai alterat în caracte- 
„tele lor. Populaţiile de astădi ale Bulgariei, .Vala- 
„Chiei şi Moldaviei sunt de introducţiune recentă. 
„Ce erati cele vechi? 'Thraci și Geti, ni se res- 
„punde; dar întrebăm, ce erai Thraci şi Getii? 
„Germani, ne dice un scriitor, slavă respunde altul, 
„un neam care sa stins; ne spune un al treilea, 
„Întrun cuvint, îndoeli şi deosebiri de opinii. Sub 
„alte privinţe tot mai tunâseem ceva despre din- 
„Şii, scim de exemplu despre relaţiile lor politice, 
„Cunscem ceva despre deosebitele lor tribute ; dar
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„locul lor în clasificaţia * varietăţilor soiului nul 
„cundscem, fiind că Grecii de şi au scris istoria 
„Civilă a omului, dar aii negligeat istoria lui phy- 

„sică.& | 
Humbold în privinţa : transformării şi a dispari- 

țiunei unor soiuri gice: „Unele ginte tare lipite de 
"„Pămintul ce ocupă poti fi împinse, chiar desfiin- 
nţate de alte ginte mai desvoltate; d'abia mai ră- - 
„mâne despre dinsele un suvenir pe care istoria 
„săl pâtă aduna. Uneie ginte în asemenea împre- 
„jurără, simţinduse inferidre, fugii, treci mări şi astfel 
„uni popoli ai devenit . navigatori și aii dobindit 
„Cunoscinţele geographice.« 

Astădi: mai mult decât or câud,'existenţa și per- 
petuarea, unei ginte este strins legată de desvoltarea ei 
morală și intellectuală; fie-care popol este condamnat a 
peri daca nu are 0 misiune de împlinit saii daca n'o în- 
țelege şi n'o ingrijiasce. Formarea şi disoluţiunea, viața 
şi mortea este o lege fatală a naturei de care ni- 
mini nu pote scăpa; materie și formă, tâte îi sunt 

- supuse. Spiritul adună şi dă viaţă; când el se coram- 
pe, strică, desface şi disolve materia, 0 gintă sai o se- 
minție ; acea seminţe reapare negresit sub altă formă 
casă priimâscă spiritul, căci numai el pote da viaţă, lege 
și unitate. Întro societate în disoluţiune măntuito- 
rul a dis: „Când va veni spiritul adevărului, spiritul 
„sânt pe care astădi lumea ntul pote priimi fiind 
„că nul vede şi nul cunâsce.“ 

   



II. 

SPIRITUL, 

Ceea ce dă omului o superioritate nemăsurată, 
- asupra tutulor celor l-alte viăţiuitâre este lucrarea 

spiritului,  cugetarea,. 
O sensațiune, o simţire deștâptă o idee saii mai 

multe idei de o dată, acele idei, prin legăturile ce 
există între dinsele, daii nascere la alte idei; şi 
prin deduceri, spiritul se suie une ori pină la cau- 
şele care leai produs. Lucrarea, simţirilor este de 
a priimi şi de a transmite sufletului întipăririle phy- 
sice; după aceea, vine o altă lucrare asupra acelor 
impresiuni, o lucrare de cercetare şi de comparare, 
care caută mai cu s6mă a înţelege acele impresi- 
uni. Acea lucrare este curat a spiritului. Nici fri- 
gul nică căldura ce simţim nu sunt radele s6relui, 
corpul priimesce simţirea de cald sati de frig, o tran- 
smite sufletului, şi după aceea, lucrarea spiritului ne 
duce la radele s6relui, la materia cosmică &: cause 
ale căldurei şi a frigului ce simțim, 

Cu cât un om își măresce şi'șt perfecționăsă spi- -
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ritul, cu atât se pote sui mai sus cu cugetul în 
ordinul. intellectual; pote ajunge chiar la cunoscința 
regulilor şi a legilor la care sunt supuse phenome- 
nile. Cu cât omul îl exersâsă mai mult şi mai bi- 
ne, cuatât și îi măresce puterea, îl face mai ager, ve . o. - . mai pătrundător. Spiritul se desvoltă prin cugeta- 
re, prin gândire, întocmai precum se desvoltă pu- 
terca physică, puterea musculară prin muncă şi prin 

„luptă. Este de însemnat că, există o correlațiune 
netăgăduită între puterea intellectuală, şi înțre for- 
ma și mărimea creerilor, ca cum acea parte a ca- - 
pului ar fi scaunul intelleginței ; mușchii spiritului 
ca să mă serv de.o figură, creerii omului sunt de 
un volum mai mare de cât al tutulor celor-l-alte 
animale; și creerii acelor ce aii petrecut viața lor 
în studii şi meditaţiuni ai dobăndit un volum şi o 
densitate mai mare. * Îi ia 

* D-1 Wagner în tabelele ce a așădat despre frumâsele şi curi6- 
sele sale cercetări arată că din 900 de creeri omenesci ce a-a- 
vut ocasiunea de a studia, jumătate adică 450 aii tras de ia 1200 până la_1400 de_gramme (379 până la 443 dramuri) şi că duoă părți din nucă, 200, cei măi mulţi creeri de bărbat aă trecut peste] 400- de graniiăe. 

Cei mai uşuri Geri de bărbat adult sănătos la minte, aă căntărit 1020 de gramme (322 dramuri); a găsit creeri de bărbat și mai uşori, utimraă de 920 de gramme (306 dramuri) dar fuseseră ai unui idiot. A găsit creeri de femee adultă în t6tă întregimea de facultăţi pînă la 907 gramme (286 dramuri). Reid citesă creeri și mai ușori. 
. 

Cei mai grei creeri ce gunâscem ai tras 1872 de gramme (600 dramuri) o oca şi jumătate, erati ai ini feâieit6f înâf ușori au trasă 720 gramme (227 dramuri) eraii tot ai unei-femei dar ca- re fusese idiotă,



Ar crede cineva că la lucrările spiritului corpul 
nu ia nică o parte, precum asemenea pare că la 
acțiunele trupului spiritul stă în neactivitate, spec- 
tator indifferinte. Ca lucrare activă şi immediată 
nu încape indudlă; observând însă bine nu putem 
să nu recun6scem că se ajută unul pe altul, și că 
există o influență netăgăduită și simţitâre a mora- 
luiui asupra physicului, şi vice-versa. Un om nu es- 
te în întregimea lui decât atunci când este sănă- 
tos de spirit şi decorp: PIPUS_SANA-A-6opOre Sano. 

Când în acțiunea sa spiiitul părăsesce preocupâ- 
vile 'physice, trece la o viață de un alt ordin, 
strebate regiuni mai înalte, în care adevărul îi a- 
pare strălucit, limpede ca lui Galileii, lui Kepler şi 

poa A ama lui Newton; sie chiar pihă la aflarea legi- 
lor miscărei corpurilor ceresti. În admirarea fru- 
museţilor natnrei physice şi morale caută necon- 
tenit a afla ceea ce nu cunâsce, caută a, descoperi 
adevăruri nuci; dar cu cât omul își  înavuţiesce 
mai mult spiritul, cu atât înțellege mai bine, cât îi 
este de inaccesibil adevărul absolut, causa, univer- 
salităţii causelor,-şi-se convinge că va rămănea DE aaa 

Creerii a cinci copii de căte cinci ani aii eșit. de la 992 pînă la 
1224 de gramme (313 până la 400 dram.) “Greutatea medie a 
creerilor de copii adulţi Enropei este de, ră „de gramme (14 
dramuri). T. 

Creerii Gorilliului tragă numai 850 ăe gramme e (102 dramuri) ju= 
mătate din cât tragă în general“ creerii copiilor adulți, 

Dintre creerii cei mai grei aă, „ostaă Aă,, Cngier care aă 
“ ia 54 de Brammne es dram.) şi ai lui. Byrau-sare. aă. tras 
i mme. (511..âram,) -—. 

ON 4 
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tot-dauna pentru dînsul taina cea mare; înțelege 

însă tot odată, că de şi estecu neputinţă a ajunge la 

perfectibilitate, : dar se p6te sui necontenit și a- 

propia de dinsâ. : Omul adat la studiul frumuseţi- 

lor „şi al armoniei naturei, fie prin investigări 

microscopice, fie prin cercetări telescopice, fie prin 

studiul asupra celor infinit mici sai asupra celor 

infinit mari, nu se pote opri de a recunâsce pre- 

tutindeni o intelligență supremă şi o chibsuire ne- 

> măsurată, care t6te le-a combinat şi le-a prevăţut, 

care tote le-a făcut după cumpănă şi măsură. Cu cât 
aprofundâm, cu atât mai mult ne convingem că uni- 

„Versul este opera unei puteri mai presus de con- 

* cepțiunea n6stră; recunâscem puterea cea mare şi 

înțelâptă în lucrurile cele mai mici şi mai umile, 

ca şi în cele mai complecte și mai mărețe. 

