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Tinerimii Studiose, 

Nu m'am suit cu presumpțiunea până a-mi închipui 

că vă pot da o lectură de filosofie a naturei, dar am 

cutezat a crede că slaba mea pană ar pute să rădice 

un mic colț al vălului care desparte pe profani de lu- 

mea, sciințifică ; am cutezat să cred că tinerimea stu- 

di6să, citind acest mic compendiu, va put zări mărimea 

creațiunii şi va înţelege mulțumirile şi desfătările spi- 

ritului omului celui care intră cu investigările sale în 

regiunile înalte ale sciinței ; ca ast-fel să se escite în cei 

aleşi dorința și hotărîrea de a petrece o viţă plăcută 

și glori6să în studiile cari duc la descoperirea adevă- 

rului, singura cale pe care o naţiune tînără pote in- 

tra în familia poporelor civilisate şi a urma pe calea 

progresului.



1. PĂMÎNTUL. . 

IMPORTANȚA PĂMÎNTULUI ÎN UNIVERS. 

Omul a stat mult timp în uimire dinaintea minunilor crea- 

țiuniă, admirând, când cerul azuriă cu luminosul S6re, când 

Luna cea bălae și stelele învăpăiate, când câmpia verde însmal- 

tată cu floră colorate, cari mai de cari mai frumâse, mai 

mândre și mai graţiose, contemplând falnicii copaci încăreaţi 

cu râde gustâse, privind cu respect urieșii munți și ascultând 

în extas cântările armoni6se ale pasărilor cerului, murmurul 

apelor și șâptele frundelor. A trebuit mult și lung să se întrebe : 

cum natura, întrâgă se deștâptă și se înveselesce la arătarea S6- 

relui? Cum cuprinsă de malancolie și ostenită adorme la întu- 

nericul nopţii ? A trebuit să se întrebe mii și mii de ani, cum 

și de unde aceste minunate prefaceri? Cum răsare și cum a- 

pune sorele, acest rege al luminei care-l încăldesce, îl încântă 

şi-i înveselesce sufletul în tote dimineţile, și-i întristeză gân- 

direa, în tote serile? intrebându-se dacă strălucitorul glob se 

cufundă nptea în vre o peșteră adâncă, neaccesibilă pașilor 

să, sati daea se ascunde din dosul vre unui munte înalt și 

nevădut. 

In faţa minunilor natureă, el ființa inteligintă, dotată cu o
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dorință nestinsă de a cundsce și de a înțelege, şi-a închipuit 
și şi-a creat tot felul de teorii și de sisteme, pentru a-și pute 
esplica ceea, ce vedea, și a-și satisface curiositatea, sa instine- 
tivă. Sistemul și teoriile, când nu sunt întemeiate pe cunoscinţe 
bine studiate, devină un isvor de eresuri cari trecii de la o ge- 
nerațiune la alta, ca o credință care se înfige atât de adânc 
în spiritul mulţimii, încât adevărul se opresce în cale, și a- 
nevoe ajunge a străbate întunevecul cu facla sa și a goni 
minciuna, 

Eresurile și prejudeţele sunt inimicii cei mari ai progresului 
și al civilisaţiunii. Menirea Ssciinţei este a, se lupta necontenit 
în contra lor și a le dobori unul câte unul. Concistele sciinţei 
constitue progresul. 

Deși, din punctul de vedere al frumuseţii și al splendorei, srele 
a trebuit să ocupe, fără îndoială, cel d'întâii loc în spiritul o- 
mului, în privința mărimii însă n'a putut fi pus în cumpănă 
cu întinderea. pămîntului, nică chiar cu cel mai mic munte, sai 
măcar cu un stejar stufos. 

Sunt d'abia două mii de ani de când Anaxagora a îndrăs- 
nit să dică că isvorul luminei era o piatră cam cât Pelopo- 
nesul de mare. 

La. cei vechi pămîntul era uriașul naturei ; el era totul, el 
era centrul universului; cerul nu era de cât o boltă reze- 
mată pe mărginile lui și corpurile luminâse ale firmamentu- 
lui erai ca nisce candele împrăștiate pe pânza nopţii ca să-l 
lumineze și să-l împodobâscă. | 

Putea el omul în starea de ignoranță primitivă să-și închi- 
puiască că pămîntul are altă formă de cât aceea a unei câm- 
pii întinse ca o masă, acoperită cu ape, cu munţi și cu pă- 
duri, până la marginele lui cele mai depărtate?! 

 



FORMA ȘI DIMENSIUNILE PĂMÎNTULUI. 

Cei dintâi cari aii înţeles că pămîntul nu era o suprafață 

plană , pare să fie fost Indienii; dar cum şi când să fie ajuns 

ei la acâstă cunoscință, nimeni n'o pote spune; se scie nu- 

mai că pe la anul 600 a. C. Pitagora, la întorcerea sa din 

Indii, a început să vorbâscă în şcola sa despre armonia ce €- 

sistă între corpurile ceresci, și a esplica cum pămîntul se în- 

virtesce cu celealalte planete dimpreună împrejurul s6relui, pe 

care îl numea Hestia (vatră). P'atuncă ideile și cunoscinţele se 

propagaii anevoe; nu trecea lesne dintro ţară întralta; tre- 

cuseră 150 de ani de la Pitagora, și în Atena cea doctă 

nică Platon, nică Aristot, nu se vede să fie avut idei precise 

despre forma, despre mișcarea saii despre situațiunea Pămiîn- 

tului în spaţiu, deși în patria lui Pitagora, pe la anul 280, a. 

C. Avistareh, un alt fii al Insulei Samos, vorbia auditoriului 

său de sistemul heliocentrie. Acest filosof a mers şi mai de- 

parte cu investigaţiunile sale; a căutat să cunâscă chiar de- 

părtarea, sorelui de Pămînt și să explice cum se combină miș- 

carea, globului nostru împrejurul axului săi cu mișcarea Îm- 

prejurul s6relui. 

«Observaţiunile şi descoperirile acestui învăţat, dice Laplace, 

«sunt forte preţiose, fiind-că ne dovedescii că avea idei esacte 

«despre imensitatea universului și că înțelesese că pămiîntul 

<era numai o infimă parte a totului ce vedem !» 

Numai 320 de ani după Pitagora ideile despre mișcarea 

Pămîntului ai început să pătrundă în Grecia continentală ; 

de abia atunci Eraclid și Eufant vorbesc Atenienilor despre 

mișcarea Pămîntului împrejurul s6relui ; și în timpul lui Ptolo- 

meu Evergetul, conservatorul Bibliotecei din Alexandria, Era- 

tostene, observând în timp de eclipse de lună, că umbra Pă-
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miîntului proiectată pe satelitul săă era rotundă, s'a convins 
că forma Pămîntului trebue să fie rotundă. Acest observator 
a mers cu gândul săi și mai departe ; a voit să-i cunâscă 
mărimea și a căutat să cunoscă dimensiunile circumferinței 
lui, măsurând lungimea unui grad între Siena și Alexan- 
dria. Asemenea încercări s'aii may făcut și de Posidonie Ro- 
dianu între Alexandria și insula Rodos; dar măsurătorile cari aă 
putut da o idee mai aproximativă despre adevărata lui mărime 
ai fost cele făcute mai în urmă în secolul IX d. C., în tim- 
pul Calitului Al-Mamun, suveran adevărat amice al sciinţei, care 
fără a ţin6 sâmă de prejudețele și de fanatismul clerului ma- 
hometan, considera pe toți învățații, fără distincţiune de naţio- 
nalitate și de religie, ca pe nisce aleși ai lui Dumnezeiă, ca 
pe cei mai buni și mai folositori servitori ai Creatorului. A- 
cest mare Calif a ordonat de s'a măsurat circumferința Pă- 
mîntului în duă locuri, o dată pe malul mării Roșie și altă 
dată la Kufa în Mesopotamia. Cea d'întâiă măsurătore a dat 
11,000 de kilometri și cea-laltă 13,000 kilometri pentru 
lungimea, raqei pămîntului, cifre cari nu sunt mult departe 
de adevăr, 

In timpii mai recenți s'aii încercat mai multe măsurători, 
precum a fost aceea a lui Fernel, care a măsurat lungimea. me- 
ridianului cu râta trăsuri, mergând de la Paris tot spre Nord 
depărtare de un grad, și a găsit'o de 39,000 de kilometre ; mă- surătorile lui Snell în Holanda, a lui Norwood în Anglia Și a lui Ricard, a calculat'o prin tbiangulaţiune, servindu-se de ze- nitul stelei 5 din constelațiunea Casiopei și legând lanţ de triunghiuri până la Surdon lângă Amiens. Dar măsurători a- devărat seridse, pe cari se pote pune temei, sunt acele fă- cute de Delambre și Mechain în anul 1792 între Dunkerk și Barcelona, cu ocasiunea fixării sistemului metric, Și cea, con- tinuată mai în: urma de Biot și Arago, la Minorea în insula Formentera, pe o distanță totală de 49 grade și jumătate,
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Dimensiunile astăţi adoptate de toți învățații sunt : 

12,732 kilometri și 384 metri pentru diametrul cel mare al 

pămîntului. 

19,690 » și 612 metri pentru lungimea diametrului ce- 

lui mic. 

4l » şi 77 metri, diferința, saii turtirea pămintu- 

lui. 

Sub impulsiunea, Kalifului Al-Mamun sai resolvat mai multe 

alte probleme astronomice ; s'aii catalogat și s'a clasat stelele 

visibile, și s'aii dat numiri celor de mărimea întâia; tot a- 

tunci s'a fixat și durata anului solar înti”un mod maă precis. 

Tot sub auspiciile lui saii observat fenomenele refracțiunii 

luminei, descoperire prin care sa putut explica cum s6rele se 

arată. vederilor nostre înainte de a ajunge la orizon, Și cum îl 

vedem încă câteva minute și după ce a apus după, orizon. Tot 

atunci s'a descoperit că atmosfera n6stră nu este fără mar- 

gini și că nu pote trece peste o înălţime de 85 de kilometri 

în sus. 

Al-Mamun a înființat la Bagdat cel d'intâiti observatoriii de 

astronomie, în care Arabul Ibn-lunis a făcut cercetări cerescă 

de cea mail mare însemnătate. Despre aceste cercetări La- 

place spune că sa servit forte mult cu dinsele în lucrările 

sale asupra sistemului universului. 

Pe când Arabii în Asia și în Spania se ocupaii cu inves- 

tigatiani asupra formei şi dimensiunilor Pămîntului, le discu- 

cutaii liber prin scris și prin grai, în Europa creștină ni- 

menit nu îndrăsnia nu numai să le enunţe, dar nică măcar să 

cugete la -asemenea cestiuni. Până pe la finele secolului XV 

ori cine ar fi îndrăsnit să dică un cuvint despre forma Pă- 

mîntului, era pedepsit cu ardere de viii, saii cel puţin cu în- 

chisore. Creștinii, vrând nevrend, trebuiaii să mărturisescă că pă- 

mintul este întins ca o pele pe suprafaţa apelor, neclintit în 

centrul universului, că cerul era rezemat pe marginile lui, şi
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că sorele, cu tote stelele dimpreună, pornesce diminsţa de la 
Răsărit, ca să ajungă sâra la Apus, ca să înc6pă a doua qi din noii aceași călătorie din di de dimingță. | Ignoranța poporului a fost tot dauna un. mijloc de domina- țiune; credințele eronate ai fost esploatate cu dibăcie de castele domnitâre pentru conservarea puterii celor puţini a- supra mulțimilor. Eresiile se împlântă atât. de adânc în spirite încât găsesc între apăsaţi și esploatați chiar pe cer mai căldu- roși apărători ai erârei și ai minciunei, și tot o dată și pe cei nai declarați iniimici ay adevărului, când el vine de se arată. Stârpirea și desrădăcinarea prejudeţelor cere un timp îndelun- gat; credinţele și obiceiurile învechite devin nisce resistențe pe cari politicul și filosbful trebue să le ţie în semă, când voesce a reforma și a lumina; vulgul se obicinuesce cu răul învechit și ține une ori atât de tare la dinsul, încât se pote dice că este mai anevoe a desvăța de cât a învăţa. Minciuna străbate lesne, pe când adevărul se strecră anevoe Și încet printre negura ignoranței și a credințelor false. 
Sciinţa, în accepțiunea, cea mai largă a cuvîntului, este cu- noscința, legilor nature fisice și morale, a lucrurilor și a fiin- țelor universului. Cunoseinţele matematice, fisice, chimice, istoria naturală, filosofia propriii disă și sciințele morale şi politice nu sunt de câţ materialul adunat pentru edificarea sciinţei universale, care se va rădica atunci când elementele adunate vor pute fi îndestul de numerose și când va veni a- cel geniiă care va sci să le adune si să le coordoneze întrun tot armonios ; când va, veni, cum dicea Socrate, acela care va, esplica natura morală și fisică prin rațiune. Până atunci fie- care sciință își va păstra locul și importanța sa proprie în ie- varchia cunoscinţelor omenesci, după rolul ce JOcă fie-care ram în filosofia naturel, 

Când 6menii nu permit adevărului să sarate și să se pro- page, vin împrejurările de îi silescă. Pe la finele secolu-
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lui XV, pe când limba și condeiul erai încătuşațe și nimeni 

nu cuteza nică să șoptescă măcar despre forma și mișca- 

rea Pămîntului, se ivesce de o dată o necesitate socială, 

care se impune tuturor, și vine de sparge lanţurile de o dată, 

dovedind întrun mod silit, necontestabil și pipăit, că forma Pă- 

mîntului este sferică. lată împrejurarea care a adus în lumea 

europenă confirmarea acelui adevăr, și a devenit causa celei 

mai mari revoluțiuni politice și sciinţifice ce sa vădut vre o 

dată în lumea, socială și politică. 

Descoperirea Americei. 

De mai mulţi ani și mai ales din timpii Cruciaţilor, eomer- 

ciul european cu Orientul luase o mare desvoltare; importanţa 

luă mergea crescend din di în di. Comerciul se făcea mai tot 

prin porturile Italiei, prin Genova și prin Veneţia, mai cu de- 

osebire ; dintraceste două porturi porniaii mai tote corăbiile 

către Răsărit, încărcate cu mărfurile și cu productele Europei, 

unele apucând pe Adriatica spre schelele Egiptului și ale Si- 

rici, altele pe Mediterana spre Marea-Negră și marea Caspică, 

de unde apoi se întorceaii aducând productele cele bogate ale 

Asiei. Casele de comereiu ale Veneţianilor șale Genovesilor 

aveaii cantâre pe totă costa Asiei, în tote insulele Archipelului 

și pe tote riurile în cară corăbiile lor puteaii să pătrundă. Ga- 

aţă şi Giurgiu pe Dunăre, Malta, Rod, Chio, Smirna, Galata, 

Trebibizonda, Anchial, în Archipel și pe Marea-N&gră, eraii can- 

târe importante ale Genevesilor. În porturile și în insulele Ori- 

entului se făceaii schimburile mărfurilor aduse de caravanele 

din interiorul Asiei, din Indii, din Persia, din Asia mică. ete. etc. 

Acele două orașe ale Italiei, Genova și Veneţia, ajunseră 

la cel mai mare grad de prosperitate, de bogăție și de putere, 

când d'odată pornirile Tătarilor vin și împedică, prin invasiu-
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nile lor, mersul regulat al caravanelor; drumul nu mai e sigur 
și mărfurile devină prada prădăciunii și a jafului barba- 
rilor, încât comerciul Europei cu Orientul lincezesce și înce- 
teză. Cu scăderea comerciului, scade prosperitatea și puterea 
republicelor italiane şi strălucirea lor se întunecă din di în di 
mai mult; corăbiile putredese în porturi, negăsind şi neavând 
nici ce duce nici ce aduce. 

Atunci navigatori italieni, aducându-și aminte de cele ce a- 
udise despre scrierile înv&țaţilor Arabi asupra formei Pămin- 
tului, se pun a le studia; caută să afle căi pe cari ar pute 
să ajungă în India și în Persia, fără a espune mărfurile pe- 
riculelor drumurilor prin pustiile Asiei. Dintre toţi navigatorii cel 
mai îndrăsneț, Christof Columb și amicul săi Toseanelli, 
studiind scrierile lui Ibn-Sina cunoscut Europenilor sub nu- 
mele de Avicenes și ale lui Ibn-Roschd numit Averoes care, 
pe la anul 980 d.C. și 11984. C. scrisese despre forma ro- 
tundă a Pămîntului, și convigându-se din citirile acelor cărți de justeța odservaţiunilor pe cari acești învățați întemeiată teoriile 
lor, s'a hotărit să pornâscă pe Ocean mergând tot spre Apus, convinși că, navigând tot astfel înainte, trebuia să ajungă pe 
costa orientală a Indielor. 

Propunerile lui Columb, respinse mult timp de orașul săă na- tal, dobândescii în fine, prin protecțiunea, Mercedesi de Castilia, sprijinul guvernului spaniol, și îmbarcându-se în diua de 3 August 1492 în portul Palas a] Andalusiei, și navigând cum proiectase, spre Apus, ajunge, după 69 de qile, în insula San-Salvador; într'o a doua călătorie, în anul următor 1493, nimeresce în insula Cuba și la San Domingo , descoperind astfel Antilele. Intr'o a treia călătorie la anul 1498 percurge totă esta orientală a Americei, de la gurile Orinocului până la Caracas, astfel că la anul 1502 descoperise America, fără să scie. Când a debarcat la Darieu, ei cvedeaii că se află pe costa orientală a Asiei, Nu-șă închipuise că între Europa și Asia mai era în Ocean un continent, și încă cel
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mai mare din tâte. Ei ai murit fără să aibă o idee despre des: 

coperirea ce făcuse. | : | 

Columb și amicul săi Toseanelli, deși nu aflase drumul. că- 

tre Indii, dar făcuse o descoperire mult mai mare. 

Tot p'atuncă un alt navigator, Posrtugesul Vasco de Gama, 

căutând şi el drumul tot spre costa orientală a Indiilor, a isbu- 

tit a trece pe lângă capul 'Tempestelor (capul de Bună Spe- 

ranță), și desbarcă la Calcuta în diva de 19 Maiii 1498, după o 

călătorie de 10 luni şi 10 dile. 

După dinsul Magelan, navigând către Molusce, aftă la Sudul 

Americei, între Patagonia și Țara de Foc, strîmtorea căreia i-a 

dat numele săă; şi în urma acestuia navigatorul Balboa, des- 

coperi bogatul Peru. 

Aceste descoperiri însemnate și aprope sineronice, putem 

dice, ati făcut o mare revoluţiune în lumea politică, socială. 

şi economică, schimbând tote drumurile spre Orient şi creind 

Europei relaţiuni de schimb cu totul nouă, necunoscute și ne- 

bănuite până atunci. Astfel relațiunile comerciale, trecând din 

Adriatica în Atlantica și pe costa Africei, prosperitatea comer- 

cială împreună cu bogăţia și cu puterea politică aii trecut de 

la, Veneţia și Geneva la Spania. Aurul Potozului, (xuonaxuatu- 

lui și Xanatecazului a înnecat peninsula iberică și a înge- 

nunchiat'o sub povara acestui metal atât de răvnit și de cău- 

tat, dovedind. mai în urmă în mod necontestabil că nu abun- 

danța aurului face bogăţia şi prosperitatea unui stat, ci inte- 

ligența și munca locuitorilor. 

Călătoriile acestor navigatori n'aii mai lăsat în spiritul ni- 

mănui cea mai mică îndoială despre forma sterică a Pămin- 

tului. Nică politica, nică biserica n'o -mai putea tăgădui. Se 

născeaii însă o mulţime de întrebări: Cum antipodii Europei se 

jineaă pe picidre pe suprafaţa i'ămîntului fără a cădâ cu ca- 

pul în văsduh ? Cum apele din riură și din Oceane nu se varsă
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asupra cerului ? şi o mulțime de alte obiecţiuni, efectul igno- 
ranței și al eresurilor cart domniaiă p'atuncă. _ 

Galileii, Huygens, Nook și alți învățați cari se ocupaii cu 
studiul căderii corpurilor, se întreceaă în descoperiri mări și 
dotaii sciința cu cunoscințele puterilor centripede şi centrifuge, 
și a puterii atracțiunii ce eserseză corpurile unele asupra al- 
tora, descoperiri pe cară genialul Newton, supuindu-le cajeu- lelor matematice, reușesce a afla, legea cea mare a gravitaţiu- nii exprimată prin raporturile ; 

A:a::M:m şi 
A:a::q2: pe 

Adecă că atracţiunile A și a sunt între dînsele în raport di- rect cu masele (grămedile) corpurilor J şi 7, și în raport in- vers cu patratul depărtărilor dintre dînsele D și d, „Acest om extraordinar a dovedit și a calculat întrun mod e- sact, prin considerațiuni pur inecanice, turtirea pămîntului, dovedind că de la dînsa depinde procesiunea equinocţială. Acea epocă a fost fecundă în descoperiri mari. Kepler, după o serie, de observaţiuni consciințidse și îndelungate, a desco- perit cele trei mari legi ale velocităţii planetelor cari sunt și astăgi basa fundamentală a sciinței astronomice, și cari se resumă asfel : 
1. Planetele se mișcă percurgend elipse în cară sărele ocupă unul din focari. 
2. Mişcarea fie-cărei planete este cu atât mai repede cu cât este maă aprăpe de sdre şi astfel ca rada vectrice descrie necon- tenit suprafeţe egale în timpi egală. 
3. Patratele timpilor revoluțiunilor sunt între dînsele ca cubi axelor celor mari ale orbitelor în cari se mMâşcă, Astăqi sciința, astronomică a ajuns la un intat, încât Laplace dicea că astronomul, fără a eși din obser- vatoriul săi, pote să determine Și să calculeze forma, mărimea
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și turtirea Pămîntului, depărtarea lui de la sore şi de la lună 

şi de la fie care planetă; pote să calculeze masa, greutatea şi 

dimensiunile tuturor corpurilor sistemului planetar. Și scim 

că pentru dobândirea acestor cunoscinţe a trebuit odinicră mă- 

surătoră mulțime și călătorii costisitore. Instmumentele colosale 

ale lui Hershel ati devenit un mijloc puternic de investiga= 

țiune asupra cerului; și astăqi observaţiunile se fac cu 0 esac- 

titate și o precisiune atât de mare, încât în oră ce minut, în 

ori ce moment, putem sci în ce punct al spaţiului se află Pă- 

mîntul, sorele și ori ce planete. Se scie întrun mod ma- 

tematic că de aqi peste 12,000 de ani, adecă la anul 13,884, 

stâua nâstră polară, care astădi este acea din ceda Ursului 

mie (Caru mic), are să fie steaua numită Vega din conştelaţiu- 

nea Lirei. 

Alăturata tabelă cuprinde cifrele cari represintă : 

Depărtarea în kilometri a deosebitelor planete de sore; 

Diametrul lor esprimat în unități de lungime a diametrului 

pămîntului ; 

Volumul planetelor, luând de unitate volumul Pămîntului ; 

Densitatea, lor, densitatea Pămîntului fiind luată de unime; 

Timpul rotaţiunii lor împrejueul axului ; 

Timpul revoluţiunilor siderale a fie căreia ; 

Numărul kilometrilor ce alârgă fie care întrun minut; și 

Semnele prin cari astronomiă ai convenit a le desemna,
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MĂSURĂTOREA TIMPULUI ȘI CALENDARUL. 

Pe câtă vreme lipsiaăi cunoscințele despre forma şi dimen- 

siunile pămîntului şi despre durata rotaţiunii sale împrejurul 

sorelui, era anevoe și chiar imposibil da ave o idee precisă 

despre curgerea timpului, un element a cărui întindere, în 

trecut şi în viitor, este fără margini; este mai mare de cât ori ce 

mărime, căcă nu are nică început. nici sfârșit, curge ne ncetat, fără 

ca, nică o putere să-l potă opri în mersul săi fatal. El, deși 

nu se pote măsura în totă întinderea sa, se pote însă apreţia 

durata sa de la un eveniment la altul, comparând-o cu 0 du- 

xată constantă dintre dou6 evenimente succesive, cari sar re- 

peta întrun mod regulat și periodic; acea durată luată drept 

unitate a timpului, precum ar fi de exemplu apariţiunea peri- 

odică a unei stele la același punct al orizontului. 

Unul din fenomenele naturei, care a trebuit să impresioneze 

pe om mai mult de cât ori care altul, a fost fără, îndoială du- 

rata, luminii ile, intervalul între două răsăriri de sore suc- 

cesive ; ea a trebuit să fie de la început terminul de com- 

paraţiune al. duratelor timpului. Acestă unitate de măsură at 

fi negreşit cea mai bună și cea mai naturală, dacă durata, de 

la un văsărit de sore până la cel următor ar fi aceeași în 

tot cursul anului și în tote punctele globului; dar sem că 

acâsta nu este, şi că ea varisză, de la Equator până la Poli. 

de la 94 de ore până la 4368 de ore; de la 0 qi până la 6 

lună; și că nu este aceeași nici chiar în aceeași localitate, căci 

variză dinte'o di până întralta, după. epocele anului. Afară 

numai de localităţile cari se află situate pe Equator, în tote 

celeălalte puncte ale globului, diua este maă lungă vara, de- 

cât iarna. A trebuit să se facă și pentru durata timpului ceea 

ce s'a făcut pentru celealalte. mărimi, pentru lungimi, pentru
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volume, pentru greutăți etc. etc., adecă fracțiuni și multipli; precum din mai mulți metri s'a format decametri, hectometzi, kilometri ete., din mai multe grame, kilograme, cântare ete. ; pentru timp sa format săptămâni, luni, ani, secoli, ori minute. Aci S'aă ivit însă mari dificultăţi, fiind-că, luânduse drept. durata unei luni periodicitatea lauminei lunare, acâstă durată nu se potrivesce în mod comensurabil, nici cu dilele nici cu periodi- citățile posiţiunilor pămîntului către sore. Din causa acestor nepotriviră, măsurătârea timpului sai for- marea unui calendar rațional a r&mas multe secole o cestiu- ne neresolvată, căci ea depindea de o mulțime de cunoscințe cară lipsiaă, precum de esemplu, forma și dimensiuinle Pămin- tului, Yotațiunea sa împrejurul sorelui ete., era o cestiune strîns legată de o mulțime de probleme de geometrie, de fi Sică şi de astronomie, despre cară acum câte-va secule 6- menii nu aveaă încă idei lămurite. A trebuit timp îndelungat, Observaţiuni, studii adânci și descoperiri măreţe, până ca o- mul se ajungă la cunoscința exactă a duratei timpului; de a- ceea vedem deosebiri între calendarele deosebitelor epoce ș'ale deosebitelor nemuri, Altul era calendarul Esiptenilor, al Isra- eliților, și altul a] Grecilor; altul al Romanilor din timpul Re- publicei, și altul al Romanilor din timpul luă Iuliu Cesar; chiar și astăqi încă, altul este calendarul creștinilor de ritul Orien- tal și altul a] creștinilor Apuseni și Protestanţi. Egiptenii și Persanii, cari consideraă anul numai de 365 de dile, perdea la fie-care patru ani o qi, și numai după o pe riodă de 1460 de ani, periodă pe care o numiată sothiacă saă anul cel mare canicula, ajungea a se potrivi cu anul civi] ȘI cu cel solar, Ey împărțiaă anul în 12 luni, de câte 30 de qile fie-care, lăsând la finele fie cărui an 5 dile complimentare. Grecii, deși aveati anul numai de 360 de dqile, î] împărţise în 12 lună ae câte 30 de dile, așa că la fie-care al treilea an, periodă numită Zrietirida (perioda, trienala), intercalaă g-    



- 
DO 

lo
 

17 
    

a, trei-spre-decea. lună de 30 de dile, și acel an devenia de 390 

de dile. încât s'aii aflat într'o mare încurcătură. Când, pe la 

anul 600 a. C., au înțeles că lumina lunei era numai de 29 de 
dile și jumătate, atunci ai îndoit perioda de trei ani, făcând 

la. fie-care șâse ani două luni, una de 30 și cea-alaltă de 29 

de dile, ca, să potă începe anul cu lumina n6uă (neominia) ; dar 

fiind-că 12 luni lunare dai numai 354 de dile, saii hotărit 

să adaogă 11 qile și jumătate la fie-care octoetiridă (periodă 

de opt ani), și intescalaii asifel trei luni de câte 30 de dile, pe 

cari le adăogaii la anii al 3-lea, al 5-lea, sai la al 8-lea, după 

trebuinţă. Credeai că astfel îndeplinesc oraculul de la Delfi, 
care, la consultarea. ce-i ceruse, le respunsese dicându-le, să po- 

trivescă anul cu srele şi lunile cu lumina lunei. Dar și astfel 

tot rămânea lumina lunii înapoi cu o di și jumătate la fie- 

care octoetiridă; atunci aii adăogat 3 dile complimentare la fie- 

care dâuă octoetiride, din șese-spre-dece în șese-spre-dece 

ani, dile pe cari le-aiă numit epagomena (care urmeză). Dar a- 

tunci alt neajuns, că nu se mai potrivea anul cu mersul s0- 

velui; s'aii hotărit dar să alerge la astronomul Meto, care ca să 

concilieze mersul sârelui cu al lunei a imaginat cyclul de 19 

ani. Perioda de 19 ani se compunea de 235 de lunesone din 

care 228 pentru 12 lună pe an, şi celealalte 7 pentru exceden- 

tul de 11. dile ale anului solar asupra celui lunar. Acele 7 luni 

erai 6 de câte 30 de dile şi una de 29 de ile; pe aceste din 

urmă le numeaii Embolistice și la fie-care periddă de 4 ci- 

cli, Meton mai adăoga o di. Calendarul acesta atât de compli- 

cat Grecii Vaă numit Numărul de Aur. 

Ebreii și Arabii, calculând anul după lumina lunei, rămâneaii 

pe tot anul îndărăt de anul solar cu 10, 11, sai 12 dile. Ma- 

hometanii ai adoptat și ei acest calendar dar începii a numera 

de la Egiră. Ei se află astăqi în anul 1301 al Egirei și estimp 

în anul 1884 lunile lor. corespund cu calendarele creștine pre- 

cum urmeză : 

 



  

CALENDARUL MAHOMETAN 

anul 1201 

Î-iă Rebiul aşir . 
l-iă Djuma el-evel 
T-ii Djuma el-aşir . 
1-itu Regeh . 

liă Șaban. . , 
16-a Mee dil Kaaba . 
l-iă Ramadan. 
l-iă Suvat Bairam 
l-iă Djil cadeh, 
I-iă Djil hedgen . 

anul 18302 
l-iă Moharem. | PI 
16-a Moharem jerus del Vibla 
l-iă Safar |. RR 
1-iă Rebius evel 
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GREGORIAN TULIAN 
> 

1884 
30 lanuare . 18 Januare 
28 Februare . 
29 Martie . 

27 Aprile. 
27 Maiu . 

11 lunie . 

25 Iunie . 

25 Iulie 

23 August. 
21 Septemvre 

20 Octomvre. 

„5 Noemvre. 

20 Noemvre. 
19 Decemvre 

.. 16 Februare 

"17 Marte 
15 Aprile 

15 Mai 

31 Maiă 

13 Iunie 

13 Iulie 

11 August 

9 Septemvre 

8 Octomvre 

26 Octomvre 

8 Noemvre 

7 Decemvre 

Calendarul Iulian. 

Modul Romanilor de a calcula timpul era cu totul rudimentar până la anul 44 a. C., când Iulie Cesar sa adresat la învă fatul Sogygenes, însărcinându-l să-y formeze un Calendar. Acest astronom, calculând anul solar, adecă timpul ce pune Sorele ca să revie la același punct al zodiacului, l'a găsit de 365 de dile si o treime, și a fixat anul de 365 de dile, adăogând câte o di la fie-care al 4-lea an, care să fie de .366 de qile nu- mindul biseztil din causa cifrei ș6se repetată de d6uă ori într acest număr. La 4 luni şi anume: A şi Noemvre le-a dat câte 30 de qile ; la ș&pte și anume : lui Ianuarie, Martie, Maiiă, Iulie, August, Octomvre și Decemvrie le-a dat câte 34 de dile, iar lui Februarie 28 de dile în anit or- 

prilie, Iunie, Septemvre : 
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dinari și în cei bisextili 29. Acest calendar portă și astă-di nu 

mele Impăratului Roman : Calendar Iulian. 

Romanii împărțiati lunile în trei periode: 
Perioda 1-a începea cu i-a qi a lunei şi se numia peri6da 

Calendelor. Perioda a 2-a începea cu a 5-a dia lunei și se 

numia, perioda Nonelorii. Perioda 3-a începea cu a 13-a di a 

lunei și se numea perioda Idelor. 

Insă în lunile Mavtie, Maiii, lulie și Octomvre, Nonele în- 

cepeaii în a 7-a di în loc dea 5-a şi Idele în a 17-a di în loc 
de a 13-a di. Comptaii dilele înainte și în urma periodelor. 

De exemplu diceaii : două qile înainte de Calendele lui Martie în 
loc de a dice 26 Februare; patru dile după Idele lui August 

în loc de î7 August. 

Anul calculat de Sogygenes conţinea o erdre care obser- 

vându-se mal târdiii de Clerul Catolic cu ocasiunea serbării 

Invierei Domnului, a produs o mare perturbaţiune. 

Calendarul Gregorian. 

În: consiliul de la Nicea din anul 325 d. C. se fixase că în- 
vierea, Mântuitorului să se serbeze Dumineca după Equinoe- 

țiul lui Martie adică după diua de 9, Martie. Când la 

anul 1582 sa pomenit că după calendarul lulian Pascile că- 

dea în qiua de 11 Martie, adică cu 10 dile mai înainte de pre- 

scripțiunea minimă a consiliului de Ja Nicea. 
Atunci Papa Grigorie XIII, îngrijat de acestă anomalie, s'a 

adresat la Luigi-lilio, astronomul cel maă în renume în Italia, 

cerându-i să-i explice causa acelui fenomen neînțeles. 

Astronomul Lilio, calculând durata anului după s6re, a do- 

vedit că Sogygenes nesocotise în calculul săi o diferință de 

11 minute 8 secunde și 24 de terţe, diferință care repeţindu-se și 

adăogându-se din an în an, de la anul 44a. C. până la anul 1582, 

*



20 

adică 1538 de ani, dedese o lipsă de 10 dile. Atunci Papa Grigorie XIII, ca să potrivâscă Calendarul cu anul solar cel a- devărat, a hotărît ca diua de 5 Octomvre a acelui an, 1582, să fie considerată ca qi de 15 Octomvre 1582. Calculul lui Lilio îndrepta negreșit erorile trecute, dar trebuia să avisese și pentru viitor, pentru că tol mâi rămânea o vămășiță de 10 minute şi 48 secunde pe tot anul care și acelea, grămădindu-se una peste alta din an în an, dati în 400 de ani trei dile. De aceea Lilio a prescris că la finele fie-căruia secol, trei secole a rândul, să se may adaoge câte o di, iar la finitul secolului de al 4-lea să nu i se adaoge ; ast-fel în timp de 400 de ani să fie 97 de ani bisextiiă iar nu 100. După aceste prescripțiuni anul Iulian, care la 1582 era cu 0 dile mai înapoi, la finele secolui al XVII, adăogându-se anului tiregorian încă o qi, cel lulian a remas cu îi dile mai înapoi, și la finele secolului XVIII a temas cu 12 dile; iar la finele secolui XIX și XX-a va r&- mân€ cu 13 dile înapoi. Dacă am uema a calcula timpul tot după Calendarul cel vechită saii lulian, peste câte-va secol in România canicula va fi în luna lui lanuare iar în lana, lui lulie se va put6 trece Dunărea pe ghiață. - 
Acestă deosebire între cele două Calendare Iulian Și Grego- rian a devenit în biserică o potră a scandalului, de Și nică Împăratul Idololatru, nică șeful bisericii Catolice nu ai cel mai mic merit în formarea acestor Calendare, a căror adevărați părinți sunt cei doi astronomi Sogygenes și Lilio. Lungimea cea adevărată a anului, după cum a calculat'o A- vago este de 365 dile 5 ore 48 minute 57 secunde și 20 terțe care se scrie astfel: 

3654 50 48 57" 307. 

  

Admiţend acestă cifră ca cea adevărată, chiar Calendarul luă Lugi-Lilio sai Gregorian are să aibă și el trebuință de îndrep- tare, căci adăogându-se 3 dile la fie-care peri6dă de 400 de
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ani tot mai rămân pe din afară vre-o 19 secunde, cari a- 

dunându-se vor da o qi la fie-care 4400 de ani, acesta cu 

o erdre de vre-o 18 terțe cari și ele vor da încă câte o di la 

fie-care 277,200 de ani. | 

Englesii și Germanii Protestanţi n'aii admis la început calen- 

darul Gregorian, făcând și ei dintr'acesta, o cestiune religi6să; 

dar în urmă înțelegând că religia nu are nimic a face cu a- 

cestă cestiune de un ordin pur sciinţifie astronomie, Germanii 

la 1699 și Engesii la 1752 aii adoptat noul calendar, dând di- 

lei de 2 Septemvre data de 14 Septemvre. 

Astă-di Calendarul cel noii sait Gregorian este adoptat de 

totă lumea civilisată, afară de lumea de ritul Răsăriten: Ru- 

sia, România, Grecia, Serbia, Bulgaria și Creștinii Ortodoxi din 

'Purcia, 

Nesciinţa. face pe unii să crâdă şi acum că adoptarea Calenda- 

rului ar fi o cestiune de ortodoxie, pe când nu este de cât o ces- 

tiune de Astronomie şi de calcul. Mântuitorul lumii a fost mai 

înainte de toți secoliă, și întru nimic nu i se pote atinge glo- 

ria, sa cea cerâscă și eternă admițând că s'a, întrupat 12 dile mai 

înainte sai mai în urmă. Nu am deveni Papistași calculând 

timpul după sistemul lui Lilio, dis al Papei Grigorie XIII, pre- 

cum nu suntem. adoratorii deilor Olimpului calculând după Ca- 
lendarul lui Sogygenes, dis al Împăratului Roman luliu Cesar; 

precum nu suntem adoratori ai lui Joe, dicându-ne descendenții 
legiunilor idololatre aduse aici de Traian. 

Ceea ce pâte fi mai plăcut lui Dumnedeii ar fi să calculăm 

timpul după legile prin cari el a regulat mersul corpurilor ce- 

rescă. Cunoscinţa acelor legă este în atribuţiunile Gmenilor de 
sciinţă, a astronomilor, iar nu a împăraţilor, a Papilor saii 

a Mitropoliţilor. Numai astronomii ne pot spune întrun mod 

precis de câte ori sa învîrtit pămîntul împrejurul sorelui de 

la anul 752 după zidirea Romei (anul nascerii Mântuitorului) 

până astă-qi; precum numai ei ne pot spune dqilele, orele și 
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secundele eclipselor lunei și ale sorelui peste o mie de ani, tre- 
cerea Venerei prin dreptul Sorelui, orele suirii şi coboririi 
mareelor (Marte, fluxul și refluxul); numai de la ei putem aș- 
tepta. să cunoscem schimbările vînturilor şi mersul norilor. 

Mișcarea pămîntului împrejurul sorelui este o regulă trasă 
de mâna acelui care le-a făcut tote. A nega esistenţa a 
o mulțime de sisteme cari ai fie-care un centru împre- 
jurul căruia se rotese tote corpurile întocmai cum se ro- 
tesce împrejurul Sorelui corpurile sistemului din care facem 
parte, și a nega că pămîntul este o fârte mică parte a imen- 
sității universului ; a proclama, impiă şi a osândi la tăcere pe 
descoperitorul adevărului și a impune lumei a crede un eres 
și O minciună ca aceea că pămîntul este nestrămutat în cen- 
teul lumii, pe când el alârgă cu o repediciune pe care nici o iuțâlă omenâseă n'o pote egala, mai mult de un milion de poş- te pe minut, 20,000,000 kilometri, fără ca totă sfânta Inqui- 
sițiune să o fi putut opri saii întârdia de o secundă măcar sai a o împuţina de o linie, și a silui omenirea a crede ceea ce este fals, este a păcătui înaintea lui Dumnedeii care le-a orânduit tâte cu înțelepciune, măsură. și chipzuință. A susține că de la nascerea Mântuitorului și până în diua de anul notă (sfântu Vasile) 1884 pămîntul s'a învârtit. împrejurul Sorelui numai de 1884 de oră fără să fi trecut peste acest timp încă 12 dile și 20 ore, este o erâre de sciință pozitivă, este un nea- devăr pe care religiunea creștină, care este totul adevăr și nu- mai adevăr, o respinge ; ea care condamnă eresul și minciuna, 

Calendarul Republicei francese de la 1792, 

Francesii în timpul vevoluțiunii celei mari ati voită să schimbe Calendarul lor cel Gregorian, adoptând un sistem cu totul noii, basat numai pe observaţiunea astronomică, EX lăsa în sema
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observatoriului Parisului grija de a le spune diua și ora în- 

ceperei anului. EX fixase că începutul anului să fie momentul a- 

cela când sârele sosesce în equinocțiul de tomnă care la 1792 a 

fost diua de 22 Septemvrie la 9 ore, 18 minute, și 20 de se- 

cunde, după observatoriul Parisului; momentul când s6rele in- 

tră în zodia Cumpenii, 

Impărţiaă anul tot în 12 luni, de câte 30 de dile, saii în 

trei decade de câte 10 dile fie-care; astfel fie cărui an îi 

prisoseai 5 dile suplimentare pe cară, le numiaii sanculotide, și 

în anul în care excendentul ajungea a forma o a ș6sea di în- 

tr6gă, anul avea 6 sanculatide. Diua era împărţită în 10 ore, 

ora înt'o 100 de minute, minutul în 100 de secunde, secunda 

în 100 de terțe, etc. 
Astronomii, ţiind s6mă de posiţiunile Sorelui în spaciii, cal- 

cula după anul sideral, și diua după trecerea stelei la meri- 

dian, iar nu după trecerea, sârelui, ceea ce este mai esact, fiind 

că stâua răsare și apune la același punct al orizonului și nu 

se schimbă cu răsăritul Sârelui. Diferența între diua, solară și 

cea. siderală este de 3 5" 

Rămânea a se sci dacă duratele anilor astronomică sunt ab- 

solut de o potrivă între dinsele. Intr'acâsta nu încape astăqi 

cel mai mic dubiii, căcă ţiind semă de mișcările seculare ale lunii 

din timpul lui Ipare și până astăqi, timp de 2000 de ani, după 

calculele eclipselor satelitului pămîntului durata unei. qile nu 

a variat nică de 1J,9y parte a unei secunde.



24 
"9aquiodas 

9[ 
« 

"100 
11 

"
l
e
 

8Ţ 

Umnf 
3p 

Tel 
0 

TUAY 
61 

"SI2 
oz 

“OLIA9A 
87 

"J9IAUEf 
GŢ 

"9aqu%9q 
og 

"OI(ULOAON 
Oz 

"914070 
Tg 

el 

100Y 
g[ 

« 

M
I
P
 

GŢ 
« 

VINE 
6 

« 

"
W
 

08 
« 

" 
IIAV 

GŢ 
« 

SIEW 
[z 

« 

I9IIA9I 
G[ 

« 

"" 
" OTAULL 

Op 
« 

"
9
4
0
1
9
9
9
 

[a 
« 

DIUIDAON 
[a 

« A 

"9440p0 
za 

" 91qurades 
ez 

e 
aq     

"** 
I0PWONdg 

“gŢ 

7
 

IO0PHU49U7, 
“pp 

"
+
 

* 
IOPISSOp 

“OT 

“ "Tenareaq 
“6 

"“TE920[g] 
* 

00 E 

* 
Ț
e
u
t
u
4
1
9
%
)
 

' 

9SOȚUOA 
* 

«e 

" 
BSQtân|g 

- 

O 

9504AIN 

" 
S
I
U
I
 

“e 

"9atevunag 
' 

"* 
OarelUIpUoA 

“Ţ 

 
 

  
“
S
G
 

1
 

9p 
9
s
S
a
o
u
v
a
y
 

X
o
o
r
r
a
n
d
a
y
 

o
r
u
n
r
x
 

"AI1AIU902(] 

"BI2AUI90N 

"9LIAUI0PPQ 

“9rIauodog 

“jsnâny 

A
n
 

“9runţ 

N
I
 

ouady 

"AIILW 

"OVILNIAOI 

"
D
e
N
U
L
I
 

 
 

 
 

 
 

  a
 

"bodpuţ 

j 
Nes 

l
a
 

- 
- zozpup| 

—— 

"dunpdey 
“77 

" 
ereu 

deumnag 
"07 

*
*
 

"
T
p
ă
p
u
m
a
g
 

N
S
 

ls 

* 
OIUI 

deuinig 
| 

"
*
 

degsn) 
“8 

* 
407dn) 

“7 

e
e
»
 

deseu) 
“9 

0
 

“Tedolg 
“e 

" 
Aug 

" 
J05iiepy 

“e 

"+ 
0 
aeane 

'z 

" 
depuiat) 

-[   
| 

ale 
| 

M0004 
arrr 

  
 



VECHIMEA PĂMÎNTULUI. 

Incât privesce forma, dimensiunea și greutatea pămîntului 

în lumea planetară, ideile sunt astăqi lămurite și precise ; iar 

în ceea ce privesce etatea, virsta saii vechimea lui, noțiunile 

sunt încă problematice. Omenii de sciință, după mai multe cer- 

cetări și observaţiuni, nu se mai pot mulțumi cu cifrele din 

Scripturi, cu cei 1307 ani din textul Samaritan și din Penta- 

teuc şi cu 1656 de ani din versiunea Septantei, ca timpul 

petrecut de la zidirea lumii până la potop, nici cu acei 2263 

de ani din textul Hebraic, ea timp petrecut de la creaţiune 

până la Abraham. Aceste cifre par microscopice în compara- 

țiune cu timpii necesari pentru a, se opera unele prefaceri geo- 

logice ce vedem că s'aii făcut asupra cojeă pămîntului; așa 

încât ideile asupra etăţii pămîntului s'aii modificat cu totul 

de câţi-va ani încoce. 
Pămînturile sedimentare și agregatele ce întâlnim când stră- 

batem la adâncimi de mai multe sute de metri în interiorul 

pămîntului, a trebuit să se fi format prin depuneri terindse, 

line și îndelungate. Materiile din cară se compun acele forma- 

țiuni sedimentare, cărora li s'a dat numele sciințific de forma- 

țiună Posidoniane sati Neptuniane, și cari provin din depunerea 

fărămăturilor: de tot felul de substanţe terose, duse de apă din 

formațiunile anteriore, duse și depuse în acele locuri, lucrare ce 

vedem că se petrece și astădi cu rîurile și cu gârlele cari prin 

acţiunea, lor mecanică. și prin frecarea apei fărămicese petrele, 

le reduc în părți mărunte, le iaii și le aduc în curgerea lor, de 

le depun în locuri unde nivelul este mai jos, în lacură saii în 

mări,
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Când voim să aprețiăm timpul ce a trebuit să curgă până a se forma unul dintracele straturi, a căror grosime, așter- nute unele peste altele, ajunge a fi de sute de metri, și când calculăm, după ceea ce vedem astăqi, anii ce aă trebuit să se petrecă până a se face acea lucrare, ajungem cu calculul la, miliGne și la mii de milione de ani. Ca să daă aci câte-va mici esemple, voii aduce aminte că sunt 2000 de ani de când costa, Egipetului este cunosculă și de atunci și până astădi huma depusă de Nil a făcuţ ca pămîntul Egiptean să înainteze ne- contenit în mare; acea distanță însă, cunoscută în Istorie, este O cătime neînsemnată când o comparăm cu întinderea părții numită Egipetul de jos, care şi dînsa trebue să se fi format tot prin depunerile Nilului. Un altţ esemplu este îmbucătura rîu- lui Missisipi cunoscută acum de sunt âprope patru secol ; întra- cest interval depunerile rîului aă înaintat în golful Mexicului la o distanță minimă, când o comparăm cu depărtarea de mai multi de 1000 kilometre care există până la St. Louis, unde se vede că a fost odinioră Delta. acestui rii. A trebuit o lucrare a a- celei ape de mii de secoli. Ce sunt depunerile anuale ale Du- nării în Marea-Nâgră în comparațiune cu spaţiul cuprins de la Marea-Nâgră până la 'Purnu-Severin și de la Constanţa până la Carpaţi, partea de jos a României, care totă este formată prin pămînturi transportate de acest mare rii ?! Calculând timpul după ceea ce vedem că se petrece astădi, a trebuit Dunării miliâne de ani ca să opereze acâstă lucrare. Ajungem la con- clusiuni de timpi mult mai îndelungaţi când considerăm umplu- tarile lacurilor, degradările și destrucţiunea stâncilor de va- luvile mării, rătunjirea bolovanilor prin frecarea, apei, prin ac- țiunea. atmosferei și a acidului carbonic. Când privim stratele înclinate de felurite pămiînturi așezate ca nisce pături unele peste altele, este învederat că ele nu ati pulut fi depuse de cât pe șesuri orizontale și că înclinările ce
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vedem că aii astăqi nu s'aii putut dobândi de cât prin mișcări 

gradate sai violente ale pămîntului venite din mișcări interne. 

Când observăm straturile de cărbuni în localităţile unde a- 

ceste formaţiuni sunt bine desemnate, precum este în multe 

părți ale Angliei şi ale Scoției, unde grosimea lor merge până 

la sute de metri, formaţiuni datorite unei lucrări line și în- 

delungate a apelor cară aii adus și aii depus în acele locuri 

lemnele și arborii din cari s'aii format, și unde găsim arbori 

întregi fosilisaţi dea'n picidrele cu rădăcină cu tot ceea ce do- 

vedesce că aii înverdit în timpul lor chiar întracel loc. Intr 

un strat de cărbune de 1414 metri s'aii găsit 70 de arbori de 

un diametru de 1, 20 unii d'asupra altora, dovadă că peste 

o pădure înnecată s'a depus pămînt în care a, crescut altă pă- 

dure care şi dînsa a fost înnecată și s'a depus alt rînd de pă- 

mint în care a crescut altă pădure; operaţiune repetată de 70 

de oră în aceiași localitate. 

La Sydney în America s'aă găsit 59 de păduri fosile una 

peste alta. Se spăimântă mintea omului când se gândesce la 

timpul ce a trebuit acţiunilor apei ca să îndeplinescă aseme- 

nea gigantică lucrare, cât a trebuit fie-cărei păduri ca să 

crâscă, cât a trebuit apelor ca să le acopere cu păminturi 

transportate în care să crâscă alt rînd de pădure, și acea o- 

peraţiune să se repete de 59 de oră; și cât a trebuit ca acel 

lemn să se transforme în cărbune fosil. 

Scoicile marine cară se găsesc în tărimmă, chiar pe virful 

munţilor înalți din mijlocul continentelor, alternând cu alte tă- 

rimură cari nu conţin decât scoici de apă dulce, dovedesc 

că acele locuri aii fost acoperite când de lacuri de apă dulce, 

când de mare; și că a trebuit sute de miline de ani pentru 

realisarea. acelor lucrări ale apelor. 

Dacă de la cercetarea tărîmurilor trecem la studiul rămăși- 

țelor fosile a deosebitelor ființe cari aă vieţuit pe facia pă- 

miîntului în diferitele epoce, să observă o progresiune con-
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stantă și netăgăduită în urmarea și complicarea, formelor ȘI 0r- ganelor, vegetalelor și mai vîrtos a animalelor ; începând de la cele mai vechi până la cele cară trăescti astădi, de la cele cari se află în tărimurile cele vechi până la cele din forma- țiunile mai n6ue, și nu ne lasă cel mai mie dubiă că ființele or- ganisate aii mers necontenit complicându-se și perfecționându- se în organismul lor. 
Numărul soiurilor și variaţiunilor dispărute este imens; s'ar put€ dice că acele cari esistă astăqi pe suprafața globului sunt numai o parte minimă pe lângă cele ce ai esistat și ai dispărut. Studiul rămășițelor fosile ale acestor fiinţe carac- teriseză unele formaţiuni geologice : fie-care formaţiune este ca- racterisată prin presința unui tip de vegetal saă de animal care a predomnit într'o epocă determinată, astfel că sciința geo- logică a adoptat denumirile de Epoca moluscelor, Epoca rep- tilelor, Epoca mamiferelor, etc.; ca să desemneze epocele în cari unele saii altele dintr'aceste feluri de fiinţe au predomnit pe su- prafața pămîntului, 

Nasce întrebarea, dacă trecerea de la un tip la altul s'a făcut printr'o săritură sai într'un mod Progresiv ? Sunt învățați, ca Darwin mai cu semă, cari nu admit de câţ transițiună  pro- gresive cu încetul și treptat, astfel că nu numai fie-care tip dar și chiar soiurile pare că ar purcede unul de la altul; un tip purcede de la tipul care Ţa purcedat. Transiţiunile fin- țelor în tărîmură dovedesc că după ce un tip a ajuns la cel mai înalt grad de desvoltare, în cat să p6tă caracterisa epoca, în care a trăit, apoi a început a se împuţina treptat, a peri cu încetul și a se stinge, contopindu-se în tipul care la ur- mat, care și acela, începând a se arăta cu încetul ȘI rar, sa înmulţit treptat Și a ajuns a domina. în epoca următâre. Succesiunea ființelor este o cestiune mare a sciinței, o ces- liune asupra căreia învătații nu aă putut încă arunca decât O forte slabă zare de lumină. Nu se p6le tăgădui că nu este nică
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un tip despre care să se polă qice că esistă la dinsul o absenţă 

completă. de asemănări cu tipul care la precedat, așa în cât 

să se pâtă crede întrun mod absolut că el ar fi o creaţiune n6uă, 

începutul, iar nu o metamorfosă gradată sai o desvoltare 

lină şi progresivă a formelor și a organelor vieţuitorelor cari 

ali precedat; ast-fel că necesitatea de a se admite periode de 

timpi forte îndelungați se impune fatalmente fără ca o măr- 

tuvisire să o pâtă nici confirma nici nega; căcă în timpii isto- 

rici nu să vede că omul să fie asistat la vre una dintr acele 

metamorfose sai transițiuni produse de miriade de oră, în pe- 

risdele geologice cari formeză lanţul paleontologiei, ceea-ce ne 

obligă a nu pune la îndoială esistența unei legi a naturei la care 

este supusă producţiunea ființelor; o lege care na putut îi 

supusă la nică o schimbare în minunatele sale operaţiuni. Ni- 

meni, până astă-qi cel puţin, nu este în drept să preciseze 

întrun mod positiv vivsta pămîntului ; geologii însă basându- 

se pe observaţiunile asupra timpului necesar ca. vegetațiunea 

să pâtă procura îndestulă materie carbonică cât se pote forma 

un strat de huiie (cărbune de pămînt) de grosime de un centi- 

metru, sai ca apele să depue straturi sedimentare de întinderea 

acelor ce vedem în localităţile formate, precum sunt depune- 

rile Nilului în Egipetul de jos și șesurile cară se întind de la 

St. Louis până la gura rîului St. Laurent, și pe schimbările 

observate în direcțiunea. axului pămîntului, aii adoptat ca timp 

probabil petrecut de la cea din urmă periodă g glacială până astă- 

di cifra de 240,000 de ani, și ca.o cifră forte modestă 100,000,000 

de ani ca etatea probabilă a pămîntului. Aceste durate de 

timp sunt însă numai nisce ipotese, misce date probabile 

pe cară sciința le va modifica când va pute ave date mai 

posilive.



30 

ATMOSFERA, APA ȘI VÎNTURILE. 

Precisiunea analiselor atmosferei care înconjoră pămîntul, observaţiunele asupra acţiunii aerului și noţiunile aduse de călători, de navigatori și de naturaliști despre direcțiunile vin- tulurilor, a curentelor Pelasgice și despre liniile magnetice ale pămîntului ati dat nascere Meteorologiei, o sciință cu totul n6uă. 

De și pare că cei vechi ar fi avut 6re care noţiuni despre schim- bările timpului, în autori însă nu se află nici o menţiune precisă despre aceste fenomene. Casta sacerdotală însă practica profeți- ile schimbărilor şi variațiunilor atmosferice ca o artă, ocultă și de devinaţiune, dăruită lor de Deii Olimpului. Etruscii aveai pre- oți Aquzlici cari aduceaă pl6ia când voiaii, sai, maj bine dis, când înţelegea că era să vie de sine; aveai preoți Ful- guratores cari atrăgeaii saă depărtaii fulgerul după voinţa, lor. Învăţaţii moderni însă caută a face din observaţiunile asupra atmosferii o adevărată sciință, înlăturând tot &e avea ocult și miraculos, și a răspândi cât sar pute mai mult cunoscința causelor cari aduc după dinsele schimbările de vreme și a face o sciință bogată în resultate folositâre şi salutare. De şi ca sciință meteorologia se află încă într'o stare putem dice rudimentară, dar în practică aduce servicii însemnate agricul- turei, navigaţiunii și higienei. De Și numai de câți-va ani și numai în puţine localități s'a înființat pân acuma observatorii, dar ele ai ajuns a procura sciințe mântuitore omenirii, Numărul observatoriilor meteorolegice cresce pe t6tă diua. mai ales în America, în Anglia. în Francia, în Germania și în Haia. Insciinţările ce se daii din acele observatorii celor după  
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câstele mării și din porturi aă salvat o mulţime de corăbii și 

ati cruțat vi6ța a mulțime de pescari, cari preveniţi la timp de 

apropierea, vijeliilor şi frigului sciă să se păzescă și să se pue 

la adăpost până a nu sosi vremea, cea rea. Serviciul acesta, 

este astă-di bine cuvîntat de agricultori, de comercianţi, de 
marinari și de pescari. 

Causa celor mai multe fenomene meteorologice se află în 

variaţiunile produse de radele sorelui care ne lumineză, ne în- 

căldesce şi producii temperaturi diferite în aer, vinturi și cu- 

rente magnetice și electromagnetice. 

Temperatura, suprafeţei pămîntului varieză forte mult ; în Se- 

negal căldura se sue până la + 450 centigrade, și la pol se 

cobâră până la—700. O deosebire de 1150, care se consideră 
ca, căldură proprie a pămîntului ; și de ne vom raporta la con- 

sideraţiunile lui Fourrier care estima la 60 căldura spaciului 

de la radiaţiunile stelelor, celealalte 1050 sunt aduse pămîntului 

numai de la radele s6relui. Dar ce sunt ele acele rade, ce este 

căldura ? lată probleme mari neresolvate ale sciinţei fisice și 
astronomice, nedominiri la cari unii cred că aii răspuns când 

die : «Căldura, este efectul mișcării ! fiindcă ori unde este miș- 

«care este și desvoltare de căldură.» Dar asemenea răspunsuri 

nu fac alta decât a ocoli dificultatea, a o muta dintr'un loe 

într'altul, fără da o deslega; într'alte cuvinte este a se învârti 

întrun cere viţios, căci nasce o altă întrebare : Ce este miș- 

carea ? 