" Aux yeux de celui qui fit Pimmensit6 

/ Lrinseete vaut un monde, ls ont autant cout€. 

(de Lamartine). 

în cercetarea legilor care chirmuiescii raporturile 

dintre phenomene, și care asigură ființa și conser= 
varea, lor, vedem că ele purcedii tâte de la o sin- 
gură și aceiași voință. Acei care aii avut; fericirea 
da îmbogăţi cunoscințele omenesci cu descoperiri 
de phenomene necunoscute, acei care aii înaintat 
sciinţa, prin descoperiri, ai fost tot-d'auna cei mai 

| > ferbinți Deisti. Cel d'ântâiii cuvint din cartea lui 
„ Linn6 este Dumnegeii „Vei să'l numesci sârtă,-gice 

„el, poți, fiind că de la el atârnă tâte. Vei să nu-
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„mesci natură? tot el este, fiind autorul a tot ce 
„există. Îl vei numi provedinţă ? este prevădătorul 
„Care chirmuesce universul. Retras întrun altar ne= 
„pătruns simțirilor se arată numaj sufletului nostru. e 

Kepler săvârşind lucrarea sa asupra minunate 
lor legi ale mişcări corpurilor ceresci, îndreptâsă 

"către ziditor următârea rugă: „Pină a nu mă scula 
„de la acâstă masă, pe care am făcut lucrările mele, 

 „rădic ochii și mânele mele către cer și îndreptesii 
; „umilita-mi rugă către autorul lumei. O tu care 
„prin minunatele lumini ce ai r&vărsat peste tâtă 
„natura, rădici dorințele nâstre pînă la a ta dum- 
„nedeiască și strălucită mărire; îţi mulțumesc dum- 
„negeule şi ziditorule pentru tote desfătările ce 
„am simţit când am privit cu hrăpire la frumuse- 
„ea faptelor tale! Am săvirșit acâstă carte care 
„conţine rodul ostenelelor mele şi al intelliginței ce 
„în nemărginita-ți bunătate mi-ai dat. Pe cât m'a 
„Slujit slabul meii spirit, m'am silit a arăta Gme- 
„Dilor, prin dovegi, minunile zidirei tale; m'am si- 
„lit din t6te puterile a, dovedi adevărul prin calea 
„Philosophică; şi daca mi so fi întămplat să dic 
„Vre 0 necuviință, eii verme crescut şi hrănit în 
„păcate, arată-mi-o Dâmue ca so pot sterge. Să 
„me fi orbit Gre de trufie înaintea minunatei fru- 
„museţi a lucrurilor tale, rădicând acest monu- 
„ment, care trebuie să fie închinat numai gloriei 
„tale; să fi voit 6re a-miface un nume între Gmeni? 
„Daca va fi așia 6rtă-mi Dâmnerttăcirea şi fă ca 

+
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„âcâstă lucrare să nu pâtă aduce vre o dată un 
„tei, ci să slujiască la a ta glorie și la ertarea su- 
„fletelor*. 

În lumea acâsta ordinul physie realisâsă ordinul 
intellegtual. Ca ființe vii simţim că suntem supuşi 
la tâte legile la care sunt .supuse ființile vii; dar 
ca ființe intelliginte, ca, fiinţe de un ordin mai 
înalt, avem „privilegiul. raţiunei şi al liberei voințe; 

"Simnțiin, tot o dată, că acea voinţă liberă nu pâte 
fi . „nemărginită, fără friă şi nesupusă la nici o re- 
ală ; simțim trebuinţa de a ne supune la acele 

regule, la acele legi a căror călcare ar fi vătămătore 
şi AN chiar libertăţii şi existenţii nâstre. Aci o- 
th intră întrun ordin de alte, lucruri intră în ordinul 

  

    
     

   

N? 

9 upune la reguli sociale se nasce ideea datoriei. 

nuoii, a străbătut întunericul barbariei şi al violen- 
NA ţii, a trecut în regiunile luminei şi ale civilisa-= 
Ve ţiunei, a păşit către perfectibilitate, către perfecti- , 

  

   
   

  

= 
+ din întuneii€ 

Supune la legile ei “morale, Tegudniniae bunurile 
pămîntului, cea “altă ne . arată viaţa acâsta ca 

„un timp de încercare, o vale de e durere şi o mul- 
țumire eternă pentru sufletele celor buni; arată o- 
mului că părfectibilitatea sufletului este în simțirea 
bunătăţii, a caritățiă şi a iubirei; şi astfel Christia- 

oral, căci din trebuința de a se conforma şi ase ! 

0 dată pe acestă cale spiritul a luată un sbor; 

bilitatea, sufletului şi a naturei nostre, fi 
ientul a dat lumei ducă căr ir care aii scosi pe om |
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“nismul devine l6gănul perfectibilităţii. Cristianismul a 

| i proclamat, progresul, sporirea binelui şi al frumosului, 
“ a proclamat aspiraţiunea către o fericire perpetuă şi a 
devenit veligiunea, civilisațiunei. „Legea este dată, 

| î „prin Moise, iar darul şi adevărul neaiă venit de 
[ME . . 
'/ „la Christos.“ dice Ioan. 
| în formă Christianismul a !uat și va mai putea 
!" lua prefaceri multe; dar fie el biserica după dog- . 

mele răsăritului saii ale apusului;, Galicană,: Armână 

sai Lipovană; fie biserică Calvinistă saii Luterană; 

Unitară Anglicană, Presbyteriană, Puseistă, Metho- 
distă sai Congregaționalistă, unitatea există; ea 
este tot adunarea în care se invâţă preceptele lui 
Christos. Or care ar fi deosebirile şi contradicerile 
ce spiritele meticulse ar căuta să găsâscă între E- 
vangeliști, morala şi adevărul ce ne învâţă, sunt 
acel6și. In fond religia este una şi va dura cât va 
dura perfectibilitatea, progresul, adică etern. 

Cei vechi credeaii întro legătură mysteri6să între 

cer şi pămint, credeai că buna orinduieală pre pă- 

mint depinde de la o continuă relaţiune între cer 
şi om, de aceia și legile care conduceaii societăţi- 
le aii fost mult timp confundate cu legile Divine, 

o adeverată theocraţie, precum sunt şi astădi încă 

mai t6te legislaţiunile Asiei. Drepturile civile şi po- 

litice ale Isracliţilor eraii scrise în cartea lui Moi- 

se; Musulmanii nu aii altă condică pină acum de- 

cât Coranul; Biblia lui Brohma, acele patru Vedas_ 

şi Padiș țină sub puterea, lor theocratică pes-
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te 600de mili6 adieni, Chinesi şi Iaponi; pe 
când Christianismul, fiind religiea sufletului, a despăr- 
țit spiritualul de timporal; a trebuit însă să trâcă, 
timp ca acest adevăr să fie bine înțeles, și mulţi 
secoli după introducerea lui în Europa, jurispru- 
dința a fost un amestec de preceptele scripturei 
cu legile Gothilor, și societatea Chrestină a gemut 

” secoli întregi sub dreptul feodal și sub justiția in- 
quisițiunei. Acum însă jurisprudința şa luat sborul 
liber, şi desbrăcată de prejudeţe, devine o sciință, 
o stiință positivă, o sciiuță adevărată, întemeânduse 
pe natura omului, pe trebuințele şi pe drepturile 
lui, iar nu pe ordine transmise din cer, printr'o 
castă de 6meni interesaţi a perpetua şi a specula, 
influența lor. Becaria a aşăgat principiile pe care 
trebuie să fie întemeieată o condică penală, Bacon, 
Grotius Puftendorf, Barbeyrac, Bourlamaqui ai cău- 
tat principiile dreptului naturei, şi acâstă sciință 
merge cu pași repegi către descoperirea legilor -la 
care trebuescă supuse societăţile omenesci; însem- 
nând mărginile unde începii și se oprescii drepturile 
şi datoriile omului, unde începe și unde se opresce 
libera voinţă a fie căruia, însemnând măsura, la ca- 
re omul p6te și trebuie să și supue liberul seii ar- 
bitru, fără a scădea din demnitatea sa şi fără de 
a-şi împedica desvoltarea. 

  

e



MII, 

SCIINȚA. 

Omul, ca ființă inteligentă, simte o trebuinţă ne- 

măsurâtă şi nestinsă de a cunâsce, de a sci, de a 
afla origina şi eausele efectelor; când nu le pote 

descoperi îşi închipuiesce o causă şi și fabrică sys- 

teme mesteşugite ca să le pâtă esplica. Acele sys- 

teme, când nu sunt întemeieate pe cunoscințe adevă- 

rate, pe fapte observate și pe esperiențe; în sta- 

rea de ignorenţă, devinii de multe ori un isvor de 

iresuri şi de prejudețe, trecii din generațiune în 

generaţiune ca, o credință ca o religie; şi mai târ- 

diă, când apare adevărul, îl opresce de a străbate, 

de a lumina şi caută a continua întunericul. 