Faptul este că variațiunile temperaturei și acţiunea mecanică 

a corpurilor ceresc produc variaţiunile și perturbaţiunile ce 

vedem în echilibrul apelor şi al aerului, și că de aci resultă 

tote fenomenele meteorologice.



Curentele din mare. 

Mișcarea, şi berturbațiunile apelor sunt de irei feluri : 1. Talasurile mării cari se pot sui până la o înălțime de 21 de metri peste nivelul mării, 
2. Mareaoa. (fluxul și refluxul) care rădică une ori nivelul mării pe coste la înălțimi forte mari. 
3. Curentele Pelasgice cară curg prin mare întocmai pre- cum ar curge un rii pe o câmpie. Adâncimea acestor curente este la unele de 24 de metri. Ele sunt produse de mișcarea regulată și periodică a mării împrejurulă globului, după posi- țiunile respective ce ocupă el în fața unei, a sorelui și a planetelor, de persistența, unor vinturi în unele localităţi și de variaţiunea greutăților specifice a apelor, după latitudini și după presiunile orare ale atmosferei. Astfel de exemplu, mișcările regulate și progresive a marii Și a vînturiloră Alisee dati în- ive tropicuri nascere unui curent equatorial, de la. răsărit Spre apus, paralel cu acest cerc, luţela saă repejunea acestui curent este de 773,33 pe oră. Cristof Columb îl cunoscea și d'aceea dicea că: «Las Aguas van con los cielos.» Curentele Pelasgice sunt adevărate Tiuri, și cele cari cur- gEnd spre Nord duc ape calde de la equator spre pol ca cele cari curg spre Sud și duc ape reci de la pol spre equator. Cu- rentul cel mare Atlantic numit Golf Stream, care curge spre Nord a fost studiat, de Humfrey Gilbert, EI începe de la capul - 

Bunei-Speranţe, curge prin Golful Mexicului, ese prin strîmtâ- 
rea de Bahama, se cotesce spre nisipurile Zerei Noue (Lerre 
Neuve sai New-found-land), spală costa Irlandei, a Hebride- 
lor și a Norvegiei ; la răsărit de Tera nouă se desparte în 
dOu5 ramuri din cară unul apucă spre Agore. Acest curent are 0 mare influență asupra climelor ţărilor 

 



33 

pe lângă care trece, și fără îndoială a avut influența și. asu- 

pra răspândirii semințiilor pe fața globului. Apa lui mult mai 

caldă de cât apa mărilor prin cari curge, trecând pe costa 

Islandiei şi a Cornwaliei și pe lângă promontoriul Norvegian, 

produce prin contactul săii efectul olanelor cu apă caldă din 

florării, în cât găsim în acele locuri plante cară cresc numai 

în latitudinile meridionale. 

Celalalt curent se află spre cesta Chili-ului de unde se în- 
drepteză spre costa Peruviană de la S. la N., apoi la baia de 

Azica, curge la N. N-O. între tropicură și apucă spre c6sta de 

Sue de Puyia. In părţile meridionale acest curent se pote di- 

stinge de departe, fiind că d'asupra lui plansză ca un fum 

aburul cel cald al mării care se condensâză în contactul apei 

celei reci a curentului. Asemenea fum se vede și d'asupra 

Golf-Stream-ului în latitudinile cele reci, pe unde sunt nisipuri 

la o mică adâncime a mării, pentru că acele nisipuri fiind mai 

reci de cât apa curentului, condensâză aburii mai calţi de 

d'asupra lor, întocmai precum fac norii când vin în apropiere 

sâii în contact cu vîrfurile munţilor celor înalți. 

Curentele aerului. 

Schimbările și perturbaţiunile echilibriului aerului provin în 

cele mai multe casură : 

1. Din causa variaţiunilor presiunii atmosferice care nu este 

pretutindeni aceeași, radă pămîninlui ne-fiind pretutindeni de 

aceeași lungime ; între diametrul equatorial și cel meridional, 

esistă o deosebire de 42,000 m. ca cum ar fi la equator un 

munte de 21,000 metri. de înalt, sai de 5 oră cât muntele 

Mont-Blane; ceea ce dă negreșit o deosebire forte simţitore 

în presiunea atmosferică în diferitele puncte ale globuiui. Pre- 

siunile aerului se schimbă chiar întrunul și același loc, de 

3
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ina multe ori pe di, după posiţiunea sorelui la diferitele 6re ale dilei. Sunt localități unde aceste schimbări sunt atât de re- gulate în cât oscilațiunile baromet»ului pot indica forte bine Grele dilei. 
Mergând de la tropice spre equator, înălțimile medii ale ba- rometrului sunt din ce în ce mai mici, atât din causa că înălțimea col6nei de aer scade, cât și din causa curentelor ascendente ale aerului care încăldit prin contactul pămîntului devine mai rar, prin urmare maj ușor și caută a se sui în sus, 2. De la distribuțiunea, climelor, căci ele reguleză curentele în sensul vertical. 
Meteorologii se ocupă a determina pe globul pămintesc po- sițiunile geografice ale localităţilor unde căldura medie este aceiași, linii pe cari temperaturile medii ale verii și ale ierneă sunt aceleași : linir Isotherme, linii Isothere Și linii Isochamene. In Atlasul lui Humbold aceste linii sunt însemnate, ele aiă forme forte bizare și neregulate; dar până acum observaţiunile nu ali fost destul de numerose ca acele linii să POtă fi considerate altfel de cât ca aproximative. 

3. De la starea umedelei, care depinde de raportul ce esistă între întinderile continentelor și a oceanelor, de la depărtarea de la Equator și de la înălțimea localităților asupra nivelului mării, 

Diferinţa temperaturilor țărilor equinocţiale și polare dă nas- cere la două curente opuse unul altuia, unul în regiunile înalte Și celalalt pe suprafața pămîntului; acesta, din causa că punc- tele de lângă pol nu se mișcă cu aceeași iuțâlă ca cele de lângă Equator, de unde urmeză că curentul care vine de la pol spre Equator să se încovâie spre răsărit, pe când eurentul Equinocţial care merge de la Equator spre Pol, să se încovoie și el, dar spre apus, formând două spirale opuse una alteia. Din lupta acestor d6ug Vînturi, din pătrunderea lor unul prin- tr'altul, și din unghiul sub care întâlnesce suprafața pămîntului
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se nasce o mulţime de variaţiuni în presiunea atmosferică, în 

temperaturile stratelor aerului, în precipitarea aburilor apătoți 

în formațiunea. și figurile variate ale norilor. 

Dove, care a dresat o tabelă a rotaţiunii vînturilor în a- 
mând6uă emisferele, citâză o mulțime de fenomene cari se pe- 

irec în oceanul aerian. El crede că ar fi existând un fel de 

corelațiune între curentele aerului şi curentele magnetice, și 

că comparând între dînsele observaţiunile făcute în mai multe 

stațiuni magnetice ce sar așeza între Moscva și Peking sar 

pute sci dacă vînturile de la răsărit suflă necontenit despre 

pustiile Gabiei până în interiorul Rusiei, sai dacă curentul 

produs prin precipitarea aerului din regiunile calde începe în 

mijlocul lanţului staţiunilor magnetice. Numai așa sar pute 

sci de unde pornesc vînturile. Observaţiunile lui G. Mahlmann 

în timp de 20 de ani, aii dovedit că în latitudinile de mijloc 

ale zonei temperate din amând6uă continentele domnesce vîn- 

tul O. S-0. 
La tâtă acâstă cunoscințţă se mai pot adăoga observaţiu- 

nile navigatorilor din mările Industanului asupra vînturilor 

numite Muson pe cari Grecii le numeaii Hyppolos, acele a- 

supra briselor despre mare numite FEmbates și asupra bri- 

selor de uscat, saii Rafale sai Sagane. 
Tâte perturbaţiunile, atât ale echilibrului apelor cât și ale 

aerului, provin dintr'o singură şi aceiași causă, din puterea ca- 

lorifică a radelor s6relui. Direcţiunea vînturilor, presiunile at- 
mosferice, umedela aerului și variaţiunile temperaturei sunt 

fenomene meteorologice legate unele de altele, despre cari 

barometrul, termometrul și higrometrul ne pot pune pe cale 

și ne pot duce mai curând sai maj târdiii la cunoscința legi- 

lor la cari sunt supuse. Humboldt număra între causele cari sue 

şi cobâră temperatura unei localităţi : 

1. În zona temperată, apropierea de o c6stă occidentală. 

2. Configuraţiunea particulară a continentelor, forma. câste- 

+
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lor, zigzagurile de pe marginea mării și peninsulele mai mult 
saii mai puţin numerâse cari se lungescii în mare, 

3. Mediteranele și golfurile mai mult sai mai puţin scobite 
în continente. 

4. Orientaţiunea unui pămînt despre o mare fără ghiaţă, 
dar care trece peste cercul polar. 

5. Direcţiunea S. și O. a vânturilor domnitâre. 
6. Șirele munţilor cari ţin adăpost despre vînturile cari vin 

din locuri mai reci. 

7. Depărtarea sai absenţa mlaștinelor. 
8. Lipsa de păduri. 

9. Seninul cerului, și 
10. Vecinătatea unui curent Pelasgic. 
Am credut necesar a intra în aceste amenunte asupra me- 

teorologiei, fiindcă acestă sciință ocupă astă-di un loc însemnat 
în preocupaţiunile 6menilor de sciință, și fiind-că observaţiunile 
de acestă natură se pot face în ori ce localitate și cu instrumente 
forte modeste și puţin costisitâre, și fiindcă în starea ei năs- 
cendă ori ce observaţiune pote aduce un contingent însemnat 
la edificarea ei, sciinţă n6uă dar importantă și folositore omenirii. 

Temperatura pămîntului, 

Nimic nu este mai vast de cat sciința, fiindcă nimic nu este întins ca spiritul omului. 
Rolul cel mare în fenomenele fisice îl jocă căldura sati ca- loricul, și am vădut că căldura pămîntului îi vine o parte din spațiă, de la radiaţiunile calorifice ale tuturor corpurilor uni- versului, care după Fourrier ap îi —600; acea căldură i-ar proveni din temperatura medie a regiunilor polare, și o altă parte îi vine de la raqele sorelui cari pătrund atmosfera, o luminâză, o încăldese, produc curentele magnetice și elec- trice și fac să se desvolte germenul vieţii în fiinţele organi- 
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sate. Dar mai este încă și o altă parte a cărei existențe nu 
se mai pote tăgădui : căldura care îi provine din interiorul 

săi, acâsta se dovedesce prin crescerea temperaturei cu 

cât ne coborim în adâncimile pămîntului. De și până acum 

interiorul n'a putut fi cercetat de cât pe o fârte mică frac- 

țiune a rade sale, nici pe 00 partie, dar acea cercetare 

arată o sporire de un grad de căldură la fie care adîncime de 

30 de metri. Constatarea acesta s'a. facut în mai multe locali- 

tăți; la puţul Artesian de la Grenelles a cărui adincime este 

de 547, la puţul Artesian de la Tziou-li-coutzing în China care 

are 975 de metri adincime, și la mina de la Kultemberg a cărey 

adincime este de 1175 de metri. De şi nu sa putut pătrunde 

decât până la o forte mică parte a câjei sale, dar dacă ac6- 

stă progresiune sar urma până la centrul pămîntului, proce- 

dând prin inducțiune, putem dice că acolo temperatura pămiîn- 

tului ar trebui să fie de aprope 200,0009, căldură despre care 

nu putem avea o idee, și prin urmare nu ne putem închipui 

în ce stare o fi materia care se află la centrul săi; însă nu 

pote fi dubiii că există o căldură internă care se scurge în 

spaciii și care se propagă în c6ja pămîntului vertical de jos 

în sus spre suprafață și lateral de la Equator spre poli. 
Căldura pămîntului se propagă dar în trei moduri: 

1. Printr'o mișcare periodică care face să varieze tempera- 

tura, straturilor pămîntului după posiţiunea sorelui și după sta- 

giunile anului. Acestă căldură nu pătrunde mai adîne de 30 

sai 40 de metri, căci se constată că de la acâstă adincime 

în jos, variațiile temperaturei după stagiune sunt nesimţite. 
2. Printr'o mișcare care provine tot din acţiunea s6relui, 

căldură care a pătruns în stratele equinocţiale ; aceea se mișcă 

în întrul e6jei mergând spre poli, de unde apoi se scurge în 

spaţiii. Acâstă mișcare este forte lentă și nesimțitore. 
3. Printr'o mișcare și mai lentă este răcirea seculară a glo- 

bului; o deperdere care trebuie să fi fost forte considerabilă
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în timpii revoluţiunilor celor mari ale globului, dar cate În 
timpii istorici scapă aprecierilor instrumentelor ce posedăm. 
In zona nâstră, acțiunea. căldurei radelor solare nu pătrunde 
de cât pînă la 24, cel mult 27 de metri în adîncimea părin 
tului. La o adincime de 12m diferința temperaturii între iamă și vară nu trece de 1/0; și la tropice stratul de temperatură invariabilă este numai la 0»,30; așa dar căldura care esistă acolo, provine numai din căldura interidră, iar acţiunea din afară a sorelui nu are nici o influenţă. | Boussingauld a încercat a determina temperaturile medie ale atmosferei în deosebitele puncte ca să le considere ca espresiunea climei și a vegetaţiunii localităţilor, dar acâsta n'a dat resultate conchigătore, căci nu se pote seci încă dacă în- tun același loc temperatura, ierneă și a verei nu s'a schim- bat în deosebite timpuri. Observaţiunile viitore o pot, dovedi. 

Curentele Magnetismului terestru, 
Căldura mai produce și un alt efect asupra pămîntului, a- cela de a produce saă 'de a face să se nască în interiorul lui curente magnetice. Magnetismul de rotațiune al lui A- vAgo și curentele de inducţiune ale luy Faraday dovedesc că tote corpurile, chiar sticla, cărbunele și ghiața pot deveni mag- nete, când trece printr'însele un curenţ electric și el consideră Pămîntul ca un Corp a cărui proprietate magnetică era, cu- noscută de Chineză încă din timpul luă Codrus, cu 1000 de ani î. C. și înaintea înt6bcerei Heraclidilor în Pelopones. Chi- nezii se serviai de balanţa magnetică ca să se orienteze în că- lătoriile lor prin stepurile Tartariei. Puterea magnetică se manifestă pe suprafața pămîntului prin trei feluri de fenomene, din cari; 1. Unul constitue inte nsitatea, 2. Altul corespunde cu înclinațiunea acului Și 
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3. Cel d'al treilea este desemnat prin declinaţiunea acului. 
Pentru aceste trei ordine de observaţiuni, sciința se încercă 

a descrie pe fața globului pămiîntesc linii magnetice, Is0di- 

namice, Isoclinice și Isogonice, căci se vede că ele varieză 

dintr'un loc în altul. In partea occidentală a Antilelor, de e- 

semplu, și la, Spitzberg, declinaţia este constantă, nu vari€ză, 

nici odată. Afară de o mică parte a Rusiei, Europa are o 

declinaţie occidentală variabilă, care la finele secolului al 
XVil-lea, la Londra la anul 1657 și la Paris în anul 1669 era 

nulă; acul magnetic era esact către pol. 

Variaţiunile orare ale declinațiunii depind de timpul ade- 
vărat, și se regul6ză după posiţiunea sorelui; scad cu latitu- 

dinea. magnetică de la 3 până la 14 între orele 8!'/, dimineța, 

și 11, oră p. m. 
In emisferul septentrional, estremitatea boreală a acului 

magnetic merge de la E. spre O, iar în cel austral de la 0: 

spre E, ceca ce a făcut să se cr6qă că la Equator acţiunea a- 

cului ar fi nulă, 

Polurile magnetice sunt punctele suprafeței pămîntului unde 

puterea orizontală a acului dispare. Equatorul magnetic este 

curba pe care inclinaţiunea acului este nulă. Amiralul Duperey 

a găsit că punctul acesta saii nodul întilnirii acelor doi Equa- 

tori, al celui geografic cu cel magnetic, sar fi aflând lângă 

insula St. Tomas. Humboldt, determinându-l astronomicesce, l'a 

aflat la 3600 de metri d'asupra nivelului mării, în punctul 70 1 

latitudine australă și 800 54 latitudine occidentală, acolo unde 

şira Andelor Cordiliere se tae de Equatorul magnetic, între 

Quito și Lima de unde apoi trece la O. i 

După Frederic Causs fie-care !|, parte dintrun metru cub 

de. pămînt are o putere magnetică echivalentă cu a unui drug 

de fer de un pfund (aprâpe 500 grame saii o jumătate de ki- 

logram).



PĂMÎNTUL ÎN SPAŢII. 

Sciinţa este una, dar ramurile ei sunt multe ; de aceea Ces- 
iunile sciinţifice se ţin lanţ una de alta, și deslegarea uneia 
dă loc altor observaţiuni, altor probleme și altor descoperiri; 
așa de exemplu crescerea căldurei pămîntului, care după cum 
am vădut ne duce la conclusiunea că la adîncimea. de 6,000 de 
kilomeri sati 600 de mii de metri, temperatura ar fi de 200,000+, 
nasce naturalmente întrebarea : care să fie starea materiei pă- 
miîntului la centrul săi? şi ideea că de la o adincime 6re-care 
pămîntul trebue să fie într'o stare de incandescenţă, - și că el 
trebue să fie fost la început un glob înfocat, în stare de fu- 
siune, și că, prin radiarea căldurii în mijlocul unui spaţiă re- 
ce de —70, a trebuit să prindă cOjă, văcindu-se treptat din 
an în an, de la suprafață spre centru. 

Aceste idei coroborate de alte observaţiuni ai dat nascere 
unei teorii fârte ingeni6se, care de și nu pote fi supusă la o 
constatare tangibilă, dar are avantagiul. că în starea de astă-qi 
a sciinței explică întrun mod satisfăcător tote fenomenele ce 
avem sub ochii noștri. Dintr'acest punct de vedere teoria lui Laplace merită, o mențiune cât de succintă ar fi, 

TEORIA LUI IAPLACE 

Nobulosele. 

Studiile din urmă ale Jui Arago și Humboldt asupra, nebulse- lor ai dat acestor corpuri problematice în aparenţă, o forte mare importanță cosmogonică, căci pare că ne arată lucrarea cea mare și continuă ce se petrece în univers, și ne fac să bănuim formare și disparițiuni de corpuri celeste, cum nasc lumi n6ue şi cum dispar altele învechite: sateliți, planeți și soră, cari a- 
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par, alţii cari se sting, dispar saii se contopesc îritr'alte cor- 

puri. 

Depărtarea dela sâre a acelor mai multe din nebulosele ob- 

servate nu permite a crede că ele ar fi făcând parte din siste- 

mul nostru planetar ; s'ati observat unele însă, cară deși se află 

la o depărtare forte mare, dar se apropie câte odată fârte 

mult de sore, mai aprâpe de cât chiar Mercur, ceea ce a îă- 

cut pe astronomi să credă că acele nebulâse ar fi corpuri rupte 

din sistemul nostru solar, destinate să devie planete. 

Existenţa lor este negreșit forte veche, de vreme ce lumina 

ce ne vine dela dinsele a avut trebuință de un timp de cel pu- 

țin, 2,000,000 de ani, ca să ajunsă până la ochii noștri. 
Sir W. Hershel considera. calea, robilor pe marginea căreia aii 

apărut cele mai multe stele noue, ca o aglomeraţiune de materii 

răspândite în spaţii, precum ar fi aburii de la surfața pă- 
mîntului, cari adunându-se formâză noră în atmosferă, luând 

felurite forme. Despre natura materiei din care se compun 

ele se pote întreba dacă să fie ea din aceeași esenţă cu aceea 

a aeroliților și a, bolidelor cari ne cad din spaţii? La acesta 

Humboldt răspunde că numai cercetarea, petelor din sore ne pote 

înlesni cunoscinţa €i. Acest învățat considera sorele ca o stare 

perpetuă de auroră boreală, ca un fel de vijelie electro-mag- 

netică permanentă. și dieea că lumina care ne vine de la dinsul 

respândindu-se în spaţii prin undulațiunile sai vibraţiunile 

eterului este tot-d'auna întovărășită de fenomene electro-mag- 

netice. În privința acâsta analisa spectrală și polarisațiunea 

luminei aă deschis sciinţei cosmogonice un orizon cu totul noă, 

un câmp întins de investigaţiuni asupra materiei din care sunt 

compuse corpurile celesie. 

Observaţiunile făcute asupra nebuloselor din Andromed și 

din Orion mai ales, aă dat loc la o mulţime de consideraţiuni 

Și de ipotese asupra materiei Cosmice, care după, tâte proba- 

bilităţile este de aceeași composiţiune ca și pămîntul, dacă jude-
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căm după compunerea aerolitelor, în cari Sai găsit substanţe cunoscute, cea mai mare parte metalice, fer, nikel și cobalt. Încă de la 1572, 'Tyeho Brahe studiase o stea lumin6să care apăruse lângă zenitul Cassiopei a cării lumină, după ce a mers vre o optspredece ani crescând neîncetat până ce ajunsese a întrece prin strălucirea, ei chiar pe Syrius și pe Jupiter, apoi 

fost o materie înfocată, care răcinduse în spațiă și-a perdut focul și lumina și s'a întunecat; dar care era natura acelei maierii ? A fost dar necesitate a se adopta în sciință un nume special și sa creat cuvîntul de materie cosmică. Asemenea fe- nomene s'aii observat mulțime de către astronomii moderni, mai ales de Hershel și de Arago: corpuri mii ca, nisce fulgi lucitoră, devenind din ce în ce mai luminoși și dobândind un punct lucitor; acestor corpuri, astronomii le-ai dat numele de nebulose. Ele ne dai o idee despre cum aă luat fiinţa, corpu- rile ceresci, precum stelele cădătâre (6toiles filantes) ne-ar a- răta cum se sfârșesc acele învechite și cum s'ar fi contopind unele într'altele. S'aă constatat până astă-qi peste 6000 de nebul6se transformate în stele luminâse. Unele din ele sunt la 0 depărtare așa de mare încât lumina care străbate spațiul cu 0 repejune de 400,000 de kilometri pe secundă, d'abia ne vine de la dinsele în d6uă miline de ani, ceea ce ne-ar da o depărtare de o cifră de 25,000,000,000,000,000,000 de ki- lometri, depărtare incalculabilă (numărul 25 urmat de opt- spre-dece nule, sai 25 de miliarde de miliarde) ; iar altele, precum sunt cometele cari se apropie une ori de sore, mai mult de cât planeţii, ceea ce face să se credă, că ar fi numai nisce corpuri asvirlite în Spaţii, cum ar fi nisce stropi din alte corpuri, saiă Chiar scântei din sore, destinate a deveni o dată și ele planeţi. 
Humboldt descrie nebulosele ca nisce nori luminoşi, ca dis-  
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curi mică, isolați dar uniți între dinșii prin firicele lumin6se 

ca nisce vine și formând ca nisce apărători, unele sunt anu- 

lare. 

Ele, ice acest învățat, își schimbă forma, ceea. ce este o 

dovadă de materialitatea lor cosmică atât în Andromed și în 

Argo cât şi în filamentele din Orion. El compara cerul cu o 

pădure de arbori de deosebite virste, și credea în esistența 

unei materii forte subtile fără lumină proprie; își întemeia, 

acestă credință pe faptul că esistă o resistență netăgăduită. în 

mișcarea, cometelor lui Enke, lui Biela și lui Faye și adaogă, că 

acea materie ar fi respândită în spaţii sub deosebite forme 

Himels Gasten, cum qicea Hesechius, a căriă densitate ar varia 

de la acea a Antimoniului până la aceea a apei de mare. 

Densitatea, cometelor pare a fi mică, așa de mică, și subtilă. 

în cât lumina stelelor trece printriînsa, o străbate fără a fi 

refractată, ceea ce dovedesce că e mult mai subtilă de cât 

aerul atmosferic; massa saii grămada unei comete, nu ar fi 

mai mare de cât 5360 parte a, massei pămîntului și de 1000 de 

ori mai ușoră de cât aerul atmosferic. Humbolât compară cerul 

cu un archipel în care grupul nostru solar, cu planete, cu 

sateliți și cu tote corpurile sistemului, ar forma ca o insulă 

întacea mare cerâscă, a cării formă ar fi lungăreţă, având 

un ax de 500 de ori mai lung de cât distanța de la pămînt 

până la Sirius și celalalt ax numai de 150 de oră acea, lungime. 

Ne putem face o idee de aceste lungimi când scim că para- 

laxa acestii stele este de 0',9128, şi că lumina ei nu pote 

sosi de cât în trei ani. 

Grupul de stele din care sistemul nostru face parte, cu s0- 

rele dimpreună, se pote despărți în trei secţiuni ; întruna din- 

t'aceste despărțiri se află sistemul solar într'o posițiune escen- 

trică, mai aprâpe de Syrius de cât de Acquila. În axul săă cel 

mare se văd o mulțime de stele mititele, una lângă alta, ca o 

pulbere lumin6să care ni se arată ca o zonă, fiindcă sistemul
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nostru se află în planul axului săi ; acesta este ceea, ce numim 
calea robilor, saii calea, laptelui (voie laciee) : nebul6se pe cari 
le vedem formând ca un fel de inel d'asupra capului nostru, 

Cometele, stelele fugătore, holidii şi aeroliţii. 

Dintre tote stelele acestui grup numai s6rele pare a fi un adevărat centru al mișcărilor unui sistem compus de planete, de steluțe, de comete, de asteroide, și de aerolite; peste 11 pla- nete, 18 satelite, miriade de comete, tote în cuprinsul plane- telor și a inelului de nebulose a căii robilor (voie laetee). Mișcările mulţimii de comete se fac între orbita lui Mars Și a  Venerei, pe d'asupra orbitei pămîntului, ast-fel că for- m6ză ca o lumină de formă piramidală căreia i s'a dat nu- mirea de lumină zodiacală; iar mulțimea de asteroide a că- ror mișcare taie orbita pămîntului ne par ca stele cară cad (6toiles filantes) aerolite, cari când se apropie de pămînt sunt atrase la dînsul, 
Planetele _telescopice : Vesta, Pallas, Ceres și luno sunt un grup intermediar; orbitele lor încâlcite formeză un fel de zonă de separațiune între planetele din întru, Mercur, Venus, Pă- mântul, Mars şi cele din afară, adică: Jupiter, Saturn şi U- ranus. Cele patru din întru, mai aprope de sore ai firesce o densitate mare, se învârtese încet, sunt pleoscite la poli, și aii numai un satelit: luna, Cele trei din afară sunt mai mari, sunt de cinci ori mai ușore, se rotese mai iute, și prin ur- mare sunt și mai pleoștite la poli, şi au 17 sateliți. Numărul _Corpurilor cari fac parte din grupul nostru este imens. Ke- pler dicea că sunt may multe comete pe cer de cât pescă în mare. S'ai calculat până acum orbita a 150. Sunt 2400 de ani de când Chinesii cunosciă aceste corpuri și le observă, și astăqi - nu mai este îndoială că ele fac parte din sistemu] solar; c6- 
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dele unora din ele aă o lungime de miline de kilometri; 

massa lor este forte mică; a celor mai însemnate nu trece 

de _. părți a pămîntului, iar lungimea. lor sati materia ga- 

zeiforme are une-ori o lungime ca daici până la sore, trece 

prin orbita lui Mercur saii a Vestei. Emanaţiunile codii celor 

de la 1819 și 1823 ai atins chiar atmosfera, pămîntului. Xe- 

nofon şi "Theon de la Alexandria precum şi Pappus, conside- 

raii cometele ca nisce nori rătăciţi. Cele telescopice nu aii 

codă; ele semănă mai mult cu nebulâsele. Se pote nasce în- 

trebarea daca sunt ele stele cară nasc saii stele îmbătrînite 

a căror materie s'a volatilisat? 

Medul Cometelor nu este bine determinat. Acele de la 1843, 

de la 1811, și 1807 saii vequt diva; diametrul medului celei 

din 1807 era de 100 miriametei, 1,000,000 metri; acea de la 

1811 era învăluită într'un fel de întunericime, acea de la 1843 

avea două code din cari una mai lungă, și acea din 1744 a- 

vea şâse code. Ele se arată fresce tot Wauna în partea 0- 

pusă s6relui. 

Basset a constatat la 1835 că centrul uneă stele de a 102 mă- 

rime trecând la 7” 78” de centru capului cometei lui Halley 

nu s'a abătut nici de cum din direcţiunea sea cea dreptă, ceea 

ce ar dovedi că materia din care este compusă ar fi infinit 

mai subtilă de cât un fluid gazeiform. 

Prin polariscopul lui Arago, prin care se pote cunâsce dacă o 

lumină emană de la un corp solid, liquid saii gazos, dacă este 

rază directă, sai rază refractată, s'a putut sci că lumina Ca- 

prei este emisă de un s6re luminos, că lumina Cometei ce- 

lei mari de la 1819 s'a arătat polarisată ca și a cometei lui 

Halley din 1835 și că Cometa lui Henke care nu ese afară 

din spaţiul planetar dintre Jupiter și planetele cele mică, și-a 

micşorat periddele de la 1786 până la 1838, ceea ce dove- 

desce că esistă în spaţii un Ether cosmic care se împotri- 

vesce mersului ei.
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Cometa lui Halley are o mișcare retrogradă, taie orbita pă- mîntului și ar put aduce o catastrofă dacă s'ar întâlni și Sar ciocni cu o altă cometă, cu a lui Biela, de esemplu, care Și aceea taie orbita pămîntului. Intâlnindu-se amândâuă sar ri- sipi în bucăți sai sar uni formând un singur corp. Unele comete aii peridde de rotațiune forte lungi. Cometa lui Argelander, de esemplu, are o periodicitate de 3,000 de ani, acea din anu] 1680 trece numai la 8800 de ani odată, luțâla mersului lor nu este uniformă; vari6ză cu depărtarea de la sore. Aceea din 1680 alerga 393 kilom. pe secundă, saii de 13 oră iuțâla, pămîntului, când este la Aphilie, iar la Pe- rielie alrgă încet cu toiul. 
Cometele cari s'aii apropiat mai mult de pămînt a fosta lui Lenel și a lui Burkhart, cari ati venit până la o distanţă de 6 ori depărtarea Pămîntului până la lună, 
Stelele _trecătâre cari cad (6toiles filantes) și aeroliți sunt nisce corpuri cari Sraviteză împrejurul sârelui ca şi comeții, și cară când întâlnesc atmosfera nostră se aprind întocmai ca trăsătura de fer când O aruncăm într'un vas cu oxigen, sai: ca bucăţelele de fer cari scapără din amnar. Humboldt a ob- servat că ele sunt mai strălueitore și mai mari în locurile calde și în ţările unde cerul este limpede, precum este la 'Tro- Pic și la Bokhara; cele maj mari din câte s'a observat ai fost acele de la Bahia în Brezil; avea o lungime de 2 metri, şi acea de la Aegos Potamos despre care se pomenesce în a- nalele de la Paros, acesta sa vădut la nascerea lui Socrat. Olmsted observă că boligii și stelele cădătore (toiles filantes) par că ar fi pornind despre un același punct care ar fi cam prin dreptul stelei 8 din constelaţiunea Leului, și că vin din afară de atmosfera nostră, 

Cele periodice de la 19 și 13 Noembrie și cele de la 10 Au- gust ati o direcțiune mai paralelă de cât cele sporadice. La 1839 s'a observat că veneaă din punctul aflat între Perseă și 
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Tauru, punct către care merge pămîntul împreună cu tot si- 

stemul solar. 

Brandes și Beuzemberg ai dovedit că partea visibilă a ira- 

jectorielor varisză între 3 și 26 miriametri, și juțela mersului 

lor între 4!/, și 9 mile pe secundă. 

Palmer a numărat 240,000 în 9 ore. Quetelet, ca și Olbers 

şi Beuzenmiberg a observat la, Capau, periodicitatea acestor că- 

deră în luna lui April și la 12 spre 13 Noembre. La 1833 și 

1838 a fost o adevărată ploe de stele și se desvoltase un cu- 

rent electric, 

Biot a găsit în analele chinezesc că și la 687 a. C., între 

20 și 22 Iulie, a fost ca o plâie de stele. Bagalawski fiul a desco- 

perit în analele orașului Praga, că a fost o aparițiune analogă 

la 20 Octombre 1366; şi el crede că ar fi existând în spaţii 

ca un fel de inel de stele cari se învârtese împrejurul sorelui 

şi prin cari trece pămîntul. 

Analisele aeroliților ai dovedit că sunt compuse de nikel, 

fer, cobalt, arsenic, manganes, chrom, aramă, cositor, potasă, 

puci6să, soda, cărbune, phosphor și cristale de labrador și 

de augita. 

Newton și Condot în conferințele de la Kensington ai susţi- 

nut că corpurile unui aceluiași sistem planetar ar fi având 

aceeași composiţiune, ceea ce ar concorda cu ideile și cu si- 

stemul lui Laplace. 

Discul sârelui se întunecă une-ori întratât în cât se pot 

ved6 stelele qiua. La 1547 întunerecul a ţinut 3 dile. Acest 

fenomen pare că ar fi coincidat cu o epocă de stele căqătore. 

In zona. Palmierilor, când se uită cine-va din vîrful Andelor, 

de la 3,000 de metri înălțime, peste șesurile Venezuelei şi ale 

Cumanei, lumina zodiacală, o oră după apusul sorelui, pare 

ca calea robilor de luminosă în partea dintre Aldebaram și 

Pleiadă (cloșca). La 18 Martie, la 3005” înălţime, Humboldt a 

observat nisce nori mici despărțiți ca fulgi pe un fund gal-
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ben ca un al doilea apus de s6re, ceva cam ca lumina lunei. Acest fenomen s'a vădut uneori și în elimele nostre pri- mă-vara și tomna. Acestă lumină a fost observată întâiași dată de Childray la 1661. Cassini a vădut'o ca o piramidă d'asu- pra platoului mexican, 
S6rele, considerat despre stelele mari Și mică și despre ne- bul6sele întregului grup, se învîrtesce împreună cu tot siste- mul împrejurul unui centru de gravitațiune care este un punct în interiorul s6relui; iuțela deplasării sârelui și a, stelei No. 61 a Lebedei, după observaţiunile lu Basset, este de 619,000 Miriametre pe di, și Argenlander a dovedit că tot sistemul tinde către un punct care se află în constelațiunea Hercules la 257 49 7” și 280 49' 7 declinaţie boreală ; cestiune forte deli- cată şi importantă, pentrucă ne dă a crede că ar esista un punct în univers împrejurul căruia se învîrtese tote. Cum dicea mitul 'Titanilor, că între cer și pămînt esistă o legătură miste- ri6să de la care depinde armonia în lume. Marele Laplace, profitând de tâte observaţiunile și mai a- les de acele asupra, nebulselor și de cercetările geologice, ge- Ognosice și geogenice asupra formațiunilor tărâmurilor, pre- cum și de ideile emise de învEțați în deosebitele ramuri ale Sciințelor naturale, și-a format un sistem, o teorie, care esplică tte fenomenele într'un mod destul de satisfăcător. E] și-a închipuit 

  

- to nebul6să înzestrată cu o miş- care proprie împrejurul axului săii. Acest corp, de felul nebu- loselor ce vedem o mulțime pe cer, mai ales lei robilor, abandonat acţiunilor ce resultă qi mişcării corpurilor, a puterii 
sultă din rotaţiune, s'a aflat în cică, fie care element, atom sai moleculă din care se com- punea, a fost supusă necontenit tagoniste, una care o atrăgea că 

ă 

pe marginile ca- 

n legile fisice ale
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axul, și cealaltă care o gonia spre circumferința acelui cerc. 

De vom urma una câte una moleculele cari se află da lun- 

gul razelor cercurilor acelei sfere nebulâse, se înțelege că cu 

cât o moleculă va fi mai în lăuntru, cu atât puterea atractivă 

către centru va fi mai mare, și puterea care o aruncă către 

circumferință va fi mai mică; și în reciprocă, cu cât mole- 
cula va fi mai depărtată de centru cu atât acţiunea, puterii 

centripede va fi mai mică și a puterii centrifuge mai mare. 

Astfel că d'a lungul fiecărei rage perpendiculare pe ax se 

afla câte un punct, o moleculă, asupra căreia acțiunea acestor 

d6uă puteri rivale era egală, era în cumpănă; așa în cât în 

întru sferei se afla o suprafaţă în stare de echilibru, părțile 

de desuptul ei fiind strîns legate de corpul primitiv și cele de 

dasupra acelii suprafeţe, respinse afară de acel corp, cu ten- 
dința de a se rupe și a se despărţi de sferă, precum ar eși 

o pâtră din praştie. Acea materie, luând deosebite forme, din 

care cea mai naturală e cea anulară la început și cea sferică, 

prin atracţiunea și grămădirea, părților între dinsele, formeză 

o a doua sferă care și-a păstrat rotaţiunea primitivă împreju- 

rul axului și în care s'a născut o altă mișcare provenită din 

direcțiunea tangenţială ce a trebuit să iea rupându-se din cor- 

pul primitiv; și astfel, acel corp emanat de la cel d'întâiii a 
avut două mișcări, una împrejurul axului săi și cealaltă de 

translaţiune împrejurul axului primitiv, adecă împrejurul cor- 

pului din care sa despărţit urmând legii descoperite de New- 

ton: că atracţiunea între corpuri se esercită în raport direct 

cu grămedile și în raportinvers cu patratele depărtărilor. Ast- 

fel, corpul despărţit de la tulpină a dobândit d6uă mișcări bine 
determinate, una împrejurul axului săii, și alta de translaţiune 

împrejurul corpului mumă, ca să dic așa. 

De vom urma același raționament asupra acestui al doilea 

corp eșit din cel d'întâiă, vom ajunge la formarea unui al trei- 

lea corp, care va avă trei mișcări: una împrejurul axului să, 

4
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6 a doua mișcare de translaţiune împrejurul corpului de care 
sa despărţit, și o a treia mișcare de translaţiune, cu cor- 
pul de al] doilea împreună, împrejurul corpului primitiv. Așa 
sunt cele trei rotațiuni ale Luney: una împrejurul axului săă, 
o a doua mișcare împrejurul pămîntului și o a, treia mișcare 
împrejurul s6relui cu pămîntul dimpreună ; precum veden, 
un alt esemplu, pe Iupiter cu sateleții să. 

La aceste considerațiuni pur dinamice, Laplace aplicând cu- 
noscințele fisice ale caloricului și considerând nebulosa la în- 
ceput ca o stare gazosă supusă acțiunii răcirii prin radia- 
țiune întrun spaţiă a cărui temperatură nu ar fi de cât de 
—700 ; trecerea acelei materii din starea gazosă la cea licuidă, 
și de la cea licuidă la cea solidă prin scăderea continuă a 
temperaturei la suprafaţă, esplică închegarea, și solidificarea 
nebul6sei de la suprafață spre centru; și țiind s6ma. de con- 
tracțiunea, c6jei prin răcire, de necompresibilitatea materiei li- 
cuide și de puterea de espansiune a materiet gazâse, esplică în mod satisfăcător formarea din sâre a planetelor şi a sateliți- lor cu tote mișcările lor, crăparea saii plesnirea cojei prin r&- 
cire şi prin imposibilitatea de a conțin€ partea, licuidă împinsă 
la surfață de materia gazosă despre centru ; eșirea părţii li- 
cuide prin crăpături, formând șirele de munţi; esplică cutre- murele, erupțiunile vulcanice și tote fenomenele geologice, as- 
ivonomice, geogonice și geognostice. Sistemul cosmogonic al lui Laplace este una din concepțiunile cele mai ingeniose-ale spiritului omenesc.



II. OMUL 

OMUL FISIC. 

Omul, considerat din punctul de vedere curat fisiologie Și stu- 

diat din momentul concepţiunii până la încetarea sa din 
viţă, na diferă întru nimica de cele-alalte animale. Organele 
și funcțiunile fisice, sunt la dinsul identice cu acele ale tutu- 
ror animalelor. Nu se află la el nică un organ care să nu e- 
siste și la dinsele mai mult sai mai puţin desvoltat. Tâte osele 
și oscidrele cari compun scheletul săii se găsesc la câni, la 

cai, la maimuțe și la, ori care alt animal; fie-care părticică a 

unui animal are corespundătorul sai analogul săi în con- 

formațiunea omului; și acâsta nu numai pentru părţile osose, 

dar și pentru muschi, pentru nervi și vine. Creerii chiar se 
află la om întmaceleași condițiuni fisice ca și la cele-alalte a- 
nimale, 

Cercetările microscopice și analisele chimice ne dovedesciă 

că organele omului aii aceiași compunere, sunt constituite de 

aceleași elemente și în aceleași proporţiună ca și cele cores- 

pundătore ale deosebitelor animale. Intr'un cuvînt, se pote 

dice, cu deplina certitudine sciinţifică, că omul posedă tote or- 
ganele celor-alalte animale. S'a credut une-ori, ori că ar fi 

*
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lipsind unele organe, sai că ar fi având altele cară ar fi lip- 
sind celor-alalte animale; dar căutând bine, s'aii găsit mai mult 
sali mai puţin desvoltate, unele, de și în stare rudimentară, 
în adevăr, dar esistenţa lor s'a constatat, 

Asemănarea omului cu tote animalele în privința fisică merge 
și mai departe. Bolele la cari este supus se află şi la ani- 
male, unele chiar se pot lua de la animal la om și de la om 
la. animal prin contagiune sai prin inoculație, precum este 
morva de la cal, turbarea de la câne, vărsatul de la vacă. Ceva 
mai mult; doctoriile întrebuințate de om, esperimentate asupra 
maimuţelor numite Cebus Azarei produe același efeci ca și 
asupra omului; mai mult, maimuţele au gusturile și poftele o- 
mului, le place cafeaua, tutunul și rachiul. Pe dînsele se pră- sesc aceleași insecte ca și pe om, purici, păduchi ete, 

Când eșim însă din lumea fisiologică și trecem în sferele inte- 
lectuale, atunci el se desparte și se depărtâză din ce în ce mal 
mult de cele-alalte ființe. Așa de esemplu, nimic nu ne face să putem crede saii bănui că maimuţele sai cânii să fie avendo 
idee despre Dumnedeire, de si nu sar put€ nega animalelor 
domestice, calului, cânelui, un fel de temă Și de respect către 
stăpânul lor pe care îl consideră ca pe o ființă superioră căreia 
trebue să se supue cu umilință și frică. 

De și în privința morală și intelectuală nici o ființă a crea- 
țiunii nu pote fi comparată cu omul, dar nu putem nega iar 
animalelor unele din simțurile omului, de și acelor simţuri sa convenit a li se da o numire specială, a le numi instincte, 
Dar ori cum le-am numi, nu este mai puțin adevărat, că esistă la unele o lucrare care nu se pote atribui esclusiv numai 0r- ganelor pur fisice. Așa unul din simțurile care a servit forte mult omului la desvoltarea, sa, este curiositatea; fără nici o în- doială o găsim la multe animale, la câne, la pisică, la cal și mai ales la maimuţă : cel mai mie sgomot, cea mai mică miş-
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care le face pe multe să misce urechile, să caute a se asigura 

cu Ochii și cu nasul despre ceea ce se petrece. 

Curiositatea a deșteptat în om un alt simţ, pe acela al imi- 

taţiunii, simţ care a fost pote stimulentul cel mai puternic la 

desvoltarea și perfecţionarea sa ; şi simțul acesta nu se pote 

tăgădui unor animale, maimuţelor, mai cu s6mă, cari îl po- 

sedă într'un grad forte mare. Acest animal caută a imita tote. 

Lasă o maimuţă într'o cameră cu bartie, condeiă, şi călimără 

și dacă ea a vădut vre o dată pe cine-va scriind, poţi fi sigur 

că va muia condeiul în cerneală și că va măzgăli hârtia. Las'o in 

sala de mâncare, și va sparge talere și pahare, încercând 

să imiteze pe omul pe care la vădut puind masa. Își taie gâtul 

cu briciul, voind să imiteze pe omul pe care la vădut rădân- 

du-se singur. Vinătorii se servesc de acest înstinct ca să le 

prindă. Se punti la un loc unde pot fi observați de maimuţele 

pe cari voesc să le prindă; acolo se tot încalță și se descalță 

de cisme până ce s'aii asigurat că aii fost văduți de dinsele, 

apoi se depărtâză, lăsând cisme unse pe din întru cu cleiă. 

Indată ce s'a depărtat, maimuţele alârgă la cisme se încalță cu 

dinsele, dar când încârcă să le tragă din piciore, nu le mai 

pot. seste, căci s'aii lipit, nu mai pot fugi și cad pe mânile a- 

celor pe cari au voit să-l imiteze. 

Păsările răpitore cele mai multe imită glasul păsărilor pe 

cari voesce să puie ghiara. Ast-fel amăgite, nevinovatele s'apro- 

pie credând că ai să găsâscă un tovarăș. Atunci răpitorea 

șir6tă se năpustesce asupră-le. Merlele și ciocârlanii și multe alte 

pasără învaţă cu minavet a cânta arii întregi; gaița și papa- 

galul învață a profera frase și strigăte. 
Chiar atențiunea, şi raţiunea cari sunt simţuri de un ordin 

mai înalt, nu se pot tăgădui cu totul unor animale. Șorecii se 

ajută unul pe altul, la aprovisiunea magaziilor lor; companii 

de urși fac voiajuri mari pe mările polare, puindu-se pe un 

sloiii de ghiață cu cîrdul şi dându-se pe rând în not ca să-l
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împingă. Am vădut câne prepelicar, care când vînătorul făcea ceea, ce se numesce coup double, împușcând de o dată din fie- care țevă câte o prepeliță, amândouă lovite ușor încât de şi nu puteaii să sbore, dar puteaă să fugă, cânele nesciina pe care să iea mai întâiti, Pam vădut, luând pe una în gură, strîngându-o în dinții şi lăsând'o mOrtă, ș'apoi alergând și luând pe cea-alaltă ducând'o vie stăpânului, și întorcându-se pe urmă ia locul unde lăsase pe cea omorită. 
Vînător ii sciă, că este mai lesne a împușea o vulpe tinără decât un Vulpoiă bătrân; şi că este mult mai anevoe a prinde O pasăre care trăesce într'o localitate frecuentată de vînătoră, de cât o pasăre care trăesce în locuri neumblate. 
Wallace spune că într'o călătorie a sa a vădut orangutani rupând crengi din copacă și apărându-și cu acele ciomege puii în contra Gmenilor cari voiati să-i prindă. El adaugă că i-a vădut înfășurându-șă capul cu buruieni ca să 

sorelui, a vădut cimpangii spăr 
Din tâte facultăţile omului a 

mai mult de cât oră care alt 
fost limbagiul. Acest pr 
dea-una consider 

se ferească de arșiţa 
gend nucă cu petrâe. 
cea care fără îndoială i-a servit 

a ca instrument de civilisaţiune, a 
ețios dar al naturei, deși a fost tot- 

at ca cea mai mare dinstineţiune a omului, dar tot nu se pote dice că animalele ar fi lipsite cu totul de acest mijloe d'a comunica și d'a se înțelege între dinsele. Sa observat între altele că Cebus Azareus, un soiă de maimuţă din Paraguay, posedă ș6se sunete bine caracterisate, având fie-care semnificarea sa deosebită pentru tovarășii săi. Vinătorii noștri înţeleg forte bine după lătrătura lui Dudaș și a Braichi, - dacă gonesce lup saă vulpe. 
Glasul cânilor a interesat fr mulţi din ei aă studiat lătr 

categorii, ei deosebese 5 fe 
1. Lătratul car 

gona de vînat. 

te mult pe naturalist, și mai 
ătura și aii clasificat'o în mai multe 
luri de lătrătură. 

e denotă impaciența, precum este lătratul la
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2. Lătrătura de mânie, precum este acâia când cânele simte 

C'a intrat om străin în curte sai în casă. 

3. Lătratul de desperare, precum este acela când cânele 

este închis. 
4. Lătratul de veselie, când pornesce la plimbare, la vînă- 

tore sai revede pe stăpinul să, și: 

5. Lătratul de rugăminte, când cere de mâncare sait să i se 

deschidă ușa. | 

De şi animalele se pot înțelege între dinsele până la un 

dre-care punct, dar numai omului i-a fost dat să potă lega i- 

deile prin sunete speciale și sistematice. Omul are o deose- 

bită aplicare de a-și exprima ideile prin combinarea glasurilor. 

Surdo-muţii din nascere cari, de și n'aă putut audi nică o dată su- 

nete ca să le potă imita, însă împroviseză ei de la dinșii tot 

felul de sunete și strigăte. Cine a visitat un institut de surdo- 

muţi nu pâte să nu fie fost impresionat de gălăgia ce fac ei 

comunicându-și ideile unii altora prin semne din mâni, înto- 

vărășite de scălimbături din gură și din obraz, de ţipete și 

urlete. Limbagiul la om, adecă comunicarea ideilor, este un ce 

instinctiv, o trebuință indispensabilă vieţei sale sociale. 

Cânele, care latră din somn ca cum ar fi la vinătore sati 

mire ca la apropierea. unui străin, dovedesce că posedă sim- 

țul rememorării; are dar consciință de sine, are individuali- 

tate. Dar chiar dacă am voi să tăgăduim aceste simţuri ani- 

malelor, nu le-am pute însă tăgădui unor Gmeni sălbatică de pe 

costa Americei de Sud, despre cari este învederat și adeve- 

mit că esistă o mai mare depărtare intelectuală de la acei 

6meni de cât de la unele animale până la omul civilisat. 

Simţul frumosului esistă mai la tote animalele ; se scie că 

forma, dimensiunile și petele penelor cocoșilor sunt fârte a- 

preţiate de găini. Selecţiunea naturală își are sorgintea în ad- 

mirațiunea frumosului și în vitejii; caii sunt fârte mândri de



56 

podâbele aurite ce se pun pe dînșii. In circuri Și în hipodeo- muri îi vedem chiar și simţitori la aplausele publicului. 
Când observăm cum maimuțele, berzele, cocorii și alte a- nimale cară trăesc sai cari călătoresc în cârduri numnerose, 

se prevestesc unele pe alte!e, când se cred amenințate de vr'un 
pericol, și cum orânduese străji, cum cânii prevestese pe vînătoră de presența unei prepelițe, a unui iepure saii a unei potărnichi, cum armăsarii Și taurii se pun irimbă în capul tur- mei saii a ergheliei, când sunt amenințate de lup; cum babițele (pelicanii) se pun trimbă şi bat cu aripile locul încunjurat, îm- pingend pescele spre mal; nu li se pâte tăgădui simţul de soli- daritate și socialitate. S'aui vădut berze hrănind un camarad orb, căţei mititei apărând pe stăpân cu desperare; s'a vădut câne flămând păzind de-mâncarea stăpânului fară a se atinge de dînsa. Am vădut un câne mare care și-a dat multă muncă până să înveţe pe câţi-va căţei să-l purice ; a petrecut vre-o două luni puricând el pe acei căţei, până ce sa încredințat că luase și ei obiceiul d'a purica; d'aci încolo, el, cel mare, nu maj purica ci sta tâtă giua culcat de-l puricaii cânii cei mică; și când în- celaii un minut el îi miriia Și la trebuință îi și mușca silin- du-i să continue serviciul. Albinele omoră pe frații lor și matca ÎȘI omoră fiicele ca să conserve comunitatea, 
Aceste observaţiuni și o mulțime de altele dovedesc într'un mMo1 învederat că animalele posedă multe din simţurile omu- lui, de și într'o stare rudimentară, 
Contormaţiunea şi modul de a se servi de părţile corpului aă avut şi aă o mare influență asupra facultăţilor sati a in- slinctelor. Organele se desvoltă și se perfecţioneză după usul ce se face cu dînsele ; de exemplu. maimuţele când umblă, ele nu apasă pe degetele labelor, cum fac urșii, câniă sai alte qua- drupede și acesta fină că labele quadrumanelor nu sunt de- Stinate numai la locomoţiune, ca ale leului, sati ca ale lupu- lui; la maimuță ele sunt destinate a se ajuta cu dinsele la
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suirea pe copaci, apucându-se de crengi, a lua mîncarea și 

a 0 duce la gură; degetele lor devin așa de dibace încât își 

seât cu unghiile ghimpii din labă când se înțâpă. Orangutanii 

și Cimpanzii apucă ciomagul în labă întocmai cum face omul 

cu mânile. 

Conformaţiunea labelor are o mare importanţă din causa in- 

flnenţei sale asupra traiului și asupra modului de a se hrăni. 

Traiul și hrana pote schimba de multe ori conformaţiunea or- 

ganelor și a părţilor corpului. De esemplu, maimuța cunoscută 

sub numele de Cinocefal, care trăesce în regiunile occiden- 

tale cele rîpose, n'a avut trebuință să se sue pe copaci, de a- 

ceea a trebuit să adopte mai mult umbletul cânelui de cât 

al celor-alalte maimuțe ; așa că s'ar put înțelege, ore cum, ca 

un biped să devie quadruped și vice-versa, dacă împrejură- 

rile Var sili un şir de generaţiuni da rîndul la un traii în 

care să se serve de labe ca de mâni saii ca de piciore; ceea 

ce vedem la Gmenii cară aii perdut mânile, că se servă cu 

dexteritate de degetele de la picidre. Rața și găina sălbatică, 

cari ati sborul așa de repede și aripile atât de desvoltate și 

de nervose, devin incapabile da sbura după o domesticire 

neîntreruptă de câte-va generaţiuni. 

Mai multe observaţiuni de felul acestora ai făcut pe Dar- 

win și pe adepții săi să admită ideia, că omul nu este de cât 

0 maimuţă care, trăind în nisce condițiuni speciale, a devenit 

prin forţa lucrurilor și prin transformaţiună succesive peste se- 

coli de secoli ceea ce-l vedem astă-qi, transformând și per- 

fecționând organele sale din generaţie în generaţie. 

Lipsa de necesitate la om de a se servi de mâni pentru 

locomoţiune, fiind-că este destul de țepăn pe piciore, a lăsat 

braţelor și mânilor tâtă libertatea lor de acţiune, ast-fel miș- 

cările acelor membre, perfecţionându-se încetul cu încetul din 

generaţiune în generaţiune, până a putut. deveni un organ de 

cea mai mare importanță. Sir C. Bell dice cu multă. dreptate,
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că acest organ pote înlocui tote mașinile și tote instrumen- tele cele mai perfecte din lume, și că, prin proprietatea ce are da executa și de a corespunde într'un mod instantaneă eu voința, și intenţiunea, a dat omului dominaţiunea asupra uni- versului. 

Modul dea întrebuința mâna constitue în mare parte dife- rința ce esistă între Gmeni. Ceea ce face un tîmplar, un sculptor cu mânile lor, nu o pote face croitorul; zugravul cel mai meşter nu pote face cu mânile sale ceea ce face un pianist. 
| Apucăturile omului Vari6ză după lucrarea la care sa obiș- nuit și și-a esersat mânile. Dacă nu ar esista maestriile de cari este susceptibilă mâna, nu am ave nici sciințe nici arte, nici meşteşuguri. Darwin dice că desteritatea mânei pro- vine din împrejurarea că Omul a devenit biped. «Cu cât o- «mul, dice acest însemnat naturalist, s'a sculat mai drept în <picidre, cu atât a trebuit să se modifice treptat în mai multe «din părţile corpului și organelor sale, șoldurile i s'aă lărgit, <șira spinării s'a încovăiat, a devenit verticală din orizontală «cum era, și capul a luat în totul o altă posiţiune.» Nici tre- buia mai mult lut Darwin decât aceste premise ca să facă din Orangutan un Cimpanz, din Cimpanz un Goril şi din Goril un om. 

Înainte de Darwin mai mulţi fisiologi constatase că mări- mea apoliselor mastoide ale ecranului nu sunt decât consecința naturală a atitudiner verticale, și că întrebuințarea braţelor suplinesce în multe casuri măselele, ceea cea putut aduce o scădere în grosimea lor, precum vedem la rumegătore că cornele aii făcut să dispară cu totul dinţii cănesci (caninii); dar par- tea care a trebuit să sporescă mai mult Prin posiţiunea ver- ticală a capului și prin desvoltarea, facultăţilor a fost negreșit creerii pe. cari Goethe îi considera ca o desvoltare a mă- duvei șireă spinării, din cea din urmă vertebră care, luând
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o amplificare: a devenit receptacolul măduvei epiniare. Astăqi 

nu maj eşistă îndoială despre corelaţiunea. ce esistă între in- 
teligență. și proprietăţile ereerilor. La om raportul d'între vo- 

lum, greutate și densitatea creerilor cu dimensiunile corpului 

este mai mare decât la goril, la orangutan şi la ori care alt 

animal. 