Yresurile şi prejudeţele aii fost, şi tot mai sunt 

âncă, un mare inimic al progresului şi al civilisațiunei;. 

sciința se lupta ne'ncetat în contra lor, şi caută; a le: 

dobori. Multe dintraceste false credințe sunt nu- 
mai creaţiunea interesului şi a ambiţiunei unor caste 

care le-aii împlăntat în inima mulțimei cu scop de 

a o domina. Ele găsescii de cele mai multe ori a-
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părătorii lor cei mai călduroși, chiar între acei pe 
care ii esploată şi % oprimă mal mult, Se deștă- 
dăcin6să şi se stirpescii numai prin libertate. (Li- 
bertatea învățăturei, libertatea presei, libertatea pro- 
pagandei și a discuţiunei sunt faclele care curăță și luhin6să sufletul. Ce am fi not daca Socrst nu 
ar fi putut transmite la alții ideile sale asupra, 
unităţii lui Dumnedeii, saii daca preceptele lui (hris- 
tos nu ar fi fost propagate! 

Credinţele şi obiceiurile învechite sunt niste re- 
sistențe pe care philosophii şi politicii trebuie să le 
țiie în semă, când își propunii a reforma scșietăţile 
Omul ţine la dinsele, se învâță cu reul: Este cu- 
noscut că omului îi este mai lesne de A învăţa, 
decât a uita sai a desvața. Adevărul stribate ane- 
voe și încet printre negura, iresurilor a rejudeţe- 
lor şi a ideilor greşite, şi nu pote Jirui decât 
prin predare, adică pintre generaţiun); fie care rând de Gmeni voesce să moră cum | trăit „Îm- 
„V6ţă-me o methodă prin care se poţ uita“ dicea. 
Themistocle unui mnemolog. 

Sciinţa, în accepțiunea cea mai lrgă a cuvin tului este cunoscința legilor naturd; ea este u- nică; sciinţele mathematice, physice naturale, phi- losophia, sciinţele morale şi politice ni sunt decât ma- terialurile destinate la rădicarea stiinţei generale 
Care nu se va edifica decât atunci când elementele adunate vor fi de ajuns, şi când se va ivi acel ge- in synthetic care adunândule și Coordonândule în- 
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tre dinsele, să scie să rădice sciinţa universală; a- 

cel om care, după cum dicea Socrat, să esplice na- 

tura morală şi physică numai prin rațiune, Pînă, 

atunci “fie-care sciinţă în parte îşi are locul seă în 

Ierarchia sciințelor după objectele de care se ocu- 

pă, după rolul ce jâcă în philosophia naturei. 

În sciinţele positive, observaţiunea şi esperienţa ati 

luat locul imaginaţiunei, al hypotheselor şi al theoriilor. 

Astădi sciinţa positivă se mărginesce a constata și a 

coordona faptele, şirul unor relaţiuni mărinduse, con- 

stituie o sciință mai mult saii mai puţin întinsă. O 

serie de observațiuni şi de esperiențe nu. formâsă, 

însă o sciința, decât după ce se dovedesce o legă- 

tură, o correlațiune între pheromenele observate; 

decât după ce mai ântâii ajunge a se putea pro- 

nunția cu certitudine asupra împrejurărilor in. care 

se pote ivi un phenomen supus domeniului acelei 

sciințe ; chimiea, de exemplu, pe cât timp a fost 

în stare de sciință ocultă, fără reguli, scrisă nu- 

maj în recetele impiricilor şi ale alchimuistilor, nu 

se putea intitula sciință; dar vine Lavoisier, Pri- 

estley, Berzelius, descopere unele din legile natu- 

rei care conduci compunerea și descompunerea cor- 

purilor, synthesa și analysa, raporturile atomelor 

între dînsele; atunci ea se transformă şi ia tit- 
lul şi rangul de sciinţă ce i se cuvine astădi cj 
tot dreptul. 

Aprindem bumbac muiat în sei, acel bumbac 

arde, dă căldură, lumină și dispare, iată o serie de



phenomene, ce fie-care pote observa ; dar să mer- 
gem mai departe; să căutăm a le esplica, a afla, 
daca se pote, regulile la care sunt supuse, casu- 
rile în care phenomenele acelea se poti reprodu- 
ce. Scim că căldura descompune substanţele grase: 
stearina, oleina și margarina care întră în com- 
punerea seului; scim că carbonul şi hydrogenul 
dintr'acele substanţe unin duse cu oxigenul din aer 
daii căldură; scim că hydrogenul conbinânduse cu oxi- 
genul devine luminos în tâte puncturile, în care aceste 
ducă subtanţe s€ află în contact; scim că luând dintw- 
un corp părticele, acel corp trebue să dispare şi prin 
urmare că tot luând ne'ncetat hydrogenul şi carbo- 
nul din seă: şi din bumbae și transformândule în 
apă şi acid carbonic, substanţele primitive ai să. se 
consume, să dispară, dând nascere altor substanţe. 
Iată esplicarea phenomenelor; dar să mergem şi 
mai înainte; și să ne întrebăm care este causa 
căldurei care iese dintracel sei şi dintr'acel bum- 
bac ca dintrun isvor?  Nenumerate esperiențe ne 
facă să credem că căldura este efectul miscării ; | 
în casul de faciă, ea resultă din miscarea păr- 
ticelelor saii a atomelor hydrogenului şi ale car- 
bonului; pornind fie-care de la locul lor ca să se 
unâscă cu oxigenul din aer, se mistuescii în atmos- 
pheră în starea de abur de apă şi de acid carbo-- 
nic. O bucată de fer bătută cu ciocanu se încăl- 
gesce, fiind că acea acţiune silesce moleculele fe- 
rului a se strămuta de la locul lor şi a lua alte
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posiţiuni unele către altele; acea mutare causâsă 
căldura; că să mute părticelile ferului din loc, prin 
bătaea ciocanului, nu este înduâlă, fiind că vedem 

că forma lui se schimbă, că unde era mai gros sa 

făcut mai subțire, adică că d'acolo s'aii dusii unele 
din atome, şi unde era mai subţire s'a făcut mai gros, 
adică, că aii venit acolo şi alte molecule de s'aii aşedat. 

Daca combinaţiunele chimice saii schimbările po- 
sițiunilor atomelor unui corp desvâltă căldură, la 
rândul ei, căldura pote ocasiona sai înlesni com- 
binaţiunele chimice; şi în adevăr, atomele ţiinduse 
între dinsele prin cohesiune, sai prin atracţiunea, 
moleculară, și căldura având efectul a dilata cor- 
purile, a le mări, adică a depărta părticelele între 
dinsele, urmâsă a dice, că daca căldura va fi des- 

tul de mare ca să le depărtede atât, încât să le 

sc6ţă din cercul în care să pâte exersa puterea 

attracțiunei cohesitive, şi daca tot-odată vom pune în a- 

propiere un alt corp cu care să aibă affinitate, se 

pâte da loc unei combinaţiuni nuoi saii unui alt corp; 
acâsta se întâmplă în adevăr or de câte ori ase- 
menea corpuri se punii în împrejurările favorabile 
prescrise de sciință chimică,* 

* Daca într'unu vas în care am pune gaz oxigen și hyărogen în 
proporțiunile de 1::2, vom întroduce foc, saiă o scîntee electrică 
îndată aceste duoă gazuri se combină şi daii apă. 

Daca întrun vas cu oxigen vom întroduce părți mici. prat de 
fer curat, aceste duoă elemente se combină, producă căldură şi 
chiar lumină, actiune ce vedem forte bine în scăpăratul prin 
amnâr; eremenea prin tăriea ei rupe bucăţile de fer, care 
combinănduse cu oxigenul din aer, dai seintei arqătire care 
pot aprinde iască,
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Într'aceste consideraţiuni vedem putinţa de a re- 
duce physica, chimia şi mechanica la una -şi ace- 
eaşi sciință, În starea însă de astădi suntem siliţi 
ale considera, ca trei sciințe bine separate. 