Esenţa materiei cerebrale este ceva, care întrece ori ce i- 

maginațiune. Este în adevăr de mirat cum 0 cătime așa de 

mică de acâsta substanță pote da o așa de mare desvoltare 

activităţii. Furnica, de esemplu a căreia ganglionele cerebrale 

nu sunt mai mari de cât oa patra parte a celei mai mici gă- 

mălii de ac, posedă nisce instincte, nisce facultăţi așa de variate, 

în cât P. Huber, care a studiat amănuntele vieţei și obiceiurilor 

acestei mici insecte, a constatat că ea își comunică ideile şi 

voințele cu cele-alalte furnică; că se adună între dinsele și se 

unesc mai multe împreună ca să esecute o lucrare de interes 

comun ; se adună chiar ca să se joce și să petrecă. Furnica 

își recunosce tovarășii după mai multe luni de absenţă ; ele 

își fac în tovărășie locuinţele și le întrețin înt”o stare de 

curăţenie şi de orânduială admirabilă. Noptea închid intrarea 

furnicarului și o păzesc cu străji cară se opun însectelor cari 

încercă a se introduce în locuinţa lor; fac drumuri și tune- 

luri pe sub părae; își adună hrana iernei de cu vară. Când 

un obiect este prea voluminos ea să-l potă băga pe gaura fur- 

nicarului, o lărgese tocmai cât trebue peniru introducerea lui; 

Șapoi iar o reduc la dimensiunile regulamentare. Ceva și mai 

curios; furnicile se duc la bătălie în bande regulate, robesc 

afidiani și îi ţin închiși ca pe nisce vaci cu lapte; strămută 

Ouăle lor la locurile cele mai calde ale furnicarului, ca să potă 

eloci mai sigur și mai curând. , 

Viâţa albinelor nu este mai puţin curi6sa de cât a furni- 

cilor, 5 

Cercetările şi investigaţiunile ce s'aii făcut şi se fac pe totă
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diua asupra creerilor nu lasă îndoială că craniul omului civi- lisat este mai desvoltat de cât al sălbaticului. Dr. Broca a constatat în cimitirurile Parisului că cranele Gmenilor de as- tăqi sunt mai mari de câţ ale acelor cari trăiaii în secolul al X-lea, Și exprimă raportul medii dintre dinsele ca cifrele 1,426 și 1,484, adecă cu aprope cu 4%, mai mare al acelor de astăqi. 
Creerii se desvoltâză, prin lucrarea intelectuală, precum se desvoltă și se întărese muschii prin muncă și prin gimnastică. Doctorul Bernard Davis, care a făcut o mulțime de cercetări forte interesante asupra capacităţii creerilor, ne dă cifrele ur- mătore pentru capacitatea acestui organ la deosebite soiuri de Gmeni. 

decim. cubi Capacitatea medie a creerilor de Europei este de 1,12. > » > de American - » 1,434, . » > de Asialie , 1,497, 
> > > de Australian > 1,349 

Varicză, după cum vedem, cu 11, 330, de la Europ6niă la Australian. 
Desvoltarea creerilor printr'o vi6ță activă se observă și la animale ; se constată că la iepuri, la căpriore, și la alte sel- batice de vînat pe cari le urmăresce omul, și care ca să-și con- serve vi6ța sunt silite să fie tot-d'auna cu băgare de sâmă și cu grijă, precum și la acele cară au trebuință de dibăcie pen- tru a-și procura hrana, creerii sunt mai desvoltaţi de cât la semenii lor ţinuţi închiși de om și hrăniţi regulat. Desvoltarea în volum și în greutate a acestui organ trebue să fi influențat mult, forte mult, asupra colOnei vertebrale ; pre- cum și transformarea colOneă vertebrale de la posiţia. orizon- tală la cea verticală, a trebuit să influențeze asupra volumului și asupra greutății creerilor, 

T6te Observaţiunile tinq a dovedi că creerii se modifică în mărime şi în calitate cu q esvoltarea gradată a facultăților min-
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tale. La om raportul între mărimea, ereerilor și a trupului este 

mai mare de cât la goril şi la orangutan, și acest raport este 

în legătură, cu puterea facultăţilor mintale. Ceea ce dicem pen- 

tru om se pâte dice și pentru cele-alalte animale. Furnicile, că- 

rora, li sa constatat facultăți așa de estraordinare, precum și 

tote himenoptesile, ati ganglionele cerebrale de o dimensiune 

estraordinară în comparaţiune cu acele ale coleopterelor a că- 

ror facultăți sunt departe de a fi tot atât de desvoliate. 

Omul nasce sociabil şi este silit să fie sociabil; aceeași ne- 

cesitate sali o necesitate analogă face și pe alte animale a 

trăi în cârduri. Mai întâi îl îndâmnă instinctul de apărare 

ca să se potă păzi și apăra unul pe altul la cas de nevoie, o- 

mul fiind mult mai slab decât multe fiare sălbatice. Sociabili- 

tatea, fie simţ fie instinct, o găsim la multe alte animale, ceea ce 

dovedesce că aă Gre-care simpatie și încredere unul într'altul, în- 

credere care face să nască simțul de îndrăsnâlă sai curagiul, 

Când d6uă cârduri de 6meni ar fi în apropiere sai în con- 

tact, și înt”unul dintr'însele sar afla un mai mare număr de 

6meni îndrăsneţi și devotați, gata a se apăra și ajuta co- 

munitatea la pericol, este mai mult de cât singur că la 

cas de ciocnire între acele două cîrduri, acel care conține 

Gmeni mai curagioși va av6 o superioritate care-i va asigura 

biruința asupra celui-alalt, și va păstra acea superioritate până 

ce un alt cârd, pote chiar acel învins, desvoltându-i-se și maj 

mult mijlocele de atac și de apărare, să pote birui la rîndul 

săi pe biruitorul de altă dată, care trecând la starea de bi- 

ruit ar deveni la rândul săi supus celui-alalt. Istoria ne arată 

cum din secol în secol naţiunile s'aii întrecut unele pe altele în 

desvoltarea cualităţilor morale și sociale, și cum a ajuns la 

graduri de desvoltare deosebite; cum sa deșteptat în sufletul 

lor alte îmboldiră şi mai nobile și de un ordin mai înalt de 

cât. vitejia,
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Omul este forte simţitor la aprobarea și desaprobarea, se- menilor săi. 
Desvoltarea facultăţilor a depins și depinde de lao mul- ţime de împrejurări. O clima rece a trebuit să silescă pe om a-și face îmbrăcăminte și locuință, i-a impus o muncă la care nu era obligat acel care trăia în clime calde. Aceste necesi- tăți ai dat nascere la o mulțime de meșteșuguri și de idei de prevedere, precum aceea de a păstra obiectele necesare ca să le potă găsi la, trebuință, în timpi în cari nu și le pote procura, Naţiunile leneșe și fără trebuințe se pot înmulţi, dar nu pot prospera; ele rămân tot-d'auna în stare de inferioritate sub dominațiunea morală și materială a națiunilor active și mun- citore. Mac Gregor dice că Irlandesul leneș şi fără aumbiţiune se înmulţesce ca iepurii, pe când Scoţesul mândru, ambițios, pre- vădător, inteligent, disciplinat și spiritualist în credinţele sale, petrece cei may frumoși ană ay vieţii în stare de celibat, adu- nând avere, se însâră tărdiă și lasă Puțini urmaşi; cu tote a- cestea, o țară care ar fi locuită, astă-di de o mie de Saxoni, și de o mie de Celţi, după dOuă-spre-dece generațiuni cinci din Șese părți din totala Populațiune va fi negreșit Celta, și numai 0 a șesea parte va fi Saxoni, dar tot o dată Și cinci din sâse părți a proprietăţii, a puterii și a intelegenţei va fi a acelă a Șsea parte de Saxoni. 

Femeile saxone cred că maritagiul prea timpuriiă este vătă- mător și refusă a se mărita prea de tinere; adevărul este că în Francia s'a observat că mortalitatea între femeile măritate înainte d'a împlini 20 de anş este mult mai mare de cât al acelor măritate mai tărdiă. 
Copiii din părinți prea tineri sa prea bătrîni sunt tot-d'a- una mai slabi Și mai dispuși la b6le.
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DESVOLTAREA FACULTĂȚILOR INTELECTUALE. 

Ceea-ce dă omului o superioritate nem&surată asupra tuturor 

celor-alalte viețuitore este lucrarea spiritului : Cugetarea. 

Facultăţile omului sunt variabile; ele depind de o mie și 

o sută de împrejurări. O sensaţiune, o simţire deștâptă o i- 

dee; ideile, prin legăturile lor între dinsele și prin relațiunile 

cu alte idei, daii nascere la cugetări nouă, și spiritul, din deduc- 

țiune în deducțiune, se pote sui până la descoperirea causelor 

cari le-ati produs. 

Lucrarea simţirilor este de a primi și da transmite sufle- 

tului întipăririle fisice. După acâsta vine o altă lucrare, cu- 

getarea asupra acelor impresiuni, lucrare de cercetare şi de 

comparaţiune care caută mai cu s6mă să, înţelâgă și să esplice 

acele impresiuni. Acea lucrare este cural a spiritului. Nică 

frigul, nică caldul ce simţim nu sunt razele sorelui, dar cor- 

pul primesce sensaţiunea de cald saii de frig, o transmite su- 

fletului și după aceea vine lucrarea spiritului care ne conduce 

la ideia de esistența radelor s6relui, la ideia. de o esență deo- 

sebită, la ideia materiei cosmice etc., cause ale căldurei și ale 

frigului. 

Cu cât omul îşi măresce și își perfecţioneză spiritul, cu atit 

se sue mai sus cu cugetul săi în regiunele ordinului intelec- 

tual, și pote ajunge chiar a cunosce regulele și legile cărora 

sunt supuse fenomenele. Cu cât își esers6să spiritul mai mult 

și mai bine, cu atât îi măresce puterea, îl face mai ager și 

mai pătrundător ; spiritul. se desvoltă prin cugetare, prin gân- 

dire, întocmai precum se desvoltă puterea fisică, puterea 

musculară prin muncă și prin luptă. Am vădut, că esistă o co- 

relațiune netăgăduit între capacitatea intelectuală și între forma
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ȘI mărimea, creerilor, ca și cum acea parte a capului ar fi str unul inteligenței, mușchii spiritului ca să die așa. Nu numai că creerii la om sunt de un volum mai mare de cât la tote cele-alalte animale, dar și creerii Omenilor cară și-aii petrecut vi6ța în studii și meditaţiuni dobândesc un volum Și 0 den- sitate mai mare de cât ai acelor cari și-aii petrecut'o în trân- dăvie și în nelucrare,. 

D-l Wagner în tabelele, în cară a înscris cercetările ce a f- cut asupra creerilor, ne arată că din 900 de creezi omenesti cercelați de dinsul jumătate adică 450 ai cântărit între 1200 și 1400 de grame ; două Părți din n6uă adică 200, cei mal mulți creeri de bărbat, aă cântărit peste 1400 de grame, Cei mai ușoră creeri de bărbat adult și sănătos la minte aă tras 1020 de grame. Sa găsit creeri și mai ușoră, numai de 970 de grame, dar eraii al unui idiot. Creerii unei femei adulte ȘI cu facultățile întregi ai tras numai 907 grame. Reid a găsi creeri şi mai ușori de cât atât. Cei mai grei creeri cunoscuți până astădi au cântărit 1872 de grame, eraii ai unei femei; cei mai ușori a cântărit numai 720 grame, dar aceștia e raii ai unei femei idiote. Creerii a 5 copii de câte cinci ani aă cântărit de la 992 până la 19274 de grame și greutatea medie a creerilor de copii Europeni adulți s'a găsit că este de 680 de grame. 
| Creerii Goriluluy trag numai 350 de grame, adică pe JI mătate cât creerii unui copil de om. Creerii cei mai gel, cunoscuți până astădi, a fost ax lui Cuvier, aă cântărit 1861 de Srame, și ai Juy Byron cară a cântărit 1807 grame. Sar crede că la lucrările Spiritului corpul nu iea nică 0 parte, precum ar părs că la acţiunile corpului spiritul sar fi aflând în „Beactivitate, ca și cum ar sta privitor indiferent. Ca lucrare activă și immediată, așa este, dar observând bine, nu Putem să nu recunâscem că în amândouă casurile se ajută unul pe altul, și că există o influență netăgăduită și simțită  
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a moralului asupra, fisicului și vice-versa. Un om nu este în 

întregimea, lui de cât atuncă când este sănătos de spirit și de 

corp, ceea ce s'a esprmat prin : Minte sănătâsă în trup să- 

nătos. 

Când în acţiunea sa, spiritul părăsesce preocupaţiunile fisice 

și trece la o vi€ţă de un alt ordin, străbate regiuni mai înalte 

în cari adevărul îi apare strălucit și limpede ca lui Galilei, lui 

Kepler și lui Newton; atunci se sue până la descoperirea legi- 

lor mișcării corpurilor cerescă, la causele efectelor și, în admira- 

rea frumuseţelor naturii fisice și morale, caută. necontenit a afla 

ceea ce nu cunâsce; caută a descoperi adevăruri n6uă. Dar cu 

cât își înavuțesce mai mult spiritul, cu atât înţelege mai bine 

cât îi este de inaccesibil absolutul, adecă causa universalității 

causelor, și se convinge că ea va rămâne tot-dauna, pentru 

dinsul o taină mare. Inţelege tot-odată, că deși nu-i este dat 

a ajunge la perfecţiune, pote însă înainta necontenit pe 

scara perfectibilității. Omul aplicat la studiul frumuseţelor și 

al armoniei naturei, fie prin investigațiuni microscopice, fie 

prin cercetări telescopice ; prin studiul asupra infinitelor mică 

sali infinitelor mari, nu se pote opri de a recunâsce pretutin- 

deni o inteligență supremă și o chibsuință nemăsurată care 
îl dovedesce că tote aii fost bine combinate și prevădute, și 

că tote ai fost plăsmuite cu cumpănă și măsură. 

Cu cât -aprofundăm, cu atât ne convingem că universul este 

opera unei Puteri mai pre sus de concepţiunea nâstră, recu- 

nâscem puterea cea mare și înțelâptă în lucrurile cele mai 

mici și mai umile ca și în cele mai complexe și mai măreţe. 

Cele infinit de mici sunt tot atât de admirat ca și cele in- 

finit mară; organele și funcțiunile unei furnică nu sunt mai pu- 

țin vrednice de mirare de cât mișcarea lumilor ceresciă. 

Cercetând legile cari reguleză raporturile dintre fenomene 

Și asigură fiinţa, și conservarea lor,: nu se pâte tăgădui că 

ele purced tot de la o singură și aceeași voinţă. Acei cari 

5
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ali avut fericirea de a îmbogăţi cunoscinţele omenesci cu des- coperiri de fenomene necunoscute mai naintea lor, şi cară ai înaintat sciinţa prin descoperiri, aă recunoscut acest adevăr. EX aiă fost cei mai mari Deiști. Cel d'întâiă cuvint din cartea lui Linn6 este «Dumnedeu.» <Vei să-l numesci Sârtă? dice <el, poţi fiind-că de la el depind tâte. Vei să-l numesci Na- «tură ? tot el este, fiind-că este autorul a tot ce există, de-l «vei numi Provedinţă, este prevădătorul care cârmuesce u- <niversul. Retras întrun altar nestrăbătut simţirilor nâstre nu «se arată de cât sufletului.» 
Kepler terminând marea sa operă asupra minunatelor. legi ale mișcării corpurilor ceresci, după 30 de ani de observaţi- une, de cugetări și de calcule, îndreptâză către Ziditorul lu- mei următârea invocaţiune : 
«Până a nu mă ridica de la acestă masă, pe care am fă- «cut lucrările mele, ridice ochiy și mânile mele către cer, și «<îndreptez umilita-mi rugă către autorul lumii. O 'Tu! care <prin minunatele lumini ce ai vărsat peste tâtă natura, sui «dorințele n6stre până la a ta Dumnedeiască și strălucitore mă- «rire; îţi mulțumesc, Dumnedeule și ziditorule, pentru desfătă- «rile ce a simţit sufletul mei când am privit în extas frumu- <sețea faptelor tale ! Am săvirșit acestă carte care conţine «rodul ostenelelor mele Și al inteliginței ce în nemărginita-ți «bunătate mi-aj dat mie. Pe cât m'a putut servi slabul mei «Spirit, m'am silit a arăta Gmenilor prin doveqi minunile zi- <dirii 'tale. Mam silit din tote puterile mele să aflu adevărul «prin calea filosofică ; și daca voi fi dis vre o nepotrivit, <eii verme crescut Și hrănit în păcate arată-mi-o, Dâmne, ca so «pot şterge, 

«Să mă fi orbit eii 6re de trufie înaintea minunatei frumu- «seți a lucrurilor tale, rădicând acest monument, care trebue «să fie închinat numai gloriei tale? Să fi căutat ei să-mi fac un «nume între 6meni? De va fi așa iartămi, Domne, rătăcirea, 

  

 



67 

«și fă ca acâstă lucrare să nu potă aduce-vre o dată un răi, 
«ci să serve la a ta glorie și la iertarea sufletelor.» 

In lumea acâsta ordinul fisie realiseză ordinul intelectual. 
Ca ființe vii simțim că suntem supuși la tote legile la cari 

sunt supuse ființele cele vii; dar ca ființe inteliginte, ca ființe 
de un ordin mai înalt, avem privilegiul raţiunii şi al liberei 
voințe ; simțim tot o dată că acea voinţă liberă nu pote fi ne- 
mărginită, nică fără frîu; nesupusă la nici o regulă, căci sim- 
țim trebuința de a ne supune la acele regule şi la acele iegi 
a căror călcare ar fi vătămătore și păgubitore nu numai se- 
menilor noștri, dar chiar libertăţii și esistenţei nostre. Aci o- 
mul intră întrun ordin de idei ndue, intră în ordinul moral, căci 
din trebuința de a, se conforma și a se supune la regule so- 
ciale se nasce ideia datoriei. O dată intrat pe acestă cale, spi- 
ritul a, luat un sbor no, a străbătut întunericul barbariei şi 
al violenţei, a trecut în regiunile luminei și ale civilisațiunii, 

a pășit cățre progres, către perfectibilitate, — către perfec- 
bilititatea sufletului și a naturei sale. 

Două cărți cu cară Orientul a înzestrat lumea aă scos pe 
om din întuneric : Biblia și Evangelia ; cea d'întâiii la supus la 
legi morale, făgăduindu-i bunurile pămîntului; cea Valtă i-a ară- 
îat viâța din lumea acâsta ca un timp de încercare, ca o vale de 
durere, cu o mulțumire eternă ca resplată pentru sufletele celor 
buni; a arătat omului că perfectibilitatea sufletului este sen- 
timentul bunătăţii, al carităţii și al iubirii. Ast-fel creștinismul 
a devenit l6gănul perfectibilității omului, a proclamat progresul, 

sporirea binelui și a frumosului, aspiraţiunea către o fericire 

perpetuă și a devenit religiunea lumei civilisate: «Legea ne 
ceste dată, prin Moise, iar darul ne-a venit de la Christos» 

dice loan. 

In formă Creștinismul a luat și va mai put6 lua prefaceri 
multe, căci și teologia este o sciință perfectibilă ca tote cu- 

noscințele; dar fie biserică” după dogmele r&săritului saii ale 
*
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apusului, fie galicană, unitară. metodistă, ritualistă, presbite- 
riană, congregaționistă, saă reformată, calvinistă sai luterană. 
lipovenă saă armână, unitatea ei esistă, căci este sinaedrinul 
în care se învață preceptele luY Christos cari sunt comune 
tuturor acestor biserici. Ori care ar fi deosebirile și contra- 
dicerile ce spiritele meticulose ar căuta să găsâscă între Evan- 
geliștă și Apostoli, nu este mai puţin adevărat că morala, și ade- 
vărurile ce ne învaţă sunt aceleași ; în fond religia creștină este 
una, și ea va dura cât va dura perfectibilitatea și progresul. 

Cei vechi credeai într'o legătură misteriosă între cer și 
pămint ; credeai că ordinul pe pămînt depinda de la 0 
continuă relațiune între cer și om, de aceea și legile cari con- 
duceaii societăţile a stat mai mult timp confundate cu legile divine ; o adevărată Teocraţie, precum sunt şi până astăţi încă maj tâte legislaţiunile Asiei. Drepturile civile și politice ale Israeliților erai scrise în cartea, lui Moise. Musulmanii nu 
ai altă condică de cât Coranul; Biblia lui Brahma, cele patru 
Veda, Budismul țin sub puterea lor teocratică 600 de mi- 
liâne de Indieni, Chinesă și Japoni, pe când Creștinismul, 
fiind religiunea, sufletului, a putut despărţi spiritualul de tim- 
porar. 

A trebuit însă să trecă multe secole până ce acest adevăr 
să ajungă a fi bine înțeles. Decimi de secole după întroduce- 
rea. Creștinismului în Europa, jurisprudenţa a rămas un ames- 
tec de preceptele Scripturej amestecate cu legi d'ale Goţilor, 
Și societatea creștină a gemut sute de ani sub dreptul feudal și sub justiţia, Incuisiţiunii. Acum însă jurisprudenţa, și-a luat un sbor liber; desbrăcată de prejudeţe devine o sciință positivă, 
o sciință întemeiată pe natura, pe trebuințele și pe drepturile 
omului, iar nu pe ordine pretinse din cer, aduse de o castă de 6meni interesaţi a perpetua și a specula influența lor. 
Beccaria a așezat principiile pe cară trebue să fie înteme- 
iată condica penală, Bacon, (irotius, Puftendorf și Barbeyrac 

 



69 

ne-ai arătat principiile dreptului natural, și sciința dreptului 

merge înainte către descoperirea legilor cărora trebue să se 

supue societăţile omenesci, înse:nnând fie-căruia limitele în 

cari trebue să fie circumscrise acţiunile sale, arătându-i drep- 

turile” și datoriile, hotărîndu-i unde începe şi unde se opresce 

libera voință a, fie-căruia, însemnând măsura la care pote și tre- 

bue să-şi supue liberul arbitru fără a scăde din demnitatea 

sa și fără de a-și împedica desvoltarea. 

In starea societăţilor primitive individii cei mai deştepţi, acei 

cari aă putut afla mijloce d'a ataca, de a se apăra. și de a se 

hrăni eu înlesnire, s'aii putut îmmulți mai repede de cât alții; 

cu cât ai devenit mai puternici cu atât sai hrănit mai lesne, 

și cu cât sait hrănit mai lesne și mai bine, cu atâta au de- 

venit maă tari și mai liberi. Omenii din perioda de pâtră și 

de brouz aii fost înlocuiți de un soiii mai puternic. Pretutindeni 

în câmpiile pustii ale Americei şi în Insulele Oceanice s'a gă- 

sit rămășițe de sălașuri dispărute și uitate astă-qi, cari aii făcut 

loc altor seminţii mal active mai inteliginte, cară aiă desvoltat 

inteligința lor până a ajunge la starea de civilisaţiune în care 

îi vedem în Italia, în (Germania, în Francia și în Anglia. 

Seiintele omenesciă, 

Sciinţele fisice, cari astăqi se predaii în tote şcolile, la cei 

vechi eraii practicate ca sciinţe oculte, ca o putere de care 

dispuneaii numai magii, regii și sacerdoțiă. Fenomenele naturale 

nu erai considerate ca supuse legilor fisice ci numai miracole- 

lor. Poporul în simplitatea lui credea că prin miracole și prin 

magie se putea scote apă din petră, aduce mană din cer, în- 

via morţii, aduce stele pe coș, cunâsce viitorul, seca isvore, 

face strigoi și stafil. Astă-qi oră cine a trecut prin școli saii 

print'un atelier, scie ce pot sciințele fisice și ce mari folose 

a adus și mai pot aduce omenirii. Glasul se transmite la mil



e 
————— 

schimbată starea lumii într'o jumătate de secol, Nică o reve- luţiune politică și socială n'a putut aduce în lume o prefacere comparabilă cu acea adusă de drumurile de fer, de navigați- unea vap6relor și de telegrafia electrică. In tote dilele omul dobîndesce puteri n6uă. Acum 40 de ani irebuial 20 de die pentru a merge de la Bucuresci la Paris, astă-di acest tnp sa redus cu 901, depărtarea este numai de 48 de ore în loc de 480. Telegraful și telefonul ati făcut să dispară timpul Și spaţiul; Și ce sunt până acum puterea aburului și a Baa lui pe lângă espansiunile pe cari nu scim încă a le dorina; precum sunt acidul carbonic solidificat, nitro-glicerina, fulmi- nantele, dinamita, etc., a căror putere întrece sute de mii de at- mosfere. Acţiunea Sreutății, curgerea liquidelor și a gazurilor, căldura, lumina, electricitatea, electromagnetismul, espansiunea sazurilor, tâte aceste puteri din cară aă resultat mașinele  hi- draulice, vaporele, locomotivele, drumurile de fer, telegrafia, telefonia, ete., ni s'aă dat de sciința fisică care în puțin pare că va pune la disposiţiunea omului ca so întrebuinţeze în in- dustrie și în metajurgiă căldura acumulată, provenită de la ra- dele sOrelui, destinată a înlocui lemnul și cărbunele, 

țarea sali consumaţiunea u- 
vi a măsura puterea industrială a 
exemplu, care este un productii 
multe, dacă nu în tote fabrica- 

vi ca măsurătore a puterii indus- 
de industria și meșteșugurile înflo- 

sulfurie este forte mare, precum 

nor materii chimice pote ser unei țări. Acidul sulfuric, de Chimic care intră în cele mai iunile, pote forte bine ser triale a unei țări. Acolo un 
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este fârte mică saă chiar nulă acolo unde lipsesce teehnologia. 

Acţiunea și importanța chimiei cresce pe totă diua, este pe 

calea de a fabrica, zahar de casă din ori ce fructe, de a face 

hârtia din lemn, de a cristalisa carbonul și siliciul și a face 

diamant, rabin și smarand și oră ce piatră preţiosă din cărbune 

și din nisip, și Dumnedeii mai scie dacă aflarea, petrei filoso- 

fale se mai pote considera ca o chimeră. 

Mineralogia se ocupă. cu cunoscința substanţelor cară se află 

în coja pămîntului. Alege pe cele cari se pot întrebuința în 

comerciă şi în industrie, le dă chimistului saii metalurgistului 

și acestia le aduc în stare de a fi întrebuințate în arte: ne 

daii fer, cositor, aramă, plumb etc., estrase din ele. 

Mineralogului i se cere pstra de fer, mineralul, cărbunele de 

pămînt, marnă și argil, iar chimistului metalurgist căruia i se 

daii aceste substanţe, i se cere fer, oțel, fontă, etc, producte 

cari pe urmă trec în mânile meșterilor și fabricanţilor de arme, 

de trăsuri, de mașini, de tot felul de ferărie, etc. 

Aplicaţiunea geometriei la mineralogie a dat un ram de 

sciință cu totul special și forte util în cercetările și în cu- 

noscința mineralelor, Oristalografia, care recunâsce natura ma- 

teriilor minerale după formele constante cu cari se întăţi- 

ș6ză și care este caracterul individualităţii proprie fie-cărei 

substanţe neorganice. 

Geologia, când se ocupă cu cercetarea proprietăţilor fisice ale 

substanțelor din cari se compune coja cunoscută a pămîntului și 

cu relațiunile şi legăturile ce ati între dinsele, se numesce Geo- 

gnosie, o sciință sait un ram al sciinței geologice căreia, îi 

datorim descoperirile albiilor (bassins) de cărbune mineral, a 

vinelor metalice  (filons) și a puţurilor artesiane. Când însă 

Geologia se ocupă cu formarea acelor substanțe, se numesce 

Geogenie, o sciinţă cu. totul n6uă, despre care cei vechi nu 

se pare să fi avut cea mai mică cunoscință. Acest ram al 

sciinței îl datorim mai cu semă lui Cuvier, lui Humboldt, iui
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Murchison și lui Elie de Beaumont. Acești părinți aă sciinței geogenice ne-ati dovedit că pămîntul este de o vârstă atât de veche, încât calculul scapă minţii n6sire, și că dacă am lua ad literăm timpii desemnați în cartea Genesii, cifrele ce-i re- presintă ar fi numaj nisce infinite mici pe lângă realitate. Pro- gresul și toleranța secolului în care trăim n'aă permis că a- cești învățați să fie trataţi ca Galilei, din contră clerul an- glican, mai ales, a fost selos a căuta și a afla cum sar pută pune scriptura, în -acord cu descoperirile sciințifice. Reveren- dul părinte Doctorul Bukland a scris o carte forte însemnată asupra acestui obiect. Geologii aă deschis un câmp vast filo- sofiei naturei, 
Cercetările zoologice și botanice rămăsese în părăsire după Aristot şi Pliniă, dar în timpii moderni Linn6 și Buton, de- șieptând natura, le-ati continuat. Acestor doi amici şi admira- tori ai naturei le suntem datori cele dintâi lucrări din timpii moderni asupra zoologiei şi botanicei; unul, cel mai plăcut na- rator al caracterelor și al obiceiurilor animalelor, celalalt un filosof care a căutat legile naturei în ființele cele mai umile. Astronomia, și istoria naturală preumblă spiritul omului în- ive cele două margini neaccesibile, între infinitul mare : spa- tul și timpul, și infinitul mic : momentul și punctul. Dacă o- mul ne pare o ființă mică când îl comparăm cu părintul din care este o fracțiune representată prin cifra, : 

1 j 
Îi 3 cu 30 ds nule „300, 000, 000, 000, 000; 000,000 și puricele, care nu este de câţ.: 

Il Ş 1 “4 cu op pa Sa 4, cu opt nule 400, 000, 000 parte din om, nu putem închipui care pote fi mărimea, ființe- lor şi lucrurilor microscopice sati a microbilor lui Pasteur, și de ce să ne oprim aci, când vedem că o picătură de indigo colorâză întrun mod simţitor o bute de apă, cu ce cifră sar 

  

 



73 

put esprima cătimea de indigo ce sar afla în fie-care pică- 

tură de acea apă, ce mărime să dăm organelor vitale ale unei 

insecte microscopice? 

Prin investigaţiunile sciințelor omul a putut înțelege că pă- 

mintul, acel colos pe care se credea odiniră că stă rezemată 

bolta cerâscă nu este de cât o părticică infinit de mică a u- 

niversului, 

Cu cât admiraţia omului pentru mărimea globului săi a 

scădut, cu atât admiraţia pentru mărirea ziditorului universului 

a crescut. A crescut de la greutate de nisip și de la organele fi- 

ințelor microscopice și mierobice până la mărimea bolţii ce- 

resci, cu cât s'a întins cunoscinţele şi investigaţiunile. 

Forma, grămada, greutatea, densitatea și mișcarea, pămîntu- 

lui sunt astădi cestiuni resolvate asupra cărora nu maj rămâne 

nimica de făcut. Meritul cel mare al acestor mari descope- 

rită revine secolului XVII; Astronomii modernă ai trebuit să 

facă n6uă investigaţiuni, ati căutat a-și forma 0 idee despre 

dimensiunile sorelui, a cărui depărtare de pămînt este de 

289,189, 800 kilometri, 

Copernic a găsit astronomia în starea în care o lăsase Pto- 

lemeu, încurcată în mulţime de cercuri în cari se învârteaii 

corpurile ceresc împrejurul pămîntului, și când a voit să-și facă 

o idee despre depărtarea sorelui, d'abia a îndrăsnit să pre- 

fere cifra de opt milione de kilometri. Mai în urmă Kopler a 

mers mai departe, a îndrăsnit a. dice că depărtarea sorelui 

de pămint trece de 21 de miliâne de kilometri; acel care sa 

apropiat mai mult de adevăr a fost Cassini, astronomul italian, 

căruia Ludovic XIV i-a încredinţat observatoriul Parisului; 

el a apreciat depărtarea sorelui cu o cifră de şese oră mai mare 

de cât a lui Kopler, și de 16 ori mai mare de cât a lui Co- 

petic. Dar adevărata distanță nu sa putul determina întrun 

mod sciințific de cât cu ocasiunea trecerii planetei Venus pe 

dinaintea sorelui Ja 3 lunie 1769, când sa observat din 50 de
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stațiuni din Europa, din 6 stațiuni din Asia și din 17 din America, din cari cea mai însemnată a fost făcută Otaiti de vestitul astronom și navigator Cooke; acolo trecerea plane- tei a durat 6 ore. Cifrele date de tote acele observațiuni ali variat între 141,381,690 de kilomatri și 175,120,490 kilometri. Un alt astronom Encke la 1822 și 1824 a apreciato după paralaxa sorelui, adică după unghiul sub care semi-diamentrul pămîntului sar ved6 de un observator care sar afla în s6re, pe care a săsit'o de 8,576, ceea ce dă pentru depărtarea s6- relui cifra de 153,686,706 kilometri. Aprecierile celor mai moderni, Hausen, Leverier, Airy, Stone, Foucault și Puiseux ali variat între 153,686,706 și 147,94,154 kilometri, 
Acâstă cifră, care ne părea spăimântătore, este o cătime mi- nimă pe lângă depărtarea, stelelor cari sunt de miliâne de ori mai depărtate, precum a stelei a din constelaţiunea Centaurului, care se esprimă printr'un număr de 14 cifre 35,190,000,000,000 kilometre, și a Lebedei, o stea mică de al 16-a ordin, a cării depărtare de Ja pămînt, se esprimă prin numărul : 70,500,000,000,000 kilometwi, paralaxa ei fi tind, după observaţi- unile lui Bessel, numar de !/, de secundă, diametrul e proba- bil ar fi de 19,279,320 de kilometri, și ar fi de 200 de ori mai luminâsă de cât sorele. 

Secolul nostru este al sciinței. Sunt ani în cari o sciinţă face pași gigantici, aste] anii din urmă a fost rîndul sciinței electro-magnetice ; prin cele trei esposițiuni internaţionale s'aii 
vulgarisat o mulțime de aplicațiuni și anului trecut i-a rămas 
numele de anul electricității, Acest ram a] sciinţei a trecut de 
acum în domeniul industriei Și al artelor. Observaţiunea Și esperiența a luat locul imaginaţiuniă, al 
hipoteselor şi al teoriilor; Sciința se mărginesce a constata și a coordona faptele. Canq nume&rul  observaţiunilor asupra unui ordin de fenomene sa mărit îndestul, ca să se potă stabili 
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regulele și legile cărora sunt supuse, acel grup de fenomene 

se clasâză, se coordoneză și constitue o sciinţă sati un ram 

al unei sciințe. Pe cât timp o serie de observaţiuni și de cu- 

noscințe nu se pâte grupa şi nu ajunge în stare de a se pute 

determina, cu certitudine împrejurările în cari se pot produce 

fenomone supuse domeniului lor, nu pote constitui o sciință. 

De esemplu Chimia, cât a fost în stare de sciință ocultă lip- 

sită de regule, scrisă numai în recetele empiricilor și ale Al- 

chimistilor, nu se putea intitula sciință; dar când a venit La- 

voisier, Priestley, Berzelius și ai descoperit legile cari presidă 

la compunerea și descompunerea corpurilor și ai ajuns a 

cunâsce sintesa, și analisa chimică a substanțelor și a aflat 

raporturile, relaţiunile de afinitate și de coesiune ale atomelor, 

atunci sa transformat şi a meritat numele și rangul de sci- 

ință, 

Să luăm un exemplu de procedarea adoptată. Aprindem 

bumbac muiat în se, acel bumbac arde, dă căldură, lumină, 

și dispare împreună cu seul; iată o serie de fenomene, pe 

cari le pote observa fie-care. 

Urmând înainte cercetarea, căutând să esplicăm și să ailăm re- 

gulele la cari sunt supuse aceste fenomene, și. să căutăm casu- 

rile în cară se pote reproduce, ajungem la, esplicarea și la cu- 

noscinţa legilor la cară sunt supuse. Scim că căldura descompune 

substanțele grase; descompune dar stearina, oleina și margarina, 

substanțe srase din cari este compus seul; mai scim încă 

că carbonul și hidrogenul cară intră în compunerea materiilor 

grase, când se unesc cu oxigenul, devin luminose în punctele 

acelea, unde acele două gazură se află în contact; și maă scim că 

luând dintrun corp părticele cât de mici, acel corp scade și 

dispare. Prin urmare tot luând hidrogenul şi carbon din seii 

și din bumbac şi transformându-le în apă și în acid carbonic 

substanţele primitive ai să se consume, să dispară, și să dea 

nascere altor substanţe ; iată esplicarea, fenomenului ; dar să
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mergem și mai înainte cu raţiunea, să ne întrebăm care este Causa căldurei care ese dintr'acel seă și dintr'acel bumbae ca dintr'un isvor? Nenumărate fapte repeţite de mii și de mi- lione de oră, ne-ar face să credem că căldura este efectul mișcării; în ceasul de față ea ar resulta din mișcarea părtice- lelor saă a atomelor hidrogenului și ale carbonului, pornind fie-care de la locul lor ca, să mârgă să se unâscă cu oxigenul din aer, și să se mistuiască în atmosferă în stare de abur, de apă şi de acid carbonic. O bucată de fer lovită cu un cio- can se încăldesce atât că nu poţi țin6 mâna pe dînsa ; se încăl- desce fiind că acea acțiune a, loviri ciocanului silesce mo- leculele ferului să se sbrămule din loc, să iea altă posiţiune unele către altele, se face o mișcare care produce călduri, Că se strămută moleculele ferului din locul lor, prin bătaia ciocanului, nu încape îndoială ; dovadă, că forma bucății de fer se schimbă, de unde era un drug gros Și rotund a devenit sub- țire şi lat; moleculele de la suprafața, bătută S'aii dus în laturi. Dacă combinaţiunile chimice sai schimbările posiţiunilorii respective. ale atomelor unui corp prin afinitatea ce au cu a- tomele corpului cu cară se pun în contact, desvoltă căldura, la rîndul seii căldura, bote causa saă înlesni combinaţii chi- mice. Și cuvîntul, pentru ce acesta, este lesne de înţeles. A- tomele ţiindu-se Strins legate una de alta pr culară, (sa coesiunea lor) şi 
corpurile, a le face să iea, părta moleculele unele de altele, urmeză a dice că daca căl- dura va fi destul de mare, ca să le depărteze, atât cât să le scâtă din cercul lor de atracțiune, din cercul din care își pot esersa puterea lor atractivă, și dacă tot de o dată punem pe de altă parte în apropiere un aţ CcOrp cu care să aibă afi- nitate, se pot produce combinaţiuni n6uă, adică să se nască un al treilea COTp, ceea ce se întîmplă ori de câte oră asemenea corpuri se pună în împrejurările prescrise de sciinţă ca favora- 

in atracţia mole- 
căldura având puterea a dilata  
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pile. Dacă într'un vas în care am pune oxigen și hidrogen de 

proporțiunile una către două (1 : 2), am introduce foc sai O 

scînteie electrică, îndată aceste d6uă gazuri se combină și daii 

nascere unui alt corp care e apa, ceea ce se întîmplă când 

un bec de gaz rămâne deschis și lasă să iasă gazul în odaie ; 

îndată ce se întroduce o lumînare are să se întimple esplosiune, 

căci, aerul care se află în odae, în loc de a fi aer atmosferic 

curat, este în mare parte un amestec de gaz oxigen şi de hi- 

drogen. Acesta este causa multor explosiuni periculose acolo 

unde se obicinuesce luminarea cu gaz aeriform în apartamente. 

Dacă întrun vas de oxigen am introduce părticele mică de 

fer curat, cum îl putem dobândi cu o pilă forte fină, acele două 

elemente, ferul şi oxigenul, se combină şi produce căldură, o 

căldură așa de intensă în cât părticelele de fer se aprind, se 

roșesc și devin luminâse, ceea ce vedem prin acțiunea amnaru- 

lui, piatra cremene fiind mai tare de cât ferul, rupe părticele 

de fer din amnar, acele părticele de fer în contact cu oxigenul 

din aerul atmosferic se încăldese și devin roșii, cu acele schin- 

tei se pâte aprinde iasca. 

Printr'aceste observaţiuni și consideraţiuni se pote crede că 

fisica, chimia şi mecanica sar pul€ reduce la una şi aceași 

sciință; în starea lor de astă-qi însă suntem siliți a le consi- 

dera. ca, trei sciințe separate. 

Ramurile sciinţei se îmmulțese cu sporirea observațiunilor 

şi descoperirilor. Când o serie de fenomene observate devin 

destul de numerse ca să constitue mai multe categorii, să se 

potă clasa după regulele la cană sunt supuse, ele formeză o 

sciință nouă sati un ram al unei sciințe, O despărțire n6uă în- 

tr'o sciinţă; o împarte în două saii mai multe ramură. De esemplu: 

Istoria naturală constitue astădi trei mari despărțiri, trei sci- 

inţe separate : Zoologia, Botanica și Mineralogia. O ramură a unei 

sciințe devine ea însași o sciință; dintr'o sciință se nasc mai 

multe sciințe; două saii mai multe sciințe puse în relaţiune



  

sică ne dă Mecanica ; ast-fel că sciințele se țin legate între din- sele ca un lanţ Și derivă unele dintr'altele. Cercetată sub un singur punct de vedere, Chimia nu este de cât o parte a Fisicei, Mineralogia 0 parte din Chimie, Geologia o sciință compusă din 
Fisică și din Mineralogie ; Fisiologia, Anatomia, Osteoloiga, Mio- logia, sunt nisce ramuri ale Zoologiei. Numărul sciințelor cresce necontenit cu câţ înaintăra în cu- 
noscinţe, 

enumerând pe acele cari s'ap fi putut forma, cu fenomenele 
Și Observaţiunile morale și fisice din timpul s&ă, a ajuns la 
mai multe sute. Dalambert a făcut un arbore al sciinţei; la 
tulpina, arburelui a pus inteligența Omenscă cu trei mari crănaț: 
Memoria, Rațiunea și Imaginaţiunea, din cară decurg ca ramuri 

ia, Filosofia și “Poesia. Din Istorie și din Filosofie. derivă 
tote sciințele și din Poesie resultă frumosele arte. Ampere a 
încercat și dinsul a face o clasificare a după esemplul clasificărilor adoptate în părțind sciințele în familii. Ori care ar fi Clasificarea ce s'ar tace, Astronomia, va ocupa 
tot-d'auna locul cel d'întâiă în ierarchie. În tot timpul sufletul 
Omului a fost răpit către cer; cele d'intâiă investigaţiuni. ale 
lui ai fost asupra stelelor. Întâită vedem pe păstorii Chaldeeni 
cercetând adâncimile firmamentului târdiă vin cercetările omului asupra 

Sciințelor; el a urmat 
sciinţele naturale, îm- 

și numai în urmă, mai 
Pămîntului, cari acelea 
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niaă început într'un mod serios de cât cu Aristot. Asemeneă, 

și în timpii renascerii (Renaissance) întâiii Copernic, Kepler și 

Newton, şapoi Linn6, Buffon și Cuvier. Întâiii cerul ş'apoi 

pămîntul. 

Dacă dela sciințele positive vom trece la, sciințele metafisice, 

găsim că în ordinul moral ca şi în cel material se pune în în- 

tâiul rang observarea, faptelor şi după aceea vine controlarea și 

confirmarea, în deosebite moduri. Şi numai mai în urmă, se 

pote procede la descoperirea relaţiunilor și legăturilor ce esistă 

între dînsele , căcă numai astfel ne putem sprijini și întemeia, 

pe fapte bine constatate. 

A căuta să deducem legile morale prin rațiune din nisce 

axione abstracte este a ne espune la erori și la contradicţiuni. 

Observaţiunea fenomenelor din lumea morală , bine dovedite 

prin Psichologie, prin Istorie, prin Economia-politică saii prin 

studiul relaţiunilo» ce esistă între acele fenomene, pot consti- 

tui basa cunoscințelor sciinţifice ale naturei omenesci. Sunt 

însă idei cară se impun de sinele, independent de ori ce ra- 

țiune, de ori ce credință dogmatică și de ori ce noțiune de pe- 

dâpsă saii de recompensă. Acelea sunt nisce fapte primordiale 

ale nature omenesci ; astfel, simţul binelui și al răului, atrac- 

țiunea ce simțim către tot ce este bun și frumos, noţiunea 

libertăţii, a, datoriei și a onorului, întrun cuvînt regulele vieţii 

sociale practice, sunt idei fără de cari datoria către sine, 

către semenii săi, către societate și către Dumnedeă ar fi nu- 

mai nisce cuvinte fără înţeles.
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INCEPUTUL OMULUI 

„Dovedi geologice 

In timpii d'întâiă, când pămîntul era în incandescenţă, n'aii 
putut esista pe suprafața lui ființe organisate; a trebuit să 
trecă mii de mii de seculi până ce căldura suprafeţii să de- 
vie destul de scădută ca să permită vi6ța organică. 

După teoriile cosmogonice admise astădi, pămîntul a făcut 
parte, împreună cu tâte cele-alalte planete, dintr'o nebulsă, al 
căreia mied era, sorele din care sa rupt, prin rotaţiune, și cu timpul a trecut treptat din starea gazosă sati aburâsă, la stare 
de fusiune sai liquidă, și mai în urmă liquidul începând a se 
solidifica a prins c6je, o coje a căreia grosime cresee nein- 
ceiat, cu cât se răcesce mai mult. Acea parie solidificată după 
calculele geologilor trebue să fi ajuns astădi la o grosime ca de 160,000 de metri, fenomen care semănă cu ceea ce se în- tîmplă când topim plumb sai aramă și lăsăm să se răcâscă: 
suprafața prinde c6je pe când interiorul este încă, topit liquid: saii cu ceea ce vedem la aburul care ese din cazanul unt locomotive. Acel abur, în contact cu aerul rece, se transformă în apă și cade ca plâia, Și daca este destul de frig afară. se transformă în zăpadă saiă bucăți de ghiaţă, ceea ce se întim- plă și cu norii cari, când sunt duși de vînt în părță mai reci, se transformă în plâie, în ghiață, zăpadă, și grindină, 

Alteraţiunile căldurei pămîntului, care a mers tot scădând până a ajuns la temperatura de astădi dintre equator și poli, ai făcut că multe din animalele timpilor vechi n'ar mal pu- t6 exista, căci pămîntul s'a răcit prea mult, ca temperamen- tul lor să potă resista, anutimpilor actuali. Că a esistat însă 
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odinioră se constată prin rămășițele lor fosile cari se găsesc 

în formațiunile din timpii în cară aiă trăit, de pe când căldura 

suprafeței pămîntului era mult mai mare. 

Ființele ce vedem astăqi, de și nu sunt identice cu cele de 

altă dată, dar aii multă asemănare cu dinsele; s6mănă atât 

de mult în cât cele de astădi par a fi nisce metamorfose ale 

acelor cari ati esistat odinioră, nisce transformaţiuni cari ar 

put6 fi considerate ca resultatul influenței atmosferice, a na- 

turei tărimurilor în cari trăesc, a deprinderii, a nutrimentelor, 

a trebuințelor, a felului vieţii ce șTaiă creat, și a o mie șo sută 

de împrejurări anevoe de apreţuit şi de enumerat; ast-fel că 

până la un punct star put admite că a esistat și esistă o 

continuitate. Se pote constata chiar cum o fiinţă a derivat din- 

tr'o altă ființă anterioră. Teoria. transformaţiunilor se impune Ore 

cum înt”un mod general; dar acâsta nu intră în cadrul a- 

cestui studii ; tot ce putem dice este că în unele casuri di- 

ferințele sunt atât de neînsemnate în cât nică derivaţiunea, 

nici înrudirea a du genuri și specii consecutive nu se pote 

tăgădui. Investigaţiunile făcute până acum întracâstă direcțiune 

sunt încă pre recente și pre puţin numerose ca sciința să se 

pOtă rosti întrun mod absolut. 

Sunt puţini ani de când cugeiarea şi-a. rupt lanţurile, și de 

când acei cari îndrăsniaii a spune un adevăr care ar pute 

jicni unele credinţe religiose saii politice nu mai sunt arși de 

vii, înveninați saii cel puţin închişi în temnițe adânci ; d'abia 

ali trecut 240 de ani, de când Gmenii de sciinţă erai siluiți să 

mărturisescă dinaintea sfintei inchisițiuni că pămîntul e cen- 

rul universului împrejurul căruia se învirtesc tote. 

Sai dis şi s'aii eredut multe asupra începutului omului, dar 

până acum nimeni nu pote arăta întrun mod precis epoca a- 

parițiunii sale pre pămînt; tot ce scim este că la venirea sa 

în lume, €l m'a putut fi ceea ce-l vedem astăţi, şi că nemul 

6
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săii nu a perit cu totul în dihuviă, de la un capăt până la cel- 
alalt al pămîntului. 

Dară, deşi la, întrebările ce se pot face asupra. originei și a- 
supra faselor prin cară trebuie să fie trecut până ce a ajuns 
la, starea actuală, nu se pote respunde cu certitudine; dar is- 
toria lui se află întipărită de timp și de natură, pe vhfurile 
munţilor, în c6ja pămîntului și în fundul mărilor ; hieroglife 
trase de natură, pe cari încetul cu încetul sciința începe a le 
descifra ș'a le înțelege, precum a cetit pe obeliscă și pe cilin- 
drele cuneiformice faptele Egiptenilor ș'ale Asirienilor. 

A sci cum și când s'a ivit omul pe pămînt este o problemă 
mare neresolvată încă, cu atât mai importantă şi mai intere- 
santă, cu cât ea este strîns legată cu cestiunile de sociahi- 
litate și de civilisațiune, strîns legată cu cunoscințele asupra 
originei poporelor, a înrudirii limbelor, și a modului cum fie- 
care ginte își esercită acțiunea și misiunea sa în lumea a- 
c6sta. 

Scriptura, ne spune și Geognosia ne dovedesce, că omul a 
venit pre pămînt în urma mai a tuturor celor-alalte ființe cu 
vieță. 

Când cercetăm adâncimile Pămîntului, găsim felurimi de ră- 
mășiţe de ființe organisate, dispuse în ordinea în care ati ur- 
mat și aă succedat una alteia pre pămînt, mergând tot trep- 
tat de la cele mai simple până la cele mai complicate. 

In succesiunea, de rămășițe fosile aflate în formațiunile geo- 
logice nu s'aă găsit urme de presența omului decât numai în 
formațiunile may recente, în turbării, în tărîmurile de pe la fi- unele formațiunilor terțiare, în pesceri, în caverne și în aluvionele 
contimporane cu bolovanii rătăcitor (blocs erratiques), în cati 
pămiînturi se află amestecate cu Elefantul meridional, cu Rino- cerul, cu Trichorinul, cu Ipopotamul cel mare și cu Masto- 
dontul. Esistenţa omului fosil este încă și astădi contestată de mulţi învățați.
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Cei mai mulţi geologi admit că pe la finele formațiunilor 

texțiare, emisferul nostru a, fost expus printr'o schimbare a a- 

xului săi Ja o mare scădere de temperatură, că ar fi tre- 

cut treptat de la o căldură toridă la un ger forte mare, şi că 

după aceea, temperatura ridicându-se Yarăși din noii la starea, 

de mai nainte prin venirea axului la locul săi, ghețarii cari 

îl acoperise sub acţiunea frigului topindu-se, aii adus o mare 

prefacere. Acestă revoluţiune pare că caracterisă mai cu s6mă 

începutul epocei quaternare, adică a epocei formațiunilor geolo- 

gice de nisipuri, de pămiînturi diluviale. Petrile şi bolovanii 

proveniți dintr'acest desgheț sunt “productul puterii cu care 

curgea atunci apele, o urgie a apelor care trebue să, fi durat 

mii de mii de ani. 

Rămășițele fosile ce se găsesc în acele pămiîntură, dovedesc 

până la. evidenţă că pe la începutul acestei epoce esistaii deja 

multe din animalele cunoscute astăqi, precum ursul, leul și 

altele, pote chiar și omul. În timpul diluvian se găsesce Hipo- 

potamul, Rinocerul și mai cu osebire Mamutul. Pare că ace- 

stui animal îi priea, temperatura cea rece prin care trecea 

emisferul nostru. Mai în urmă însă, când a început a se în- 

căldi și a putut să se ivescă calul, boul, bisonul și renul, și 

a început a-i lipsi nutrimentul, mamutul a început a se îm- 

puţina, a deveni din ce în ce mai rar, şi încetul cu încetul a 

dispărut cu totul, precum a dispărut mai în urmă la rîndul 

săi renul din centrul Europei. 

Migraţiunile acestea coincid tote cu finele epocei quaternare; 

dar din tote aceste suecesiuni de vieţuitore, fără îndoială cea 

maă importantă este aparițiunea omului. 

Este incontestabil că de la venirea acestei ființe trebue să 

fi trecut sume incalculabile de ani, un interval în care acţiu- 

nile felurite la cari a fost expus pămîntul să producă prefaceri 

însemnate în temperatură, în vegetațiune şi în condiţiunile ai-
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mosferice, cari tote ati avut influența lor asupra omului ca ȘI 
asupra, celor-alalte animale. 

Cuvier, în scrierea, sa Discours sur les revolutions de la sur. 
face du globe, ne spune că trăim în mijlocul unei a patra serii 
de ființe; că după reptile, după paloeotherium, mamut, ma stodont și megatherium, aă venit animalele domestice și în fine omul; căcă numai în stratele formate mai în urmă, în aluvine 
și în congregate de formaţiuni moderne, se găsese oseminte 
fosile d'ale animalelor cari trăesc astădi. Cuvier ne maj spune că o să vie un timp când pămîntul va fi atât de rece în căt nu va permite nici omului, nici animalelor cu cară trăim, să mai existe; și că atuncă ele vor dispare la rîndul lor, precum ai dispărut miliânele de soiuri și de varietăți de ființe cară ai existat înaintea lor, precum ati dispărut animalele antede- luviane, plesiosaurii, ichtiosaurii și mii de mii de altele. Sciința nu are încă destule elemente ca să ne potă. spune când a apărut întâiul om; dar pare probabil că el exista în epoca numită de geologi neolitică, și că în epoca pleistocenă trăia un fel de Omeni vânători şi pescari ale căror 6se aveai cam aceeași conformaţiune cu a Eschimosilor. 
În bolovanii eratici din ghețarii Scoției stai găsit ose de om amestecate printre 6se de elefant, ceea ce dovedesce că omul exista p'atuncă pe când o mare parte a Europei meri- dionale era, acoperită de gheţurile ce se formase prin modifi- carea temperature mărilor polare. 
Deși în acel cataclism trebue să fi perit o mulțime de ani- male, însă cercetarea rămășițelor aflate în stratele pămîntului dovedesc că omul a putut scăpa. Prin dicerea fosil înţelegem starea unei fiinţe organice în care materia organică a fost în- locuită atom cu atom cu Substanțe terâse saii metalice, mai ales cu calcar Și cu siliciă. 
Pintre rămășițele de arbori vechi aflați în funâul turbarie- lor, s'aii găsit unelte făcute de mână de om, unelte de pâtă,
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de os şi de bronz. Prin ele se pote stabili, până la un 6re- 

care punct, un ordin chronologie a succesiunii Omenilor cari 

ali trăit în timpii acelor formaţiuni geologice. Cu cât ne suim 

mai sus pe seara formațiunilor, cu cât ne apropiăm mai mult 

de depunerile de pămînturi mai recente, cu atât acele unelte 

preistorice devin mai numerose şi mai perfecte. 

După uneltele de cremene, saii silex brut şi necioplit, găsim 

unelte de silex cioplit și lustruit; vin după aceea instrumen- 

tele de os şi de corn, tot atât de bune pentru întrebuințarea 

la care par că ai putut servi cele de pâtră, dar mai ușore, ŞI 

mai lesne de mânuit. Mai sus pe scara formațiunilor geolo- 

gice aflăm instrumentele de bronz : topore, ciocane, cuțite, 

săgeți, sulițe, undiţe, ace și fluere. 'Transiţiunea de la unele la 

altele pare forte regulată; rare în părțile de jos ale formaţiu- 

nii, devin din ce în ce mai numerose cu cât ne suim mai 

sus spre surfacia pămîntului; iar când apare câte un instru- 

ment mai perfecţionat, acela din rar la început se îmmul- 

ţesce, pe când cele mai proste, mai primitive se împuţineză și 

dispar ; precum vedem în dilele nstre că dispare furca și fu- 

sul dinaintea râtei de tors, şi precum dispare la rîndul săi 

rOta de tors dinaintea mașinei Mul-Jenny; precum sa împuţi- 

nat și a dispărut mamutul dinaintea renului, și renul dinain- 

tea caprei s'a ei. Pretutindene aparițiune , perfectibilitate și 

disparițiune. 

Calculând timpul cât a trebuit să trecă de la întâia apari- 

țiune a, acestor unelte până le aceea a instrumentelor de bronz, 

după timpul necesar pentru formarea straturilor de pămint care 

le despartii, geologii. cred că a trebuit să fi trecut cel puţin 

50,000 de ani. 

Intrebuinţarea uneltelor pare că coincidă cu domesnicirea 

cânelui, ale cârui rămășițe de oseminte se găsesc alături și 

chiar amestecate cu d'ale omului și ale animalelor de hrană ; 

ceea ce dovedesce într'un mod incontestabil că omul, care la
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început s'a hrănit cu fructe, cu ierburi și cu rădăcini, a de- venit mai târdiu carnivor; a trecut dintr'o stare defensivă la o stare ofensivă și atunci a trebuit să caute mijloce artificiale cu cari să se p6tă servi ca să învingă și să ajungă animalele mai tară în muschi și mai iuți la picior de cât dinsul, Flue- rile de os găsite în vizuniile cu oseminte de om îi serveail negreșit pentru a-și chema câniă, a-și găsi tovarășii și a moni pastrile. Acele de os Și cuţitele de silex, probeză că scia să întrebuințeze peile pentru aș-i face cu ele îmbrăcăminte, Din epocele preistorice cari aă preces epoca de bronz în Eu vopa centrală s'a găsit pe 6se de fildeș, pe cârne de ren Ș pe plăci schistâse (ardoise) trăsături cari figuraii animale dispă- rute saă mutate din regiunile n6stre, precum între altele, pe un os s'a găsit însemnat lupta între mamuţi și reni, _ Locuinţele lacustre, cari s'a descoperit în fundul unor lacuri ale Elveţiei și ale altor ț&ri, par că ar coincida cu epoca pe- trei lustruite şi a bronzului. Cat pentru întrebuințarea focului, găsim urme chiar în t&rimurile unde Sa arătat cea maj ve che aparițiune a omului, Nu se pâte însă vede nimic care sit ne arate prin ce mijloc și-l procura, căci și astădi se mai gă- sesc populaţiuni sălbatice cari nu sciii face foc ali-fel de cât luându-l unii de la alții. Unele triburi aă și astăqi păzitori pen- tru conservarea focului precum era la Romani Vestalele cari păziaă flacăra sântă în 'Pemplul Vestei, 
| După calculele Seologilor a trebuit să trecă cel mai puţin 100,000 de ani pentru formarea tărimurilor cari s'aă depus de la aparițiunea rămășițelor și indicelor cară probăză esis- tența omului. Acâsta este cifra, ce sciința pote indica până a- 

luă ființă care și astăgi stăpânesce pămntul. Aci se opresc a- asupra omului și daă rîndul antropolo- gului, etnografului și istoricului,
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Varietatea tipurilor omenescă. 

Multe și variate sunt petrele de tot felul cari se află pe fa- 

ţa pămîntului, ele se presintă sub milione de forme şi cu 

tot felul de aparinţe; dar când le cercetăm cu băgare de semă 

şi intrăm în amărunte, cercetându-le atât din punctul de vedere 

al formelor cât sub acela al compunerii lor, ele se pot deo- 

sebi în trei mari categorii, sai mai bine dis, în trei mari fa- 

mili, bine distinse și bine caracterisate, ale căror base sunt 

varul, silicele și carbonul. Aceste trei elemente amestecate și 

unite în tote modurile și în deosebite condițiuni și proporțiuni 

trecute și petrecute prin foc şi prin apă; prin topire şi prin 

disoluţiune, prin precipitaţiune şi prin cristalisare, supuse la. 

influenţa diverselor acţiuni ale puterilor fisice de sus, de jos 

și la influenţele climaterice, ni se presintă n6uă sub mii de mi- 

line de aspecte, împletite între dînsele și amestecate cu ră- 

mășiţe de ființe cară ai vieţuit pe uscat și în apă, pe timpul 

pe când se formati t&rîmurile cărora ele aparțin și ne daii 

varietatea ce vedem. 