Daca de la sciinţele positive ne vom întârce că- 
tre sciințele metaphysice, găsim că și în ordinul 
moral ca în cel material vine în ântăia linie ob-i 
servarea, faptelor, după aceea confirmarea şi contro- 
larea lor în deosebite chipuri ; și numai în urmă, 
se pote afla relaţiunile și legăturile ce există între 
dinsele, întemeindu-le şi sprijinindu-le pe tapte bine 
constatate. A căuta a deduce legile morale prin 
Tâţionament din axiome abstracte, este a se expune 
la erori şi la contradiceri. Numai observaţiunea 
phenomenelor lumei morale, dovedite prin psyeho- 
logie, prin istorie, prin economia politică, sai prin 
studiul relaţiunilor ce există între acele phenome- 
ne, potii constitui basa cunoscinței sciincifice a na- 
turei omenesci. Sunt ânsă unele idei care se im- 
punii de sinele, independinte de or ce rațiune, de 
or ce credință dogmatică și de or ce noțiune de 
pedâpsă saii de resplătire. Acelea sunt nisce fapte 
primordiale ale naturei omenesci, precum simțul bi- 
neluă și al răului, atragerea către tot ce este bun 
şi frumos, noțiunea libertății, a datoriei și a ono- 
rului, adică regulile vieţei practice; idei fără de 
care datoria către sine, către Gmeni, către -socie- 
tate şi către Dumnegei ar fi nisce cuvinte fără 
înţeles.
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Ramurile sciinței universale se îmulţescii cu spo- 
rirea descoperirilor; când phenomenele observate 
devinii destul de numerâse ca să constituie mai 
multe categorii într'o sciință, necesitâsă despăr- 
țirea ei în două sati mai multe ramuri, Istoria natu- 
rală, de exemplu, constituie astăgdi trei mari despăr- 
țiră, trei sciinţe deosebite: zoologia, botanica și minera- 
logia. Ast-fel dintr”o sciinţă se nascii une ori mai multe; 
două saii mai multe sciinţe puse în relațiuni unele cu 
altele, daii de multe ori nascere unei altiea; precum 

chimia aplicată la minerologie a dat nascere metalur- 
giei; alte ori o parte a unei sciinţe necesită 
formarea unei sciințe deosebite; una din pute- 
rile physice, atracţiunea moleculară, a dat loc chi- 
miei cu o mulţime de sciințe de aplicaţiune în arte 
și în industrie, precum sunt; technologia, pharmacia, &; 
aplicațiunea  algebrii la physică a dat nascere 
mecanicei &. Sciinţele se ţină una de alta şi de- 
rivă unele dintr'altele; cercetată subt o singură pri- 
vire, chimia nu este de cât o parte a physicei, 

mineralogia o parte din chimie; geologiea o sci- 
ință compusă din physică şi din mineralogie; phy- 
siologia, anatomia, osteologia, myologia, nisce părți 
ale zoologii; paleontologia o sciință compusă din 
zoologie și din geologie &. Numerul lor să mă- 
resce necontenit cu cât înaintăm în cunoscinţe. 

Mai mulți bărbaţi vechi şi moderni s'aii încer- 
cat a însemna fie cării sciințe limitele şi locul ce 
i se cuvine în ierarchie, a face o clasificațiune,
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Aristot a căutat a devina sciințele ce sar putea 
forma, a găsit un număr de mai multe sute, şi le-a 
clasat între dinsele. Dalembert a ridicat un ar- 
bore al sciinței cărniea “i-a dat drept tulpină intel- 
ligenţa omenâscă cu trei mari ramuri, memoria, 
raţiunea, și imaginaţiunea, care ne daii Îstoria, phi- 
losophia şi poesiea. Din Istorie și din philosophie, 
el deriva tte sciințele, şi din poesie deriva fru- 
mâsele arte. Ampăre mai tărdiii s'a încercat Şi el * 
a așega t6te sciințele în familii, urmând pildei cla- 
sificațiunelor în sciinţele naturale. 

Or care ar fi acea clasificațiune, astronomia va 
ocupa totd'auna ântăiul loc în ierarchia sciinţelor, 
În toţi timpii sufletul omului a fost răpit către cer, 
cele dintâiă investigaţiuni ale omului aii fost a- 
supra stelelor, Ântăiă vedem pe păstorii Cnaldeei 
cercetând firmamentul, apoi vinii cercetările asupra 
pămîntului; ele nu începi serios decât cu Aristot, 
La renascere asemenea, ântăiă apare Newton ş'apoi 
Linne; totW'auna, ântăiii cerul Şapoi pămîntul. 

Copernic găsesce astronomia în starea în care o 
lăsase Ptolemei, încurcată într'o mulţime de cercuri 
în care se învirtiai tâte corpurile ceresci împre- 
jurul pămîntului. EI află că sârele este centrul pla- 
netelor şi descoperă adevărata mişcare a acestor 
corpuri. Mai în urmă Kepler găsesce relațiea care 
există între depărtarea planetelor de la sre şi în- 
tre lungimea anului fie căriea, dovedesce că mâş- 
carea planelelor se face în elipse separate în ca-
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re srele ocupă unul din focari, dovedesce că păr- 

țile de elipsă ce percurge fie care planetă în tim- 

pul unei rotațiuni împrejurul axului sei sunt tâte 

eguivalente între dânsele. 

T6tă sciința astronomică modernă, putem dice că 

este coprinsă într'aceste duoă legi descoperite de 

Kepler. 

La 1600 Galileu descopere în spațiu o mulţi- 

me de lumi, o mulțime de systeme, ca systemul 

nostru planetar, şi ne arată că suntem caun atom 

în firmament, ca un grăunte de nisip în marea u- 

niversului: ne face să cădem din trufia în care ne 

pusese ideea că suntem centrul lumei, și că totul se 

îavîrtesce împrejurul nostru. El cel d'ântâiii simte 

că tot systemul planetar să învirtesce împrejurul 

sorelui. Eresurile şi prejudeţele îl proclamă impiă, 

îl osândesce la tăcere, proclamă că a pretinde că 

s6rele stă, nemișcat în centrul lumei, este o absur- 
ditate în philosophie şi o eresie în contra scriptu- 

Tei, proclamă că este absurd și neadevărat în phi- 

losophie, a pretinde că pămîntul nu este nemișcat 

în centrul lumei. Cu tâte acestea, el se mișcă „e 

pur si muove“ alârgă cuo repediciune de mai mult 

de un milion de postii pe minut, şi t6tă sânta in- 

quisițiune, cu t6tă puterea ci, nu'l pâte opri d'a se 

mișca, Di 

În urma lui Galileii vine Newton şi esplica, do= 

vedesce, cum se ţinii curpurile cerescă în spaţii, u- 

nul printi'altul; Huygens înţelesese existența puterei
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centrifuge, Galileii descoperise legea căderei cozpu- 
rilor și Nook bănuia o putere atractivă între cor- 
puri, Newton le supune t6te acestea calculului Şi a- 
flă legea cea mai mare ce cunâscem în natură, legea 
attracţiunei, proportională cu grămedile (masele) * 
corpurilor, și în raport invers cu pătratele depărtări- 
lor. Ricard determină lungimea unui grad al cercu- 
lui pămîntului, Newton ia acâstă cifră şi determi- 
nă cătimea materii, masa saii grămada pămîntului 
şi a celor lalte planete. 

Forma, masa, densitatea * și mişcarea pămîntului 
sunt questiuni resolvate asupra cărora numai r&- 
mâne astăţi nimica de fâcut şi tot meritul acestor 
descoperiri se cuvine secolul al XVII. Arfi âns5 o 
erdre a crede că cei vechi nu aveai nici o idee 
despre dinsele; de şi scâla lui Platon și a lui A- 
ristot nu scia, nimic despre revoluţiunea pămîntului; 
dar sc6la lui Pythagora propaga mişcarea circulară 
a pămîntului împrejurul vetrii lumei (Hestia), Era- 
clit şi Euphant cunoscâai rotațiunea pămîntului. 

* Masa sai grămada unui corp este inărimea saă întitatea physică a 
corpului, adică cătimea de materie coprinsă întrun volum re care. 
Masa se raportă la volum precum densitatea se raportă la greutate, 
cu tote acestea or ce volum de materie nn este masa acelii 
materii masa unui burete nu este volumul lui. 

* Densitatea este greutatea materii sub un volum determinat. Ua 
decimetru cub de fer este mult mai grei Qe câtun decimetru cub 
de lemn; un decimetru cub de apă este mai greii decât un deci- 
metru cub de oleă. S'a adoptat drept unime de densitate greu- 
tatea apei distilate la temperatura de 4%,5 şi la nivela mări, 
condiţii în care greutatea apei este cea mai grea posibilă
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Aristare de 1a Samos și Seleuc căutat să combi. 
ne mişcarea pămîntului împrejurul unui axii cu or- 
bita trasă împrejurul s6relui. 

După Newton vine Laplace, spirit generalisator 
care combinând tâte cunoscințele astronomice, phy- 
sice, mecanice şi geogenice ne dă un system de cos- 
mogonie. Își închipuiesce o grămadă de materie în 
stare de gaz, aburâsă ca o negară, aruncată în spa- 
ţii cu o miscare de rotațiune împrejurul ei însăşi; 
adică împrejurul unui axă precum s'ar învîrtio min- 
ge; acel corp, de felul nebulâselor ce vedem pe 
mârginile căi robilor (voie lactâe), prin condensa- 
rea materiei din causa răcelei spaţiului, prin lu- 
crarea puterilor atractive și repulsive, centripede ŞI 
centrifuge ; acel glob  neburos conține într'însul o 
serie de punturi, asupra cărora attracțiunea către 
centru se află cumpănită prin puterea centrifugă 
născută din miscarea de rotațiune ce a avut 
la început. De la acele punturi la vale, înaintând 
spre mărginile globului, tâte cele-l-alte atome sunt 
asvărlite afară din glob: caută a se despărți ca o 
cămașă, a se rupe şi a forma mai ântâiii un inei, 
un brăii, ca acela ce vedem împrejurul lui Saturn, 
fiind că puterea centrifugă merge tot crescând 
spre suprafaciă, în vreme ce puterea care îi făcea equi- 
libru scade, cu cât atomul se află maj departe de 
centru. 

. 
De vom cerceta cele ce ai să se întâmple cu 

corpul cel nuoii astfel format, înţelegem lesne că 
4
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condesaţiunea şi gravitatea îl va aduna încet incet 
întz”o grămadă, cu formă iarăşi spherică, având tote 

miscările nebul6sei din care s'a rupt, având şi o 
miscare mai mult, o miscare împrejurul corpului 

din care s'a despărţit. Continuarea miscări de re- 
voluțiune, a devenit o mișcare de rotaţiune ca a- 

ceea a pămintului împrejurul s6relui, născându'și o. 

„nuoă mişcare de revoluțiune proprie. 

De vom continua cu cercetarea acelor acţiuni dy- 
namice asupra corpului astfel format, este lesne de 

dovedit, cum o aduoa rumpere și grămădire pâte 

da loc formării unui al treilea corp, având tote 

miscările celui de al doilea, plus o miscare nuo&: 

aceea împrejurul globului din care s'a despărțit, 

precum este miscarea lunei împrejurul pămîntului 

si împreună cu dinsul împrejurul corpului celui 

principal, precum este miscarea lunei împreună cu 

pămintul în jurul s6relui. 

Dar în loc de o singură rumpere din globul prin- 

cipal se potii urma mai multe, şi în loc de un pla- 

net să avem mai mulţi, precum se întâmplă în sys- 

temul solar. 

La aceste considerațiuni mecanice Laplace u- 

nind efectele răcelei nebulsei, trecerea ci din 

starea gazosă în starea, liquidă, înghieţarea saii so- 

lidificarea ei de la suprafaciă spre centru, efectele 

contracțiunei materiei solide şi a incompresibilitățiă 

materici liquide, ne-a dat esplicarea formării tutulor 

planetelor, a sateliților şi a miscării lor,a rădicării
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munților, a volcanilor și â tutulor phenomenelor geoge- 
nice și geognostice. Systemul lui Laplace este una din 
cele mai frumâse concepțiuni ale spiritului omenesc, 

Fiind că am vorbit de nebul6se, este locul aci 
a spune că studiul lor a luat o mare importenţă 
în secolul din urmă, pentru că ele ne arată în u- 
nivers 0 mare lucrare de facere continuă, Schim- 
bările observate în nebulâsa Andromede, Argo şi 
într'o mulțime de altele din Orion, ne arată forma- 
rea de lumi nuoă, precum căderea bolidelor şi ste- 
lelor fugătâre (etoiles filantes) ne arată, sfîrşitul sati 
încetarea a sateliți saă a planete, ca luna saii ca 

pămîntul, care se stingii și dispară după cer. Pină 
acum S'aii constatat peste 6000 de nebulâse reduse 
în stele, și de și unele dintr'acele nebulâse sunt la 
0 depărtare de pămînt atât de mare încât lumina 
care alârgă 20,000 de postii pe secundă, d'abia 
ajunge pînă la noi în duoă miline de ani, şi că 
prin urmare nu putem admite că ele să fi făcănd 
parte din systemul nostru planetar; dar sunt altele 
Care se aproprie une ori fârte mult de noi, pre- 
cum sunt cele mai multe comete; Unele s'aii a- 
propiat de s6re pină la o distanţă, mai mică decât 
depărtatea planetelor celor mai apropiate, şi nu ne 
putem îndoi, că ele sunt ca nisce rupturi recente, 
ca nisce stropi aruncați din s6r'e, destinate pâte a 
deveni într'o di și ele planete. 
ÎI TOI IA a s - - * S'a constatat că cele mai multe comete nu aii parte compactă, nu ai mied cum am dice, find că lumina stelelor trece prin centrul lor fără de a fi refraetată. 

+
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Cel d'ântâiu care a observat nebulosele, a fost 

Tycho-Brahe, el a descoperit, lângă zenithul Ca- 

siopei, o stea care strălucia mai mult decât Sy- 

rius și Jupiter; acea stea după ce în 17 luni 

a trecut prin deosebite phase de lumină a dis- 

părut, de atunci încoa s'aii observat o mulțime 

de asemenea apăreri de stele dintr'o. nebulâsă, 

precumii s'a constatat şi o mulțime de disprări 
de stele după cer. Dar care este materia, esența, 

acelor corpuri? Iată o chestiune de înaltă philoso- 

phie. Dacă 'și-ar putea închipui cine-va că materia 

trebue să fi avut un început, distanțele stelelor de 

la care lumina d'abia ajunge pînă la noi în câte 

va iniliâne de ani, ne-ar dovedi îndestul cât este 

3 materia de veche. Tycho admitea existența unei 

materii cosmice, el credea ca şi W. Herschel, că a- 

câstă materie cerâscă n'a fost mai ântâiii în stare 

de nebul6să, că prin condensaţiune devine lumin6să 

şi astfel formâsă stelele. Acea materie cosmică res- 
păndită în spaţii, pare că a: fi dobăndit un 6re 

„are grad de condensațiune în calea robilor, (voie 

lactâe) pe marginea căriea aparii mai tot-d'auna ste- 

lele nuoi. Aceste observaţiuni şi aceste theorii 
nu ne spunii încă nimic despre esența acelii mate- 
rii. Este ea de aceeași natură cu substanțele ce 
găsim în bolide şi în aerolithe? Astronomi moderni 
vâdii soluțiunea, acestui problem în studiul petelor 

s6relui și al electromagnetismului pămîntului. Sir W. 

Herschel ajunsese a crede că sârele ar fi o stare
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de auroră boreală perpetuă. Humbold credea că este 
o necontenită furtună electromagnetică, şi că lumina 
care ne vine de la dinsul, respăndinduse în spaţii 
prin ondulațiunile sai prin vibraţiunele etherului, 
este întovărăşită de phenomene electromagnetice. 
Descoperirile asupra polarisațiunei luminei, mai cu 
s6mă, aii deschis astădi un câmp întins cercetărilor 
asupra materiei din care se compunii corpurile ce- 
rescă. 

Instrumentele colosale ale lui Herschel, şi acura- 
îeța observaţiunelor regulate şi systematice orga- 
nisate de Arago prin cercul mura], ne-ati pus în stare 
a cundsce minut cu minut posiţiunele ce ocupăm 
în spaţii, punctul în care se află sârele şi orbita 
pămintului care se schimbă în modul cel mai com- 
plicat; precisiunea observaţiunilor moderne este a- 
tât de mare încât scim dup'acum în ce punt al u- 
niversului avem să ne aflăm peste 12,000 de ani; 
scim cu certitudine că atunci steaoa nâstră po- 
lară nu are să mai fie ca astădia din constelaţi- 
unea caru-mic, (petite ours) şi că axul pămîntului 
va fi indreptat către vega din Lyră. 