Bare ori cele trei elemente mai sus indicate se află într'o 

stare de puritate şi numai ca 0 escepţiune le întâlnim câte o 

dată ast-fel; şi chiar atuncă le găsim în cantităţi așa de mică 

în cât sunt ceva rar, chiar prețiose, ca un accident. 

Ceea ce dicem despre stâncile din cari se compune câja 

globului nostru, se pote dice și despre Gmeni cari locuesc pe 

suprafața lui. Multe și varii sunt fisionomiile, feţele și trăsu- 

rile lor, toți Gmenii însă aparţin unui și aceluiaşi n6m: n6- 

mului omenesc; ei se deosebesc atat de mult între dînșiă, în 

cât cu puţină deprindere și băgare de sâmă , fie-cine pote di- 

stinge lesne și clasa pe seminţii (race) și chiar precisa ţările 

cărora aparţin. Omenii se pot împărți în grupe şi orîndui pe se- 

minţii și pe familii după regulele și prescripţiunile sciinţei, precum
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se face și pentru studiul altor ființe organice sai inorganice, pentru animale, pentru plante, pentru minerale, ete. Întâlnind un Arab, un Georgian sai un Rus, anevoe ne pu- tem înșela despre țera și soiul căruia aparţine. | Nemul om, cercetat și studiat din tote privivile lui fisice și morale, unii l'aă redus la trei tipuri primordiale, bine deter- minate și bine caracterisate prin colsrea pelei și prin struc- tura os6să. 

| Acele trei clase primitive saă primordiale, încuserindu-se și curcindu-se între dînsele maj multe generaţiuni succesive sai intermitente și supuindu-se influenței deosebitelor feluri de vieţuire, aă dat varietăți nenumărate de soiuri, de familii, de naţiuni, de Popore şi de individe ; fie-care cu obiceiuri mo- rale și disposițiuni cari le sunt proprii ; înfățișându-se fiă-care sub aspecte distinse, după originea și localităţile cărora aparțin; întocmai ca, varietățile stâncilor geologice şi ca rămășițele fiin. 
> 

țelor cu cari a trăit în epocele când Sati format saă când 

Ori-cum am considera pe Gm, nu se pote tăgădui că sunt multe și mărunte causele cari Vai adus în starea în care îl vedem, în deosebitele localităţi; fie acele eause vesultatul a sim- ple modificaţiuni Supravenite la animale de condițiuni maj in- feridre, precum susține Darwin și scola sa, fie ele 'generaţiuni spontanee, selecțiuni naturale saii împrăscierea. nemului lui Noe; nu este mai puţin adevărat că diferințele există şi că nu ne dutem opri d'a recunâsce că esistă deosebiri însemnate între Omeni, atât în Ordinea, fisică caţ și în cea intelectuală. Acele deosebiri le vom numi seminţii. 

Unitatea, n6mului omenesc, 
Semințiile sunt multe, dar nâmul om este numai unul. Blu- menbach a dovediţ întrun mod peremptoriă unitatea fisică a
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omului, și print”acâsta a dat sciinței etnologice o basă și i-a 

deschis un câmp larg și întins. Consecința teoriei sale este că 

omul civilisat nu este o ființă alta de cât sălbatecul, trogloditul 

transformat prin clima în care a trăit, prin educaţiunea ce a 

primit, prin sciință și printr'o sută și o mie de acţiuni anevoe 

de enumerat. 

Antropologiștii ai desbătut mult timp cestiunea de a sei, 

dacă omenirea se compune de una saii mai multe nemuri, o 

cestiune care a împărţit pe învățați în două tabere bine di- 

stinse : în monogeniști și poligeniști. 

Ori unde am dice că începe omul, nu se pote tăgădui că 

există unitate de nm, și că tote varietățile și soiurile ce ve- 

dem și despre cari ni se povestesce, nu sunt de cât o con- 

secință a legii perfectibilității ce se observă în natură întru 

tote și la tote. 

«Menţionând unitatea nemului, dice Humboldt, lepădăm, prin- 

«o consecință necesară, trista distinețiune de seminții supe- 

«ridre și seminţiă inferiore. Sunt, fără îndoială, familii de po- 

<pore priimitore de cultură, mai luminate şi maă civilisate de 

«cât altele; dar nu se pote dice că unele ar fi mai nobile de 

«cât altele. Toţi 6menii sunt făcuți pentru libertate, pentru 

«libertatea aceea care într'o societate puţin înaintată, aparține 

«numai individului, dar care la naţiunile chemate a se bu- 

«cura, de instituţiuni publice, constitue dreptul comunității 

«întregi. 

«0 idee care apare ca printre negurile istorici, lăţind pe 

<totă qiua salutarul săă imperii, idee care prob6ză mai bine 

«de cât ori-care alta faptul, atât de des constatat și adesea 

«oră r&ii înțeles, al perfectibilității generale a nemului, este i- 

«dea unităţii omenirii. Ea, tinde a doborî stavilele pe cari pre- 

«judeţele şi scopurile interesate le-ai ridicat între Gmeni și 

«face să se considere omenirea, fără distincţiune de religiune, 

«de națiune și de colori, ca o mare familie de fraţi, ca un
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«corp unic, pornit către una și aceeași țintă: către libera des- «voltare a puterilor morale. Acestă ţintă este scopul fina) «scopul suprem al socialităţiă, > 
Când considerăm o serie de ființe și pornim de la acek cu aparinţă simiană spre a ne sui până la omul civilisat, este cu neputinţă a fixa un punct bine determinat de unde să se potă dice că d'acolo trebue să înc6pă omul. Se scie că aiă fost soiuri, seminții saii varietăți de 6meni cari s'aii stins cu totul, și despre cari se pomenesce numai ca de nisce 6meni de o treptă cu totul inferioră, mai jos pe scara inteligenţei de cât tâte speciile cunoscute astă-di. Humboldt ne spune că a văgut chiar el, în America de sud, un papagal care profera cuvinte dintro limbă care nu may esistă. Schafihausen crede că soiurile cari locuiaă odinioră în Europa erai cu mult interiore celor de astăqă. 

Caţi secoli trebue să fi trecut până ce Gmenii să fi ajuns a nu se mai mânca între diînșii și până a putut să-și reguleze relațiunile sociale ? Câţi secoli vor trebui să mai trâcă până Vor ajunge a nu se mai invidia, a nu se mai persecuta, unii 
pe alţii, și până vom înțelege toţi cu toţii că fericirea unuia este un bine pentru toți, precum nenorocirea, fie-căruia, este un răi comun! Se mai găsese Gmeni cară, prin unghiul lor fa- cial, prin volumul și greutatea creerilor și prin slăbiciunea fa- cultăților intelectuale, se pot pune alături, dacă nu și mai jos, cu Gorilul și cu Orangutanul. 

Scara, intelectuală la om este forte întinsă, de vom compara pe gușații cretini din valea de Aosta, și-i vom pune în cum- pănă cu 6menii civilisață ce vedem chiar în vecinătatea lor, cu un L.], Rousseau, cu un de Saussure saă cu un Decan- dolle, să sperie mintea omului de abisul care desparte a- ceste ființe de același nâm. Când privim la unele seminţi ale Africei și ale Americei, ne uimim, măsurând timpul ce a tre-
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buit să trâcă peste omul sălbatie până să ajungă la starea în 

care-l vedem în ţările civilisate. 

Nu încape îndoială, că Gmenii din secolul nostru sunt mai 

deștepți de cât acei din timpii primitivă; și că omenirea merge 

progresând în tote privințele, lărgindu-și mereii cercul fisic, 

moral și intelectual. Omenit cei mai învăţaţi dintr'un secol sunt 

nisce ignoranți în mijlocul învățaţilor secolilor următori, pre- 

cum, învățaţilor din dilele nostre le lipsesce o mulţime de 

cunoscințe, de cari ai să se bucure generaţiile viitore. Aris- 

totele, unul din cele mai mari geniuri cară aii estistat vre O 

dată, nu cunoscea, causa fluxului și refluxului ; nu putea să în- 

țelegă de ce marea, se suia și scădea dilnie şi regulat în Eurip. 

Archimede, dacă ar învia d'o dată cu tâte cunoscințele și cu 

ttă seiința sa, ar rămân€ în uimire și nedomirire d'înaintea 

unsă locomotive, alergând ca năluca, ducând după dinsa o sută 

de vagâne ; dacă ar audi în telefon vocea unui amic de la un 

capăt al pămîntului la, altul. Cine pote spune unde se află li- 

mita, desvoltării spiritului omenesc? 

Dacă nu cunoscem marginile spiritului și apogeul omului, 

cunâscem și mai puţin unde începe el; care era înfățișarea 

fisică a celui dintâi om, și care era starea lui morală? Să 

fi semănat e] 6re întru tote la corp și la minte cu omenii de 

astăți? eu care din ei? Și prin ce transițiuni a trebuit să 

tnâcă ca să devie ceea ce-lii vedem? Invăţatulii Huxley, care 

a făcut un studiii anatomic atât de consciințios asupră omului, 

ne arată în scrierea sa. intitulată : FEmidence as to man's place 

„în nature, că în privinţa craniului și a dentiţiunii Gorilul și 

Cimparnizeul se apropie mai mult de om de cât de maimuţă ; 

el ne arată ceva mai mult, ne dovedesce că esistă o mai mare 

deosebire între greutatea creerilor a doi 6meni din două trepte 

estreme ale scărei intelectuale, de câi între greutatea creeri- 

lor unui om și aceea a, unui Goril. Greutatea cerebrală a unui 

Goril adult este, în termen de mijloc, de 340 de grame, şi creerii
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de om, cei mai Ușoră, după esperiențele D-lui Wagner fiind de 1020 de grame, diferenţa este numai de 680 grame, pe când a găsit că diferința între creerii a doi 6meni se pote sui până la 752 de grame. 
Fără de a atinge câtuși de puțin cestiunea soluțiunii de continuitatea între om și animalele inferiore, cestiune cu to- tul afară din cadrul ce mi-am impus, cred însă de un mare folos, întru ceea ce privesce desvoltarea fisică, a espune aci câteva noțiuni asupra animalelor așa numite antropoide, 

Antropoidii, 

Acestă specie constitue mai cu deosebire patru clase. Gi- bonii, Oranghii din Asia răsăritenă, Cimpanzii şi Gorilii din Africa apus6nă. 
Gibonii și Oranghii formâză n6mul Simia, și Hilobati; Cim- panzii și Gorilii constitue nâmul Troglodit : Ence-Eko și Pongo. Gibonii se găsesc la lava, la Sumatra, la, Borneo, Malaga, Siam, Aracanu și până în Industan. EX tăese în munţi; nu Sunt mai nalță de patru palme și jumătate din crescet până în tălpi; sunt inimoșă, iuți și răi. După arătările lui Muller, lui Duvanel, ale Doctorului Martens și ale lui Waterhouse, a- cest animal este simţitor și prinde simpatie pentru om. Orangul sa Orangutanul se află la Sumatra și la Borneo, trăesce la câmp și în Păduri; este ceva mai răsărit de cât Gibonul. Doctorul Savage îl numesce Mias, după nuinele ce-i dai locuitorii Borneului, Se deosebesc mai multe soiuri ȘI Va- rietăți de Orangutani; Savage îi împarte în Mias-Pappan sai Zimo și Mias-Kassu, 

Cimpanzeul trăesce la Mpongun pe malul rîului Gabun, pe litoralul Africei. Indigenii îl numesc Ence-Eko (om degenerat), nume din care Europeii aă făcut Iocko. Cimpanzii se preum-
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bă în cârduri, femele și pui cu câte un singur mal ; îalia lor 

nu trece de cinci palme. 

Gorilul, așa cum îl descrie Doctorul Savage și Ford, este de 

o statură și mai mare și are și mai multă putere; el locuesce 

în Guinea, de la Camarum până la Angola, în munţi de Cris- 

(al. George Benett și Winslow Dawis spun că vocea lui este 

atât de puternică în cât se pote audi la o depărtare de opt 

kilometri : «Nică o voce de tenor, dice (. Benett, nu pote ave 

«puterea strigătului celui mai mie Goril. De şi “sunetele și 

«tonurile articulate de ori! și de Cimpanzeii sunt puţin nu- 

«merese și puţin variate, pare însă că acești antropoiqi ar 

«avă între dinşii sunete şi strigăte de înţelegere.» George be- 

nett combate pe acei cari conchid dintr acesta că Gorilul și 

Cimpanzul ar fi un soiit de om; şi dice că vorbirea nu este 

o dovadă absolută de putere intelectuală ; el crede că este mai 

mult efectul contormaţiunii larinxului şi a limbei; şi într'a- 

câsta aduce ca exemplu, animale de condițiuni forte inferidre 

în privința intelectuală, precum papagalul, gaița, şi altele, cari 

anticulâză întrun mod forte desluşit, pe când alte animale cari 

sunt înzestrate cu o inteliginţă mult mai mare, precum maimuța, 

tânele, calul, elefantul ete., nu pot articula nici O silabă. EL 

dice că facultatea vorbirii pare că depinde și de latitudine, 

și drept probă spune că mergând spre Equator, vocea devine 

nai sunătâre. Sa observat la câni că își perd puterea lătra- 

tului cu cât se apropie de pol. o 

Gorilul are multă asemănare cu omul. Călătorii cari ai a- 

vut ocasiunea să întâlnescă acest animal și să tragă cu pușcă 

asupra lui, mărturisesc că ai simţit o mare mustrare de cu- 

get la espresiunea de durere a animalului rănit. _ 

Doctorul Du Chaillu ne povestesce despre un fel de omeni 

nuniți Anzici, un soiti forte răi care, p în timpul luă Pigafetta, 

locuia în locul unde se află astădi Ogobai şi Bakelai, 0- 

meni crudi cari se mâncaii unii pe alţii chiar în familie, ceea
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ce nu se vede la ceia-lalți antropofagi, căci aceștia nu mă- 
nâncă de cât pe străini, pe prisonieri și pe inimici. Despre 
acești Anzici, Pigafetta ne spune că eraii conduși de o căpe- 
tenie căreia se supuneaă. Ei nu se mai află astădi nicăiri; 
pare că ai perit cu toţii; nu se mai găsesce nică urmă de 
presența lor nicăiri; aă dispărut cu totul. 

Clasificarea seminţiilor. 

Genul sai nemul omenese este unul: dar semințiile, soiu- rile și variațiunile sunt multe. Este peste putință a trece prin- 
tr'unul din orașele acelea în cari se fac schimburile comer- 
ciale între d6uă continente, precum sunt Constantinopolul; Smirna, Alexandria, Marsilia, Liverpool etc., fără de a fi cine- 
va. impresionat de mulțimea tipurilor ce întâlnesce, de deose- 
birile ce esistă în formele și fisionomiile trecătorilor, în por- turi și pe strade. Ori-cine a avut ocasiunea, să trâcă printrun bazar caic (barca omnibus) de la Scutari la Constantinopol 
sali să stea să privâscă la trecători de pe podul de peste Cor- nul de Aur, din Galata la Stambul, a putut în câte-va dile să 
fie în stare să distingă seminţiile, soiurile și naţionalitățile, să recundscă, și să deosebâscă din vedere un Slav de un Italian, un Ture de un Grec, un Indian de un Tătar; ca un giambaș 
care se pâte pronunța, cu certitudine dacă un cal este de soi 
Engles, Arab, Perșeron saă Andalus, dacă e trepădător sai a- lergător și de este iute saă mele. 

Invățaţii ai studiat și ai cătat să claseze deosebirile ce e- sistă între seminţiile și soiurile omenescă. Unghiul facial, forma cranului, părul şi dentițiunea ai fost studiate din tote punc. tele de vedere, și aceste studii ai dat nascere unei sciinte cu totul nouă: Antropologia și Etnologia. Unii antropologi aă densebit seminţiile în trei mari categorii: seminția Alba saă Caucasiană, cea Mongolă sati Galbenă și
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cea tiopică sai Negră, clasificare naturală, mai ales în a- 
parență, și 6re-cum conformă cu ceea ce ne dice scriptura 

despre împrăştiarea fiilor lui Noe. 
Dar progresele sciinței antropologice aii necesitat deosebiri se- 

cundare cu o mulţime de amănunte și de numiri ca să ne arate 
cum s'aii amestecat seminţiile între dînsele, producând gintele, 

Melaniană, Chamită, Semită, ete. 
Intâia seminţie, numită Caucasiana, Ariana saiă Sudo- Furopenă, 

se deosebesce prin regularitatea, structurei ovale a capului. 

Unghiul fruntal sat facial este la dînsa fârte deschis, ochii 

sunt pe aceași linie orizontală, mari și bine crestaţi, umerii 

obrazului puţin cam răsăriți, fălcile mici, și colorea pelei vari- 

ind de la smolitul Arabului la albâţa Flamandului. Ocheși sai 

bălai se pot dice Omeni cu pelița albă, sati simplu albi. Pură, sati 

curciţi cu alte seminţii, ei formeză fără îndoială soiul și gin- 

tele mai inteligente, din cari ai eșit poporele cele mai civi- 

lisate din istoria veche și modernă. Ea ocupă totă Europa, 

Asia occidentală până la Gange, America civilisată și partea 

septentrională a Africeă. Dintr'acâstă seminţie ai eșit luceferii 

omenirii : Homer, Aristotel, Dante, Michel-Angelo, Newton, 

Humboldt, etc. 

Tipul cel mai curat al acestei seminţii pare a fi astă-Qi omul 

care locuesce între marea Caspică și marea Negră,; de aceea și 

Blumenbach i-a și dat numirea de seminție Caucasică. Acest 

învățat, cercetând craniul unui Georgian, mort la Moseva, i-a gă- 

sit formele și proporţiunile cele mai perfecte ce se pot ve- 

d6. «În totul acest craniii este atât de elegant, dice Blumen- 

«bach, și de pesfect, în cât trebue să nu aibă cine-va simţul 

«frumosului ca. visitând colecţiunea mea să nu fie impresionat 

«de frumuseţea și de delicateţa proporțiunilor luă. Acest era- 

«ni confirmă ideea unora despre marea frumuseţe a soiului 

«Georgian pe care trebue să-l luăm ca tipul idealului. » 

Seminţia Caucasiană a. lui Blumenbach coprinde :
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1. Cea mai mare parte a locuitorilor Europej. 
2. Pe Georgiani, pe Cerkezi și pe tote familiile Caucasului. 
3. Pe Evrei, pe Arabi și pe Siriacă. 
Nemurile pe cari Richard le coprinde sub denumirea de 

Iraniani, aparţin seminţiei Caucasiene a lui Blumenbach. Acest 
învățat, ca şi Prichard, voind să se potrivâscă mai bine cu 
cartea Genesei, pune prototipul acestei seminţii între marea 
Caspică și sînul Persic, 

, 
A d6ua seminţie, cea Mongolă, pare a fi originară din munţii 

Altai; ea este caracterisată prin umerii obrazului eșiți în sus, chipul cam pleostit, ochii mici și traşi la c6dă în sus, părul aspru și rar, barba spână și col6rea pelei cam galbenă măslinie. Ea constitue poporele imperielor Chinei și Japoniei. Blumenbach o numesce seminţie Mongolă și Prichard îl dă nu- 
mirea de Turană. 

Seminţia a treia. este mărginită în partea meridională a 
muntelui Atlas; colârea negră, fruntea fugind repede spre cre- scetul capului și formând cu linia fălcilor un unghii ascuţit; fălcile mari și scose, busele grâse. Ea pare a coprinde mai multe soiuri bine caracterisate, precum sunt soiul Mozambic, 
cel Boschiman și cel Hotentot. Corespunde 6re-cum cu aceea be care Marchisul de Gobineau o numesce Melaniană. Cât despre Maleză, Alfurusi, Samoedi, Laponi si Eschimozi, 
este forte anevoe a-i raporta Ja vre una dintr'aceste trei soiuri 
de mai sus; nu li sa găsit încă în ordinea fisiologică carac- 
tere destul de bine determinate ca să potă forma soiuri dis- 
linse. "Tot ast-fel este și cu naturalii Americii pe cară cei mai mulți antropologi îi privesc ca, pe nisce ginte cară nici nu se pot alătura, pe lângă vre-una, din seminţiile vechilor continente, căci nu posedă caracteristice destul de pronunțate ca să potă înlesni clasarea lor într'o seminție separată. Colorea pelei lor este mai obicinuit roșie ca arama, aă barba rară, părul lung și negru; dar difer forte mult între diînsele. Unele din popu-



97 

  

Jaţiună ali analogie cu seminţia Mongolă a Asie ; pe când altele, 

prin forma nasului, prin ochii lor mară și deschiși ca. ai Indo- 

Europeilor, se apropie mai mult de aceștia. 

Deosebit de cele trei soiuri de mai sus, Blumenbach mai 

enumeră în clasificaţia sa, încă două altele: soiul _Ameri- 

can şi soiul Males. Etnologii însă de scâla acestui mare 

naturalist, le-ai redus la cele trei principale de mai sus, con- 

fandând pe aceste dâuă din urmă cu seminţia Mongolă. 

Prichard, căutând o clasificare mai completă, mai sciinți- 

fică, a împărțit nâmul omenesc în şâpte seminţiă : 

1. Seminţia lraniană. 

2, > Turană. 

d. > Americană. 

4.» Hotentotă şi Boschimană. 

II Nâgră. 

6. » Papuană. 

Î. Alforusă.. 

Dar acum mai în urmă D-nul Brocă și amicul săi D-nul 

Topinard ati admis ca criterie pentru clasificarea omeniii 

două tipuri extreme : tipul Ortognat și tipul Prognat, carac- 

tevisate prin posiţiunea, bărbiei sait a fălcei de jos, care în 

raport către linia frunţii este mal mult sait mai puţin eșită 

afară. Prognatismul se pote aplica la tote soiurile, de ore-ce 

în seminţia cea albă, care este compusă mai cu semă din ti- 

puri ortognate, constatăm numerse casură de progna is 

forte pronunțat. Pote însă că întradevăr contrariul să fie ma! 

puțin frecuent printre poporele de seminţie Mongolică ȘI Eu 

pică cară se disting prin prognatismul lor. ag 

In clasificările tipurilor omenescă, formele eraniilor jocă cel 

mai mare rol. «Trimiteţi-mă cranii, multe cranii» îmi dicea 

Doctorul 'Fopinard acum vre o şese ani, când visitam esposiui- 

unea antropologică de la Paris. 

Mai tâte clasificaţiunile adoptate până astădi ali fost basale 
_ 7
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pe formele craniului, pe dinți, pe colorile pelei și pe cuali- 
tatea părului, fără a se ţină sâmă de obiceiurile și asemănă- 
rile morale ce esistă între soiuri. și ginte, fără a se studia po- 
porele sub punctul pe vedere al] aptitudinilor și al metodului 
cu care ele proced la desvoltarea lor. Latham, preocupat de 
aceste consideraţiuni, a căutat să afle o clasificațiune cu totul 
n6uă; el, împreună cu alți filologi contimporani ai noștri, aii în- 
cercat să baseze clasificarea omenilor pe deosebirile ce esistă 
în limbi și în moravuri. EX aă urmărit aceste însușiri până 
la obârșia lor și au încercat să fundeze o șcâlă așa dicând 
eno-filologică. Importanta sa scriere Man and his migia- 
tions a, însemnat o cale de urmat cu totul n6uă în cercetările 
etnologice. 

De și Latham s'a aruncat în nisce cercetări forte anero- iose, idea sa, însă a câștigat adepţi în Anglia. Mai ales unul din 
amicii săi, învățatul Fergusson, a căutat să urmărescă originca 
ginţilor până şi în architectură, în architectura rustică și religi- să mai cu semă, precum Max Miller și alţii o caută în limbă, în cântecele naţionale, în legendele și în povestile populare. Partea însă care pote da mai multe elemente este limba. Cunoscin- 
țele adunate de Pigafetta asupra dialectelor nescrise ce el a audit vorbindu-se în călătoria sa de circumnavigaţiune, cata- 
logul limbilor din Saggio del universo al abatului Hervas, cercetările lui Roland, lui Adelung, lui Jung și lui Vater; 

„Asia polyglotta şi Sprach Atlas al luă Klaproth, și multe alte lucrări speciale asupra limbilor vorbite pe suprafaţa, globului. 
sunt o mină bogată care se pote utilisa cu succes, și care va 
veni în ajutorul acelor cari caută să realiseze aspiraţiunile 
sciinţifice a școlei etnologice celei n6ue, în mijlocul căreia La- tham ocupă loculă de onor. 

Ori care ar fi clasificarea la care se va opri sciința, teoria lui Blumenbach de o singură și comună origină, remâne ne- 
atinsă, căci de şi vedem o mulțime de soiuri de cai, de oi,
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de câni, de porumbi și de găini, unele de o colore, altele d 

alta, unele cu părul lin, altele cu părul ereţ, diferind prin forme 

și prin cualități, precum sunt și Gmeniă, unii cu barbă, alţii spâni, 

unit cu unghiul facial mai ascuţit, alții avendu-li mai teșit; însă 

și ei ca și celealalte nemură animale se reduc la un singur om, 

la o singură pereche, şi seminţiile nu sunt de cât formele u- 

nui neam unic, care se împerechiază, păstrând însușirile și 

facultăţile secundare ce se perpetuă prin transmiterile din ge- 

nerațiune în generaţiune.



100 

  

GENERAȚIUNEA SPONTANEA ȘI SELECȚIUNEA 
NATURALĂ. 

Seminţiile nu sunt, cum și-aii închipuit unii, gruparea mai multor n6muri ale unei clase de animale; căci de ar fi ast- fel, încrucișarea, între seminţii sa cureiturile ar deveni sterpe, precum se întîmplă cu productele dobândite prin încrucișarea de animale eterogene, precum între altele este calul cu asinul Teoria de esistența unui n6m unic pentru om este astă-(i adoptată de mai toță învățații. Nemul omenesc pornesce de la misterul neînțeles încă a] creațiunii a unui singur mascul și a unei singure femele. Dar cum de la o singură sorginte sal produs atâtea seminţii, atâtea soiuri și atâtea varietăți de omeni, atât de deosebite între dînsele prin formă, colori, inteligență Și aptitudini ? Sciința este până Ja un Punct acum chiar în stare a ne esplica acest fenomen. 
La noi sciințele naturale fiind puţin respândite, cred nece- sar a precisa unele diceri adoptate și întrebuințate, precum sunt cuvintele : Greneraţiune spontaneă, și Selecţiunea saii Alegerea naturală. 

Pentru o mai lesne înțelegere voii lua esemple în fiinţele maj inferire : voiă lua scaetele sălbatec cunoscut în botanică sub numele de Dipsacus. Sămința acestui scaete, semănală într'un loc bine arat și bine Srăpat, dă un scaete de o apa- rență cu totul NOuă, un scaete care nu sâmănă nici de cum cu acela din s&mînța caruia a eșit. Scaetele selbatic, ne cul- tivat se perpetuă din an în an, din generațiune în genera- țiune secoli întregi, fără de a-și schimba, natura și aparința sa câtuși de Puțin ; formele Și cualităţile rămân seculf a- celeași; cultivat însă, el se preface în scaetele întrebuințat la
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fabricile de postav, produce seaetele de netedit (chardon ă foulon). 

Printr'o singură cultură și într'o singură stagiune el a trecut dela o 

stare la alta, fără nică o transiţiune. Să ne închipuim dar că, 

print”o întîmplare forte posibilă, o sămință 'de scaete sălba- 

tie dusă de vînt sai de piciorul vre unul animal, ar căd6 în- 

irun pămînt frământat și după aceea ar fi venit vre-o pasăre 

să ricăe acel loc; seaetele eșit dintracea sămință în aseme- 

nea condițiuni va fi fără îndoiulă considerat de un naturalist, 

care nu ar cunosce împrejurările în cari sa aflat, ca o vari- 

etate deosebită şi clasat ca un soiii altul, pe când el nu este 

de cât o transformaţiune saii o perfecţionare a unui alt sca- 

ete. Producţiunile de felul acesta se numesc în fisiologie Ge- 

nerațiune spontaneă. Am dat acestă esplicaţiune printr'un exem- 

plu ca. să nu se înțelegă, precum cred unii, că și fără germene : 

Sar put ivi o ființă n6uă. 

Imprejurări fisice sati morale pot da nascere la varietăți de 

plante și de animale în cară găsim cualităţi și proprietăţi ce 

nu se află la genitorii lor. In horticultură s'aii făcut progrese 

întacest sens așa de mari și de numerose încât grădinari pot 

produce varietăți de floră și chiar de fructe cu totul n6ue. 

Cu cât o ființă este mai complexă cu atât probabilitățile de 

transformare sunt mai numerose și mai curiose. Botaniștii pot do- 

bândi de la un arbore, sai de la o plantă, funde, flori sati 

r6de, după cum voescii să cultive acea plantă. În crescerea 

animalelor domestice se produc o mulțime de prefaceri şi de 

transformaţiuni pe cari cultivatori le fac să nască după voinţa. 

lor și după trebuințele sociale. 