Prin observaţiunele şi calculile astronomice pu- 
tem căntări planetele, putem mesura voiumul şi de- 
term'na cu cea mai mare precisiune grămedile și 
densitățile corpurilor ceresci ; proprietăţile physice 
însă ale materiei care le compunii, rămân necunos- 
cute. Câtă muncă, câte călâtorii şi câte lucrări de 
măsurătâre pînă să ajungem la cunoscinţa formei
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pămintului şi a acţiunei ce exers6să ea asupra miscă- 
rilor; și reciprocu, de la cunoscinţa perfectă a ace- 
lor miscări care se poti constata şi mesura din- 
tun observatorii, ne - putem sui a cunâsce forma, 
pămintului. „Este de însemnat, dice Laplace, că în 
„astronomie, fără a eși din observatoriu, compa- 
„rând humai observaţiunele cu analysa, sar fi pu- 
„tut determina exact, mărimea, turtirea, pămîntului şi 
„distanțele lui pînă la sâre şi la lună: elemente a 
„căror cunoscință ai fost fructul a lungi şi oste- 
„nitâre călătorii în amănduoă hemispherele.“ 

Miscarea pămintalui împrejurul s6relui este cal- 
culată astăgi cu cea mai mare exactitudine. O re- 
voluţiune complectă a pămîntului, adică timpul tre- 
buincios ca acest planet să reviie la puntul de la 
care a plecat, trecând odată prin tâte punturile 
orbitei, este de 365 de dile, 5 ore, 48 de minute 
și 51, 6 secunde. Iulie Cesar voind să îndreptese 
deosebirile ce existaii între anul civil şi anul as- 
tronomicii, a chiămat la Roma pe cel mai mare as- 
tronom al epocei, pe Egyptianul Sogygenes care la 
anul 44. A. C. a hotărit anul de 365 de dile; dar 
fiind că remănea o deosebire intre acest timp şi 
timpul unei revoluțiuni a globului, deosebire de 5 ore 
44 de minute și 51, 6 secunde, care grămădin- 
duse una peste alta ajungea a forma, dile, el a 
prescris ca la fie-care patru ani să se adaoge o di 
]â an, şi acel al patrulea an să fie de 366 de dile, 
adică bisextil, fiind că pârtă de duoă ori cifra 6.
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Dar chiar astfel, systema lui Sogygenes sai calen- 

darul Iulian, dao erdre de mai multe minute; dif- 

ferință care după câţi-va secoli a început să fie 

simțitOre și să aducă iarăşi perturbaţiuni în timpii 

anului. Acâstă erdre din calendarul Iulian, calendar 

după care noi mai urmăm încă şi astăţi, a fost 

îndreptată de astronomul Luigi Lilio la 1582. A- 

cest învăţat care a calculat anul astronomicii de 365 

de diie 5 ore, 48 minute, 57 secunde şi 30 de 

terțe, ca să potrivâscă acel anii 1582 cu anul as- 

tronomic, a trebuit să] micşorese cu 10 dile şi săl 

oprâscă la a 355-a di, şi ca săl ţie în armonie 
cn anul astronomicii a hotărit, ca trei secoli d'a 

rândul, la fie-care finit de secol, să scaţlă câte o qi 

din an, să facă un an Dbisextil mai puţin, adică că 

în loc de 25 de bisextili întrun secol să fie numai 

24, şi în secolul al 4-lea să nu scagă: saii mai bine gi- 

când să scadă 3 dile la fie-care 400 de ani: sai 

că întracest timp de 400 de ani să fie 97 debi- 
sextili iar nu 100. Acesta este” î6tă deosebirea 
între acele duo& calendare, Iulian și Gregorian. 
Aceste 'dile ale lui Lilio ai dat. atunci acea deose- 

bire de 10 dile, la care adăogânduse ilele scădute 

la finele secolilor 17-lea şi 18-lea, a ajuns diffe- 

rinţa între stylul nuoii şi stylul vechii a fi de 12 
dile: differință care. la anul 1900 are să fiede 
13 dile &. Să nu credem însă, că acest calendar 
nu o să mai aibă trebuință de îndreptare căci, cu 

scăderea de 3 dile la 400 de ani avem o erdre de
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2 ore 13” și 4"feare: mai necesitâsă scăderea. u- 
nei gile la fic-oare 4400 de ani, cu o erre de 
23, 40” care şi iacelea obligă la o altă scădere 
de o di la fie-care 277,200 de ant &, Ritele 
protestante ca şi orthodoxi aii făcut din adoptarea, 
calendarului o  questiune religi6să, fiind că purta 
numele unvi Papă, dar pe urmă, la anii 1699, 1752 
şi 1753 au adoptat tâte calindarul lui Lilio; Patriar- 
chia însă a Constantinopolei a continuat pină astădi 
încă a face dintr'o questiune de arithmetică şi de geo- 
metrie o questiune de dogmă, pare că Măntaitorul care 
este născut mai "nainte de toți secoli, ar scădea 
din gloria şi din mărirea lui, daca sar fi întrupat 
cu duoăspregece dile mai înainte sai mai în urmă, A 
ne spune de câte oră s'a învărtit pămîntul împrejurul 
s6relui de la anul 752, de la zidirea Romei, pină 
astădi, este treba şi misiunea, astronomilor, precum 
numai ei ne poti spune cu exactitate eclipsele luni 
și ale s6relui, orele mareei în porturi, orele dilei şi 
or ce depinde de mișcarea corpurilor ceresci, Miş- 
carea pămîntului imprejurul srelui este o lege tra- 
să de Creator, a nega lui Galilei acea descoperire, 
şi a o declara falsă este a păcătui înaintea lui 
Dumnegeii care a preexistat legilor naturei; a nega 
că de la nascerea lui Christus pînă la sântul Vasi- 
le al anului 1866 pămîntul s'a învărtit împrejurul 
s6relui de 1866 de ori și aii mai trecut peste acel 
timp încă 12 dile, esteo erdre, şi religiea lui Christ 
nu pte susține o erdre pentru că ea este adevăr.



  

în zodia cumpenii, ca ântâia gi a anului. La 1792 
acestă intrare a s6relui a avut loc în gioa de 22 
Septembrie, la 9 ore 18 minute şi 30 de secunde 
dimin6ţa, la observatorul Parisului. După acest ca- 
lendar anul începea la medul nopței al dilei în ca- 
re cădea adevăratul equinoxii de tâmnă, și era împăr- 
țit în 12 luni de câte 30 de gile saii treidecadii, 
fie care cu cinci dile complementare numite Sans- 
culottides, iar anii bisextili eraii nedeterminaţi şi 
se adăoga o așâsea di Sansculottidă, cu numele 
de dioa revoluţiunei, ori de câte ori cu differinţa, 
între anul de 365 de dile şi anul astronomic, se 
complecta o ţii: calcul lăsat astronomilor sai biurou- 
lui de longitudine. Ei împărţiaii dioa în 10 ore, ora în- 
tr'o sută de minute, minuta într'o sută de secunde &. 

Sciinţele care aii făcut în gilele nâstre pasurile cele 
maj repedi sunt sciințele physice. La cei vechi aceste 
sciințe eraii oculte, făceaii parte din magie, a că- 
rii putere să credea, că este nemărginită, fiind că 
în credinţele populare physica putea. să cobâre ste- 
lelepe coș,săsece mări, să destepte morţii &, Astădi 
ele aii devenit cunoscinţe usuale în serviciul celui 
mai modest lucrător din fabrici. Cu tote acestea 
nu sunt nici mai puţin puternice, nici maj puţin 
minunate din ceea ce se credea în timpii minuni- 
lor şi al eresurilor. Cunoscinţa proprietăţilor abu-
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rului și întrebuințarea lui în maşini, dela Watt în- 

c6ci, în mai puţin de o jumătate de secol a schim- 

bat facia lumei. Care revoluţiune politică şi socia- 
lă a putut aduce o prefacere atât de mare în lu- 

me ca locomotiva și vaporul! În tote dilele ele 

daii omului puteri nuoi; şi ce sunt puterile aburu- 

lui și ale prafului de pușcă, pe lingă puterile expen- 

sive ale hlorurului de cazot* și ale acidului carbo- 

nic liquefiat **: puteri pe câre omul nici nu este în- 

că în stare a le domina şi a le întrebuința. Tote 
puterile mișcătâre ce întrebuințăm în industrie, în 
arte și în mesteșuguri, sunt de domeniul sciințelor 

physice. Greutatea, curgerea liquidelor, căldura, e- 

lectricitatea, electromagnetismul, expensiunea gaze- 

lor, tâte aceste puteri din care aii resultat maşine- 
le hydraulice, vapbrele, telegrafele &, ni s'aii dat 

prin physică. Chimia a devenit sciinţa industriei; 

ea se amestică în tâte trebuințele n6stre; nu este 

fabricare în lume, în care acestă sciință să nu 

jâce cel Wântâiii rol; economisti nu aii găsit o mai 

bună cumpănă pentru a preţui gradul de civilisa- 

” Acest corpă nu sufere cea mai mică caldură, nici cea mai mică 
atingere; un puf de s'o atinge, s'aprindu. Dalong a isbutit a-i 
cerceta proprietăţile physice şi chimice, i 2 găsit o putere de ex- 
pensiune de 60 de atmosphere, aceste experiențe aă costat un 
ochiă șo mână pe învăţatulă physie. 

*% 'Tillorie introducând acid sulfuric întrun vas de fer, în care 
pusese cretă, a produs o cătime de acid carbonic atât de mare 
încât, obligat acel gaz a să strînge în volamul mărginit al va 

„ului închis, produce o presiune de 33 de atmosphere și trece 
în starea liquidă. Daca sar deschide un șurup pe unde să pâtă - 
eşi, repedieiunea cu care ese din vas ar fi așa de mare în cât 
vîntul ce produce dă atăta frig cât îl înghâţă, acea temperatură 
de — 40 este atât de rece încât inghiață argintul viu (mercur).
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re a unui popor decât quantitatea de acid sulfu- 
ric ce consumă, fiind că acâstă substanță este în- 
trebuinţată în mai t6te operaţiunile chimice, adică în 
tote fabricările. Acţiunea chimiei se măresce în t6- 
te gilele, este pe cale d'a face zahăr din or ce 
fruct, pote chiar şi din or ce lemn; nu pâte fi în- 
do6lă că va face dizmant din cărbune şi cei care 
aii cunoscință de acâstă sciință nu mai potii trac- 
ta de nebuni pe acei care credii că se pote face 
aur din plumb. 

Mineralogia se ocupă cu cunoscinţa substanțelor 
ce se află în c6ja pămintului, alege pe cele ce se 
potii întrebuința în commercii și în iindustriă, chi- 
mia le priimesce de la dinsa și le aduce în stare 
de a putea fi întrebuințate. Mineralogului i se ce- 
re pâtra de fer, cărbunele de pămint, marna şi ar- 
gilul; chimiei mineralogice, care priimesce aceste 
substanțe i se cere ferul, oţelul, fonta, care trecă 
în mânele fabricantului de mașine, de arme, de cu- 
țite &. Aplicarea geologiei la minerologie dă o 
sciință, cu totul deosebită: crystalographia. 

Geolugia având a cerceta pămintul sub deosebi- 
te punturi de vedere, se numesce geognosie, când 
se ocupă cu substanţele care intră în compunerea 
pămînturilor şi cu relaţiile lor între dinsele. Acestei 
sciințe îi suntem datori descoperirea albiilor de 
cărbune mineral, a vinelor metalice. și a puţiurilur 
artesiane. Când geologia se ocupă cu formarea a- 
culor materii ia numele de geogenie; ea este
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o sciință cu totul nucă, o datorim putem dice lui 
Cuvier, Humbold, Murchison, Elie de Beaumont şi 
altor învăţaţi din timpii noştri. Ea ne dovedesce 
că pămintul este ceva mai vechiii și de ceea ce'l 
găsesce D-l Rowlison în documentele cuneiforme. 
Luminele secolului în care s'a născut n'a lăsat; ca 
aceşti bărbaţi să fie tractaţi de eretici ca Galileii, 
din contra clerul Engles s'a aplicat cu căldură la, 
acestă, sciință, părintele Buckland mai cu s6mă, u- 
nul din cei mai veneraţi preoți, este: unul din cei 
maj inveţaţi geologi, a scris o carte fârte însemnată 
asupra aceştii sciințe în care nu numai că nu cau- 
tă a nega ceea ce nu se pote nega, dar pune cu- 
noscințele geogenice în acord cu cartea genesii, 
succesul cel mai deplin a curonat opera sa. Cum 
putea, să fie discordie între duoă adevăruri! Astădi 
lucrările lui Cuvier şi ale lui Elie de Beaumont ai 
deschis un câmp nuoă şi întins philosophiei na- 
turei. 

Cercetările Zoologice și Botanice rămase în pă- 
răsire după Aristot și Plin sunt continuate de Linn&g 
şi de Bufion cărora le suntem datori sciinţa mo- 
dernă, unuia, ca celi mai plăcut narator al carac- 
terilor şi al obiceiurilor animalelor; celui alt ca u- 
nui philosophii, căutând a descoperi legile naturei 
în ființele cele mai umile. 

Astronomia și Istoria naturală precum am vă- 
dut preumblă spiritul omului între duoă mărgini 
neaccesibile ; infinitul mare, spaţiul, şi timpul, şi în-
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tre infinitul mică, fiinţele microscopice şi atomul. 
Prin investigările sciinței, pămîntului acel colos 
pe care se resema odinidră bolta cerâscă îl ve- 
dem coborinduse din rangul ce ocupa în timpii de 
ignorenţă, micşorânduse şi redus la adevărata sa 
mărime; picătura de apă şi grăuntele de nisip nu- 
mai sunt cele după urmă părticele ale materiei; 
microscopul ne arată într'insele miliâne de fiinţe 
care nasci, trăescii, se mișcă, alârgă şi morii; miliâne 
de madrepore, fie care cu organismul lor interior 
ne perdem, când ne gindim la dimensiunele acelor 
organe şi ce sunt ele pe lingă micşorimea dimen- 
siunelor atomelor.? 

Precisiunele analysei aerului, noțiunele dobăndi- 
te asupra efectelor deosebirilor ce există între mo- 
bilitatea părţilor solide, liquide și gazâse ale pă- 
miîntului;  observaţiunele adunate de călători, de 
navigatori, de aeronauţi şi de nataralişti asupra cu- 
rentelor apelor şi a gazelor, asupra curentelor pe- 
lagice şi asupra liniilor magnetice ale pămintului, 
aii dat nascere: unei sciințe cu totul nuoă, de şi 
forte veche în începuturile ei: sciinței meteoro logi- 
ce. Cei vechi de şi pare a fiavut Gre care cunos- 
cințe despre acâstă seiință, însă nici o însemnare, 
nici un precept despre dinsa nu găsim în autori. 
Casta sacerdotală exersa printr'insa o artă ocul- 
tă şi de devinare, dată lor de Dei, la Etruscă a- 
veaii preoți aqucelicii care ploai când voia, ful- 
goratores care trăgeaii sau depărtaii fulgerul.  În-
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vățați moderni cantă a o face sciința cea mai res- 
păndită, fiind că este bogată și folositâre în apli- 
cările ei, în agricultură şi în comerciă. Cu tote că 
de forte puţini ani apărută pe orizon, şi încă puţin 
bogată înprecepte, dă deja resultate măntuitâre. Calen- 
darul D-lui Matheiu de la Drome pâte fi consultat 
alt-fel de cum eraii consultate calendarele de pl6e, 
și de timp frumos, de cald și de frig. Amiralul Fi- 
geroy a organisat în mai multe punturi ale En- 
gliterei un servicii de observări meteorologice, 
care îl punea în posițiune a cunâsce în tot mi- 
nutul perturbările ce se pregătescii în mişcarea 
vînturilor şi putea da ordine prophilactice în deo- 
sebite localităţi. Acest servicii nuoii este bine cu- 
vîntat de tâtă marina și de tot comerciul Engli- 
terei. , 

Causa celor mai multe phenomene meteorologice 
se află în variaţiunile temperaturei, prin urmare 
sunt produse de radele s6relui, care încăldescă, lumi- 
n€să şi producii curentele magnetice şi electrice; tem- 
peratura mai cu s6mă vari6să fârte mult căci de 
vom lua temperaturile extreme ale Senegalului şi ale 
polurilor, avem un registru de la + 45 pînă la 
— 70% centigrade, de 1150, De ne vom raporta la con- 
siderările lui Fourrier care ne dă — 600 drept căl- 
dura ce priimesce pămîntul prin radiaţiunele calorifice a 
tutulor stelelor universului în spaţiul în care se mişcă; 
prin urmare t6tă cea laltă căldură care duce ther- 
momertul în unele localități până la + 450 a-
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dică 105 ne vine de la ragele sârelui; darce sunt 
radele s6relui, ce este căldura ? iată altă problemă 
mare în sciințile physice, dificultate ce putem ocoli 

„dicână că este productul mişcării, căci or unde este 
mișcare este și desvoltare de căldură; dar acest 
mod d'a proceda nu este de cât a muta dificulta- 
tea dintr'un loc -întraltul, fără d'a o rădica, este 
a ne învărti întrun cerc _viţios. 

Varietăţile temperaturei și acţiunea mecanică a 
corpurilor ceresci producii perturbaţiunile ce vedem 
în equilibriul apelor şi al aerului, de unde resultă 
tote phenomenele meteorologice. 

Mişcările şi turburările ce se întâmplă apelor 
sunt de trei feluri: 

1” Talasurile care se suie une ori pînă la 11. 
stânjăni, ele provină din vânturi. 

2" Marea (fluxul și refluxul) care rădică nivela 
mării pe câste la. înălțimi. fârte mari, 

3” Curentele pelagice, care curgă prin mare ca 
nisce riuri şi a căror adăncime este pînă la 21 
de metri, sunt produse, de mișcarea regulată a 
mareei împrejurul globului, după posiţiunele pe- 
riodice ale pământului către lună, către s6re Şi că- 
tre cele-l-alte planete, de continuarea mai. mult 
timp a unor vinturi în unele localităţi, şi de varia- 
țiunele greutăţi specifice a apelor, după latitudini şi 
după presiunele orarii ale atmospherei. Ast-fel de 
exemplu, preumblarea progresivă a marei și vintu- 
rile numite Alisee daii nascere între tropic unui
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curent equatorial paralel cu acest cerc, de la ră- 
sărit spre apus, curent de o iuţeli de 773*, 33 
pe oră. Christophii Columbii îl cunoscea când dicea 
că las aguas van con los cielos. 

Curentele pelagice sunt adevărate riuri, unele 
ducii apele calde de la equator spre pol, altele iai 

„apele recă de la latitudinile. de sus şi le ducii spre 
aquator. Acel Atlantic numit Gulf-stream, studiat de 
Humfrey Gilbert, începe la capul de Bună-speranță 
curge prin golful Mexicului, ese prin strimt6rea de Ba- 
hama, de unde apoi'se depărtâsă de litorarul Statelor 
Unite, se întârce spre nisipurile Țerei nuci Newfound- 
land, lovesce câsta Irlandiei a Hebridelor şi a Nor- 
wegiei. La resărit de Țârra nouă, se împarte în 
două şi aruncă o ramură spre Asore. Curentul 
acesta are o mare influenţă asupra climelor și asupra 
răspăndirei semințiilor pe facia globului; astfel pe 
costa, Irlandiei, a Cornwaliei şi în promontoriul Nor- 
wegian, pe aprâpe de curentul gulf-stream ale cărui 
ape sunt mult mai calde de cât apa acelor latitu- 
dini, găsim plântele latitudinelor, putem dice meri- 
dionale, acest curent face efectul olanelor cu apă 
caldă din florării. 

Cel-alt curent se găsesce spre câsta Chiliului; 
de acolo, se indreptâsă spre costa Peruviană de la 
m. di spre m. n6pte şi de la baia de Arica merge 
spre N.N O. între tropici şi o ia spre c6sta de Sue 
de Puyta; d'asupra acestui curent, în părţile meri- 
dionale, se vede tot-d'auna un fum, este aburul cel
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cald al mării care se condensâsă în contactul a- 
pei mai reci din curent. Asemenea negură se vede 
și d'asupra gul-streamului în latitudinile reci, . pe 
la locurile unde sunt. nisipuri aprope de facia mări, 
(bas fonduri) pentru că acele nisipuri, fiind mai reci 
de cât apa curentului, condensâsă aburil: mai cald 
de d'asupra lui, întocmai ca nuorii ce vedem mai tot=- 
dWauna pe virful munţilor celor înalţă. 

Schimbările în: equilibriul . aerului provinii de. la 
mai multe casuri. - i i 
„1% De la variaţiunele presiunei atmospherice care 

nu potă fi aceleași pretutindeni, fiind că rada . pă- 
mintului nu este aceeași, între - diametru eguatorial 
există o deosebire de 42,009 de metri, - ca: cum 
ar fi la equator un munte de 21000 de metri saii 
de 5, ori cât muntele Blanc, ceea ce trebuie să dea 
fără indo€lă o. deosebire: simţitâre în: presiunea, at- 
mospherei. Presiunele aerului se schimbă. chiar în» 
tracelași loc de mai multe ori pe 'di cu posiţiunea 
s6relui şi cu orele gilei, Oscillaţiunile, 'barometrice 
sunt în unele latitudini atât de regulate, încât ba- 
rometrul pâte se însemnese - orele dilei, - De la e- 
quator spre tropic înalțimea de mijlocu a  bacome- 
trului este mai mică de cât în zona temperată, a 
tât din causă că înălțimea colGnei de aer este maj 
mică cu cât ne apropiem. de equator, precum și din 
causa curentelor ascendente ale aerului care încă]- 
dindu-se în contactul pămîntului, devine mai rar 
prin urmare mai ușor și trage în sus.
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2 De la distribuirea climelor care regulâsă 

curentele în sensul vertical. Inv&ţaţi se ocupă a 

determina posiţiunea geographică a, liniilor isother- 

me, * isothere ** şi isochimene*,,*. 

3 De la distribuirea umedelei, care şi ea de- 

pinde de la raportul între suprafegile continentelor și 

a ocânelor, de la depărtarea lor de equator și de 

la înălțimea, localităţilor dasupra nivelei mării. 

Differinţa temperaturilor ţerilor equinoxiale şi 

polare dă nascere la două curente opuse, unul al- 

tuea, unul, în reginele de sus şi celă-l-alt, pe supra- 

facia pămîntului, fiind că punturile de lingă equa- 

tor nu ai aceâşi iuțlă de rotațiune ca cele de 

lângă equâtor, urmâsă dar ca curentul care vine 

de la pol spre equator să se încovâe spre răsărit, 

în vreme ce curentul equinoxial mergând de la e- 

quator spre pol se încovâe și el tot spre răsărit, 

formâsă spirale în sens opus una altiea. Din lupta 

acestor două vânturi, din intrarea lor unul într'altul 

şi din unghiul sub care întălnescă suprafagia pămin- 

tului, nascii o mulțime de variaţiuni în presiunea at- 

mospherică, în temperaturile stratelor aerului, în 

precipitarea aburilor apătoşi şi în înrmarea şi în 

figurile variate ale nuorilor. Dove care a adresat 

o tabelă a rotaţiunei vinturilor, în amânduoă atmo- 

spherile, citâsă o mulţime de phenomene ce se pe- 

* Pe care temperatura mediea anului este acecși. 

** Pe care temperatura medie a verei este aceâși. 

*y* Pe care temperatura media a ernei este acedşi.
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trecă în ocânul aerian. El crede că există 0 le- 
„Sătură între curentele aerului şi ale magnetismului, 
crede că comparând între dinsele observările fă- 
cute în deosebitele statiuni magnetice, între Mosca 
și Pekin, se pote afla, daca vinturile de la răsărit 
suflă necontenit de la pustiile Gobiei pînă în întrul 
imperiului Rusesc, sai daca curenţul produs prin 
precipitările aerului din regiunele calde începe 
în mijlocul lanţului staţiunilor magnetice. Atunci 
se va putea sci de unde esii vânturile. Observă- 
vile lui G. Mahlman au dovedit, întrun şir de 
20 de ani, că în latitudinele de mijloc ale zonef 
temperate din amânduoă continentele domnesce vân- 
tul O. S. O. La aceste cunoscințe asupra vânturi- 
ior se mai potii adăoga cunoscinţele  navigatorilor 
despre vânturile după mările Industanului, numite, 
muson cunoscute de greci sub numirea de Hyppolos, 
brisele de mare (embat) şi briselele de uscat. 

Este netăgăduit că tâte perturbările atât în 
equilibriul apelor cât și în acel al acrului, provină 
dintr'o singură şi ace6și causă, din puterea ca- 
lorifică a radelor s6relui, prin urmare direcţiunea, 
vEnturilor, presiunele atmospherice, umedâla aerului 
ŞI schimbările temperaturei sunt phenomene legate 
unele de altele şi despre care barometrul, thermo- 
metrul și hygrometrul, ne poti pune pe cale şi 
ne poti duce într'o di la cunoscința legilor la care 
sunt supuse phenomenele meteorologice
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“ Humbolă enumeră ast-fel  causele care rădică 

și cobâră temperatura unei localităţi: 

19 În zona temperată, apropierea unei  câste 

occidentale. 
*::20 Gonfiguraţiunea particulară, a continentelor, 

crestăturile “pe 'marginea mării și peninsulele mai 

mult saii mai puţin numerâse ce formâsă. 

"30 Mediteranele și  golfurile mai mult sai 
mai puţin intrate în continente, 

40 Orientarea unui pământ despre o ma- 
re fără ghiaţă, dar care trece peste cercul “polar. 

50 Direcţiunea $, şi O. a vînturilor domnitâre. 
60 Şirele de munţi care facă adăpost, în con- 

tra vinturilor care vinii despre locurile mai reci 

7% Raritatea mlastinilor. 
80 Lipsa de păduri. 

90 Seninul cerului. 
100 Vecinătatâa unui curent pelagic. 

Am intrat în tâte aceste amănunturi asupra sciinţei 

meteorologice, fiind-că ea ocupă astădi pe toţi acei ca- 

re observă variațiile instrumentelor, și care ai osasiune 

a călători d'intr'o ţâră într'alta; find că observârile 

sunt lesne de făcut şi fie care pâte aduce un contigent 

la edificarea acestii sciințe atât de folositâre omului. 

“Nimic nu este vast ca sciința, fiind-că nimic 

ju este mai întins decât spiritul, n'am putut avea 

lea de a da o descriere a sciințeior, dar tractând 

A spiritul omenescii, nu puteam să nu caut aarăta 
la ce înălțime s'a putut sui el. 

 