Unii din naturaliști, dând o prea mare estensiune și genera- 

lisare acestei teorii, s'aii lăsat gândului până la ideia unei sin- 

gure fiinţe primitive, susținend că tot ce esistă s'a produs prin 

transformări succesive ale unei ființe primitive, trecând din gra- 

daţiune în gradaţiune; teorie forte atrăgătore și amăgitore, care 

a deschis un orizon prea mult întins imaginaţiunilor celor vii,



102 

dar care nu sar put admite de cât într'un același gen, căci 
nimic nu autorisă, până acum cel puțin, a admite transiţiuni 
de la un nm la altul. Un asemena fenomen nimeni nu La 
putut nici observa nici constata. | 

Dacă privim la animalele domestice pe cari omul a avut 
interes a le transforma și perfecționa, ca, să-i serve la trebuin- 
țele sale, vedem, într'adevăr, prefaceri și schimbări miracul6se. 
Așa, de esemplu, alegând dintr'o turmă vitele cele mai bune 
și împărechindu-le într'un mod sistematic și inteligent, s'aii do- 
bândit, după multe încercări și generaţiuni, specii de totă fru- 
museţea, mai ales la cai, câni, boi, păsări, ete. Sistema d'a 
împărechia produetele cele mai bune și cele mai feumose din- 
t”'o turmă, pe acele în cari se arată cualităţile ce voim să des- 
voltăm, se numesce în fisiologie: Alegere naturală sati Selec- 
fiune. Yong dice că principiul de Selecţiune naturală dă culti- 
vatorului nu numai puterea de a modifica caracterul unei 
turme, dar chiar aceea deao transforma cu totul. «Este un 
<toiag magic, dice el, prin care putem chema la vieță formele 
«cari ne plac.> Lordul Somerville, vorbind de crescătorii de oi, 
se exprimă ast-fel. «Ar crede cine-va că ei zugrăvese mal 
<întâiă o formă perfectă la care voesce să ajungă, și apoi îl «dati vi6ţă.» Sir Lohn Sebright se obligă a da în trei ani po- 
rumbi de ori-ce colore și de oră-ce disposiţiuni de pene i sar 
cere. În șese ani pote să producă porumbi cari să aibă cio- 
cul și labele după cum i Sar cere de mal înainte. 

Alegerile naturale însă trebuesc făcute cu cea mai mare 
circumspecțiune. În Silesia, Prusiană, unde crescerea oilor me- 
vinose a luat o fârte mare estensiune, sunt cultivatori cari 
și-ali făcut o adevărată meserie din arta selecţiunii. La tur- 
mele lui Bising fie care die era cercetată de trei ori pe an, apoi clasificată și însemnată după un studii minuţios, care de- cidea dacă trebuia saă nu destinată la reproducțiune. 

Cultivatorii cei vechi credeaii că curcirea îmbunătățesce pro”
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ductele, astăqi însă este dovedit că acesta era 0 erâre, și 

crescătorii cei mari de vite ai Engliterei, ai Germaniei și ai 

Arabiei, se feresc de curcitură, ei întrebuinţeză curcirea numai 

între individele ce ei numesc Jumătăţi de soiuri sali Subso- 

iuri, adecă între acele cari at între ele mai multe asemănări 

și relațiună ; și chiar atunci ei o fac cu multă băgare de semă, 

în cât astădi arta constă, în mare parte, în buna întrebuințare 

a alegerilor naturale. 

D-l 'Tremeau, unul din cei mai mai partisani ai ideii îm- 

bunătăţirii speciilor prin selecţiune, crede că calităţile fisice 

și morale ale omului depind de o mulțime de alte împrejurări, 

chiar și de formațiunea geologică a ţerei în care se produce. 

Acestă aserțiune, de și pare fundată, dar tot nu pote fi rădi- 

cată la înălțimea unei teorii, precum 0 crede învățatul frances. 

Îmbunătăţirea şi perfecționarea speciilor este o cestiune forte 

dificilă; cu atât mai dificilă. că până astădi nu a putut fi su- 

pusă la nici o regulă fixă; arta de crescător este mai mult 

un fel de intuiţiune; se pote dice că trebue să fie cineva nă- 

scut şi crescut producător de vite; este o sciință care nu se 

pâte învăța din cărți. Sunt puţini aceia, abia dintr'o mie u- 

nul, cari desvoltându-și facultățile prin educaţiune, învăţătură, 

studii și practică pot deveni crescători folositori. Doctorul 

Hooker și Doctorul Asa-Qrey observă, eu multă dreptate, că 

crescătorii nu produce d'a dreptul varietățile ce vedem ivindu- 

se pe tâtă diua în animalele domestice. «Nu putem, dice ei, 

«nică produce varietăţi, nică opri producerea lor; hu putem 

«de cât să ,conservăm Și să îmmmulțim pe cele produse. Nu se 

«pote face alt de cât a pune fiinţele organisate în condițiuni 

«de o vicță n6uă». 
UL 

Prin serii de alegeri naturale, urmărite şi studiate secoli în- 

tregă, crescători de vite Europeni aă ajuns a produce poul de 

Durham şi de Norfolk, vaca de Dovon și 6ea merinosa, calul 

arab şi engles, catul de Mecklemburg; de Normandia sati de
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Andalusia, cocoșul de luptă (game cock) al Englesilor ete. Cine ar pute dice, vădenă vitele perfecționate și comparându-le cu ale n6stre, că și unele și altele es dintr'una Şi aceiași sorginte. Mii și mii de transformaţiuni din generaţiuni în generaţiuni prin selecțiuni bine studiate ai produs deosebirile ce vedem. liste bine constatat și dovedit că nu numai cualitățile fisice se transmit de Ja Părinți la fii, dar chiar și cele intelectuale și morale. De vom cerceta de esemplu doi câni de aceiași specie, fraţi din același tată şi din aceiași mumă, și se vor dresa unul la vînat de păsări, prepelițe, potârnichi etc.; cel- alalt la vînat de apă, rațe, leșiţe ete., este mai mult de cât probabil că căţeii ce vor nasce din cel d'întâiă vor fi maj dis- Puși a deveni prepelicari, vor av6 mirosul mai desvoltat, na- sul mai bun, cum die vînătorii, de cât cey cară vor nasce din cel-alalt, cari vor fi mai dispuși la vinat de rațe și alte pă- sări aquatice. 
O altă causă care are o forte mare înrturire asupra cOn- servării și propagării speciilor este Alegerea sezuală, Femelele sunt forte simțitore la superioritatea ce ati masculii unii asupra, altora, atât prin frumuseţe cât Și prin putere. Sir B. Heron cit6ză esemplul unui păun, carele, fiind că avea pe penele lui nisce colori mai deosebite de cât cei-alalță, era prefe- rat de tâte păunițele și ele nu mai lăsaii pe cei-lalți păuni să se apropie de dînsele. Toţi vînătorii cunosc bătăliile cocoși- lor sălbatici când se adună, primăvara într'un ochiii de pădure în diori de di și se bat dinaintea găinușilor cari stati de-i privesc de pe copaci ca pe nisce cavaleri într'o arie (en champ clos), așteptând să Cunâscă pe învingător; după săvârșirea Imptei se iai tote în sbor după cel may vit6z, nesocotind pe cei învinși. Cocoșii sunț atât de înverșunați într'acele lupte în cât simt pe vinători aprope şi nu sbâră; se lasă să fie împuşcaţi. 

Lupta. între masculi pentru posedarea femelelor merge la
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unele animale până a stinge speciile cele slabe. «De şi din a- 

«semenea lupte, dice Darwin, nu resultă tot-Va-una mârte, dar 

«învinșii nu mal cut6ză să încerce a se reproduce, sunt siliți 

«să umble arasna, să fugă, să se rătăcescă şi să trăiască sin- 

«guri, isolați ca. mistreţii solitari.» ” 

Un esemplu conchidător despre acâsta este ceea, ce sa con- 

setat la Paris cu ocasiunea rădicării necurăţeniilor de la Moant- 

faucon; sta dat în întreprindere distrugerea, şorecilor cari mi- 

șunaă acolo și comunicati prin canalurile stradelor cu casele 

orașului; s'a constatat dintr'acea vînătore că șorecele de 

Suedia, care fusese mai înainte vreme cel mai abondant în Paris, 

dispăruse mai cu totul, în cât pe la anul 1850 mulţimea cea 

mare era de soiii Engles. Acest soiăi, întroducându-se în Fran- 

cia prin corăbiile venite din Emglitera, și fiind mai puternici și 

mai frumoși de cât cei de Suedia, au distrus pe acești din 

urmă, gonindu-i şi oprindu-i d'a se reproduce. 

Alegerea sexuală se observă și la animalele de un ordin 

superior. Gorilul irăesce în cârduri ; dar îndată ce un mal 

ajunge la etatea de adult, lupta între cel tânăr şi cel bătrân al 

cârdului devine atât de crâncenă, în cât mai tot-d'a-una se 

termină cu mortea, celui bătrân. Femelele daii preferința celor 

puternică și frumoși. ! 

Am intrat într'aceste amărunte, fiind-că în ordinea reprodu- 

ceriă, fisiologia și anatomia. ne arată că tote legile naturei ob- 

servate la animale se găsese întocmai şi la OD, modificate 

negreşit în aplicarea lor prin educaţiune și prin legile sociale. 

Îmmultirea şi disparitiunea speciilor. 

. AI . natiunilor II ani- 

Legea disparițiunilor și wransformaţiunilor 
observate la i 

male este adevărată şi pentru gintele şi seminţiile omenesci. 

Print'o causă saii printralta ele dispar, se wransformă și se 

perfecţioneză. Ori ce fiinţă, ca ori ce Iueru, trebue să aibă ra- 
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țiunea de a fi în condițiunile cerute de împrejurări și de ne- 
cesități. 

Din concursul mai multor cause, a deosebitelor condițiuni, a- 
tt întrinsece ale naturei omului, cât și a influențelor din a- fară, geologice, aimosferice, climaterice, sociale și politice, sai produs mulțimile de seminţii, de soiuri și de varietăți de 6- 
meni ce se văd astă-di pe fața pămîntului, Din amestecul de 
sânge și din curciră aă eșit ginte nâuă, repedea îmmulţire. a unor 
soiuri şi tendința spre împuținare și chiar spre dispariliune 
a altora. Acele transformaţiuni perpetue și constante, de și sci- 
ința nu ne dă încă mijlce sigure de a le regula, dar istoria, ne 
pune, până la un Ore-care Punct, pe cale d'a le urmări. Este ne- 
contestabil că în seminţiile inferidre ale Americei, în Negriă A- 
friceă esistă o mare tendință spre împuţinare și disparițiune, 
pe când pe de altă parte, seminția albă, care s'a întrodus de 
puțini ani în noul continent, prosperă și se îmmaulţesce într'o pro- porțiune forte repede; tot-odată s'a observat la dînsa și o- ten: dinţă de transformare care a devenit destul de aparentă la En- 
glesul și la Germanul American. După câte-va generațiuni vocea 
i se schimbă; mat toți Americanii vorbese cam pe nas, obra- 
zul li se lungesce, bhărbia, iea o desvoltare mai mare în lungime și în eșirea bărbiei. pe când Albii se îmmulţese, Negrii şi Peile TOșiĂ se împuţinsză. Femeile de colâre aă mai multă aplecare către bărbaţii cei albi, de cât către cei de colorea lor. Naturali 
Americei consideră chiar ei culorea feţii lor ca un semn de infe- rioritate. Negrit mat ales se simt forte umiliți de colorea lor; ai de cea mai mare ofensă de a le dice că sunt negri. De când sa desființat robia în Statele unite de Sud, Negrii nu die că sunt liberă, ci die că sunt albi și nu permit a le vorbi ci- neva de culorea lor, 

La om pe lângă causele fisice mai intervine și un alt ele- ment care contribue mult și acela la îmmulţirea sa la împuţi- narea seminţiilor: Omenii de colore albă sunt mai activă și mai
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bborioși;, cea ce face că el se bucură de o bună stare mai 

mare, se nutresc mai bine, sunt mai curaţi, ai locuinţe mai 

bune, se spală, se păzesc de frig şi de căldură, ieati precau- 

țiună higienice, caută să afle mijl6ce d'a înlătura şi Wa vindeca, 

o mulțime de bâle destructore ale vieţii și degeneratâre spe- 

ciei; se silese a împuţina cât se pote causele de mortalitate 

și a mări durata vieţii. Statisticele probâzâ în mod necontestat 

că vitța, de mijloc cresce necontenit la naţiunile civilisate, pe 

când aceea a omenilor de colore scade. Împuţinarea omenilor de 

colore se observa mai cu semă în coloniile unde s'a desființat 

de mai mulți ani sclavagiul. Negrii leneşi se lasă miserieă şi nu 

ieai măsuri profilactice în contra epidemiilor și a contagiunilor. 

Transformaţiunile și stingerile de specii nu ating nică de cum 

legea perfectibilităţii, căci ele nu se fac în detrimentul gintelor 

active și inteligente. “roussenel, vorbind de poporele active și de 

poporele indolente, qice: «Cei verticali ati să cucerâscă pe cei 

orizontală». 

«Cestiunea stingerii și amalgamării seminţiilor. dice Latham, 

<este veche ca istoria. De la începutul periodei istorice tote 

«familiile și-ati alterat caracterele lor esenţiale. Populaţiunile 

«de astă-qi ale Bulgariei, ale Albaniei şi ale Turciei sunt O în- 

«troducţiune recentă în locurile unde se află. Ce eraii cele 

«vechi ? “raci şi Geţi, ni se respunde. Dar întrebăm la rin- 

«dul nostru, ce eraii Tracii şi Geţii? Germani! ne dice un 

«scriitor, Slavi ne respunde altul ; o naţiune care sa stins și nu 

«mai esistă, ne spune un a] treilea. Întrun cuvînt, nedomirită, 

«îndoieli și divergințe de opiniună. În multe privinte însă scim 

«ceva. despre dînșii; scim multe despre relaţiunile lor politice ; 

«cunâscem bună-6ră cum ati vieţuit unele din grupele lor, în 

«privinţa însă a clasificaţiunii lor în varietăţi de soiuri, avem 

«încă puţine elemente pe cari să ne putem întemeia. Grecii, 

«de şi ai seris istoria civilă a omului, dar istoria lui fisică a 

«fost cu totul neîngrijită la dinșii.>
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Humboldt, în privinţa transformării și a disparițiunii unor ginte, dice : 

«Unele ginte, tare lipite de pămîntul ce ocupă, aii putut fi îm- «pinse, chiar desființate, prin presența altor ginte mai des- «voltate, în cât d'abia să ne fi mai remas despre dinsele 0 a- «mintire pe care istoria să o pâtă aduna ; altele iar, aflându-se <în împrejurări în cari simțindu-se inferidre, fug, trec mări <și tări; asfel unele popore âii devenit navigatore și ai do- «bândit Gunoscințele geografice». 
| Astă-qi, mai mult de cât ori când, esistența, și perpetuarea unei ginte este strîns legată de desvoltarea sa morală și inte- lectuală; ori ce popor este condamaat a peri dacă nu are o Misiune de împlinit, sai dacă nu o înțelege, nu îngrijesce de dînsa și nu se aplică la realisarea ej. Formarea, și disoluțiunea, Vi6ța și mârtea, sunt nisce condi- țiuni fatale, de cari nimeni nu pote scăpa. Materie și formă, tote îi sunt supuse. Spiritul le adună și le dă o visţă. Când el se corumpe, când materia se strică, se desface și se disolvă. O ginte, o seminţie dispare, dar reapare sub altă formă și în alte condițiuni. ca, să primescă spiritul, care numai el pote da, vicţă, legi și unitate. 

Într'o societate pornită spre disoluțiune, Mântuitorul a dis: <Va veni spiritul adevărului, spiritul sânt pe care astă-qi lu- “mea nu-l pâte primi, fiind-eă nu-l vede și nu-l cunosce.» Dar 6re omul, asfel cum vedem pe cel may inteligent, cel mai perfect, să fie e] apogeul acestui neam ? Observaţiunile ne do- vedesc că din secol în secol el se desvoltă mai mult în păr- țile sale fisiee Și în organele acelea cari presidă la lucrarea intelectuală, Cercetând armurele cavalerilor celor mai lăudați din istorie pentru puterea lor fisică, acele armuri sunt strimte pentru succesorii lor; talia celor de astă-qi este mai răsăsită. În cimitirul de la Pere-Lachaise din Paris s'a constatat că craniile
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scheletelor de prin timpul lui Ludovic XIII eraii mai mică de- 

cât ale Parisienilor din dilele nostre. 

Un poet Engles represintă pe Newton dus în cer de un în- 

ger care îl arată celor-alalți îngeri ca un specimen de o fiinţă, 

n6uă apărută pe pămînt. 

Este necontestabil că omul merge perfecționându-se ne încetat. 

Dacă se găsesc între Gmenii unui popor unii superiori celor- 

alalți, dar se găsesc şi popâre întregi cară sunt superiore celor- 

alalte. 

Cercetarea diferințelor ce esistă între deosebite seminţii, ginți 

și populațiuni, cari le caracterisă și determină tendinţele lor so- 

ciale și distribuțiunea lor pe faţa pămîntului, a devenit ob- 

iectul unui studiă special pentru care Fisiologia, Geologia, Pa- 

leontologia, Archeologia, Istoria. și Filologia aduc fie-care contin- 

gentul lor, — studii de cel mai mare interes și de cea mai mare 

importanță pentru Sociologie. «<Cunoscete pre tine» a dis un 

filosof, sciința cea. mai anevoe.
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SEMINȚIILE, SOIURILE SAU RASELE. 

Nemul omenesc saii n6mul om este unul, dar deosebirile ce esistă între om și om, de la un continent la altul, de la o climă la alta, de la o țeră la alta, de la un loc la altul, sunt 
multe și nenumărate. Antropologii, Etnologii și Istoricii aă căutat, precum am arătat, a clasa diferințele ce esistă între se- minţiile, varietățile, poporele și populaţiunile cari locuese pe faţa pămîntului, aă căutat a găsi un tip la care să potă, ra- porta pe cele-alalte și care să polă servi ca termin de com- paraţiune între diferiți Gmeni. Aă căutat să găsescă resolvarea 
problemului în conformaţiunea fisică, în colorea, pelei, în for- ma și capacitatea craniului, în desvoltarea may mare saii mai „mică a fălcilor, în forma dinţilor etc. Cercetând obârșia, carac- terelor fisice, morale și intelectuale, în obiceiuri, în cântece, în legende, în architectură Și în tot ce este popular, în tote lucrurile de cari omul nu s'a putut despărţi. 

Călătorii întinse, cercetări ostenitore și interesante, scrieri de cea mai mare însemnătate aii îmbogăţit cunoscințele antro- pologice și etnografice, dar problemul este încă departe de a fi resolvat. 
Daca pentru cele-alalte ființe ale regnului naturei, clasificarea este mai lesne și mai simplă, acâsta, se esplică lesne; provine din cauză că fiarele sălbatice și plantele pe cari omul n'a a- vut nici interes nici trebuință să le ducă cu sine dintr'un loc înte'altul, nu saă putut depărta mult de circumscripțiunea în care s'aii pomenit, în care ai trăit şi unde și-aii putut păstra natura și caracterele lor originale ; pe când omul, ființă cuge- tătore, liberă, întreprindătâre și perfectibilă, transportându-se la depărtări necommensurabile, dintr'un continent într'altul, dintr'o
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dimă într'alta, dintr'o latitudine într'alta, peste mări și peste 

țări, în cârduri saii isolați, cu voie sai fără de voie, sai con- 

duși de stele, de vinturi, luaţi de curentele rîurilor și ale mă- 

zilor; amestecul sângelui unui soiii cu altul, nu numai că sa 

făcut mai lesne de cât la cele-alalte ființe, dar a fost chiar 

inevitabil; s'a impus în tote modurile și în tote proporțiunile, 

și a produs, prin curcire și prin modul viețuiriă, o mulțime de 

soiuri și de varietăţi cară saii depărtat de la tulpina. lor pri- 

mitivă. Prin obiceiurile contractate, prin influenţele atmosferice 

și prin felul vieluirii s'aii alterat. caracterele lor primitive așa 

de mult, în cât nu mai s6mănă întru nimie cu genitorii pri- 

mitivă ; și a, devenit forte anevoie, dacă, nu și chiar imposibil, 

de a urma și descurca transițiunile prin cară ati putut sai aii 

trebuit să trâcă acei pe cari îi găsim astă-qi în deosebitele 

fără, şi d'a isbuti a-i clasa întrun mod sciinţilie bine înţeles. 

Deosebirile ce vedem între seminţiă și popore a ajuns a fi 

alât de numerose, în cât de multe ori două soiuri cu totul 

diferite se confundă atâta în cât la întâia vedere s'ar păr6 

că sunt un singur și același soiii, conţinând numai varietăţi ; 

pe când altele, aparţinend aceleia-și tulpine, ajung a diferi în- 

Watâta în cât sar pute clasa în deosebi. Astfel Europeii de 

esemplu, ca, Ariani aparțin unuia și aceleiaşi tulpină cu In- 

dienii, și cu tote acestea vedem că astă-qi diferă cu totul unii 

de alţii, pe când nu diferă mult de Evrei cari sunt dintr'o altă 

seminţie. 

După părerea mal multor învăţaţi, una din causele cari ai 

contribuit mai mult la transformările Gmenilor a fost curcirea. 

In privința acesta Broca observă că cele d'întâiii producţi- 

uni ale curcirii sunt de cele mai multe oră nisce ființe etero- 

gene, un amestec de asemănări cu genitorii lor, dar cu 0 

mulţime de gradaţiuni împerceptibile ; dar dacă acele curciri 

urmâză, succesiv, mai multe generaţiuni întw'același amestec e- 

terogen de la început, atuncă resultă un soiii fix și omogen
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cu totul noii, care participă de la amândâue soiurile primitive. 
Acestă lege a fisiologiei nu se pote tăgădui pentru celealalte 
animale ; din ea resultă îmbunătățirea soiurilor animalelor 
domestice: a oilor, porumbilor ete., și despre ea ca un esem- 
plu din cele mai conchidătâre este rasa cailor Englezi dobân- 
dită prin curcirea constantă a soiului indigen cu soiul arab, 
prin alegeri bine chibzuite, cară aă produs caii cei mai apți pen- 
tru alergări d'a călare, și cei mai buni pentru ham, fie ca 
putere, fie ca trâpăd. 

Sub punctul de vedere al naturei fisice, omul este supus tu- 
turor legilor cari domnesc natura fisică a celoralalte animale. 
Și, de și în privința curcirilor primitive sciința nu posedă până 
astă-qi alt mijloc de apreciare de cât cărțile cele sfinte și câte 
Va date istorice și legendare ce se găsesce pe ică pe colea 
despre invasiunile, cuceririle și emigraţiunile poporelor şi a semințţiilor ; dar cercetarea și comparaţiunea caracterelor și a: 
deosebirilor ce esistă între organele scheletului omenesc, 
pot conduce une-ori la originea primitivă și la descoperirea 
transițiunilor și faselor prin cară a trecut un soi. Deo- 
sehit de ceea ce a putut întroduce curcirea, mai sunt și alle 
multe cause cară alterâză și modifică natura, fisică și intelectu- 
ală a unui soiă. Dintre acestea una, este și hrana care și 
dînsa dă animalelor însușiri cară se transmit din generaţi- 
une în generațiune. Crescătorii de cai diciă cu multă dreptate că talia calului se află în traista cu orz a mânzului. Același 
soiă de cal născut și crescut la munte diferă prin cualitățile 
lui de talie, de tăria pici6relor și prin legăturile corpului, de 
cel născut și crescut la loc de câmp. Formaţiunea geologică a 
pămîntului, flora, Și fauna cu care se hrănesce animalul determină 
într însui prefaceri însemnate în aspect și în însușiră, Sunt mân- 
cări cari îngrașă fără a da putere și altele cari întăresc fără da îngrășu. Cine nu cunosce acţiunea rubii (garance) asupra colorei oselor și acțiunea unor ierburi asupra deosebitelor
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organe? Cine n'a constatat deosebirea d'între carnea de vită 

hrănită cu borhot de povarnă cu acea hrănită în liveqi sai a 

cărnii de berbece hrănit în sohat cu acea din livedi sărate 

(Pr6-sal6). Carnea de ţap care nu se pote mânca în Asia, căci 

are un miros neplăcut şi nesuferit; țapul transportat însă și 

hrănit d6uă trei luni într'o insulă dale Archipelagului, carnea 

lui devine cea mai bună. și mai căutată. 

Este observat că Europeii transportați în continentul Ame- 

rican, își schimbă, după câte-va generațiuni, în mod forte sim- 

țitor, şi aspectul și glasul. D-l Broca și alți antropologi ai 

observat că lobi din statele de sud ale Americei, când se do- 

mesnicesc, dobândese chiar de la a treia generaţiune o apa- 

rență diferită de a celor r&mași sălbatici; acesta s'ar pute dice 

şi de ţiganii dela, noi din orașe, cari, deşi sunt de un nem cu 

cei de la Dobreni, cu cei de lae și cu Netoţii, diferă însă de 

dinșii prin aparență. Netoţii așezați la Vizuresci și-aii schimbat 

cu totul fisionomia de când aii fost stabiliți. 

Asemenea exemple însă nu ai putut face nică pe d-l Broca 

nică pe cei de scola sa, să admită puterea absolută a transfor- 

mărilor. EI citâză pe Eschimosi cară, de și se hrănesc cu mân- 

cări animale, se îmbracă cu blăni grose şi locuesc o climă 

aspră, unde luni întregi nu zăresc lumina s6relui, și duc o 

viaţă. cu totul diferită de a Chinesilor de sud, cari locuesc în- 

two climă caldă, se îmbracă ușor, și se hrănesc mai mult cu 

vegetale şi cu tote acestea sunt două popsre cari diferă forte 

puţin unul de altul. Asemenea observă și pentru Fugiani și 

Bodocudii Brasiliei, dintre cară, de și Fugianii umblă despoiaţi 

şi se hrănesc mai mult cu scoici de mare, pe când Bodocudii 

trăescii în păduri și se hrănesc numai cu vegetale, însă s6- 

mănă unii cu alţii atât de mult, în cât pe aceste d6uă triburi 

le pote confunda cine-va forte lesne. 

Ceea ce este positiv este că unele soiuri se pot modifica 

mai lesne de cât altele.



  

În privința omului mai este și o altă serie de acțiuni cari 
pot modifica nu numai natura lui fisică dar și pe cea intelec- 
tuală; acele influențe sunt : acţiunea, artelor și meșteșugurilor. 

Meseria ce profesâză un om ajută saă împedică forte mult 
desvoliarea unor părți ale corpului; la atleți și la hamali, de 
exemplu, vedem o desvoltare însemnată a muschilor braţelor și 
a pici6relor; balerinii ai braţele subțiri; artiștii dramatici do- 
“bândese o mare mobilitate în muschii obrazului, ete. 

Nu este îndoială că și lucrările spiritului ai înriurirea lor 
asupra desvoltării volumului craniului și a greutăţii creerilor; 
este admis în sciință că există o adevărată corelațiune între 
capacitatea intelactuală a omului şi forma și desvoltarea cra- 
niului și a creerilor. 

Un instinct natural împinge pe om ca și pe tote animalele 
a păstra puritatea soiului descendenților săi, şi d'a îmbună- 
tăți soiul; şi nu încape îndoială că din pariea soiurilor inferiore 
există o atracţiune bine declarată către cele superiore și o a- 
devărată repulsiune din partea soiurilor supericre către cele 
inferire. Atât bărbatul cât și femeia caută păreche puternică 
și frumosă. Selecțiunea naturală este un mijlocitor puternic de 
transformaţiuni în soiuri, 

Un soiă îmbunătăţindu-se dobândesce o superioritate netă- 
găduită asupra solului primitiv, și vice-versă ; păstrarea, puri- tății unui nâm îi asigură. existența. Unii cred că îmbunătă- 
țirea trebue să se facă în același soiă fără cureire. Arabii sunt de acestă părere. 

“Un popor nu pere, dice Marchisul de Gobineau, pe cât <timp el rămâne compus de aceleași elemente naţionale. În- 
«vasiunile și cuceririle nu pot constitui de cât o epocă tristă «de dile rele, dar trecătâre. Chinesii aă fost cuceriţi în două <rinduri și cu tote acestea biruitorii lor aiă fost siliți să se a- <simileze lor ; biruiţii le-aă impus moravurile lor, dar ei n'aii «luat pe ale cuceritorilor.
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«Întimplările cuceririlor nu pot curma vi6ța unui popor; ele 

«cel mult pot să suspende pe un timp 6re-care manifestaţiu- 

«nile și moravurile exteridre; dar când principiul etnic se lasă 

«a se şterge, atunci și numai atunci momentul căderii și 

«al morții se pote apropia. 

«Destinul civilisaţiunilor nu depinde de noroc nică de întîm- 

«plare, căci sabia nu pote omori de cât 6meni. Naţiunile cele 

«nai răsboinice, cele mai îngrozitâre, cele mai triumfătâre, când 

«n'aii avut în inimă, în cap şi în mână de cât vitejia, sciința 

«strategică şi isbândile militare, ai fost silite să înveţe de la 

<biruiţi cum trebue să trăiască în timp de pace. Analele Cel- 

<ților și a hordiilor barbare din Asia sunt nisce exemple vii 

«despre acâstă teorie, și nu pot lăsa în spirite cea mai mică 

«îndoială, » | 

Instinctul conservării şi al perfectibilității soiurilor există, și 

este natural, însă anevoe pâte să, resiste pornirilor omenesci. 

Relaţiunile sociale, vecinătatea, răsboiele, emigraţiunile, cuceri- 

rile și comerciul sunt atâtea îndemnuri la curciri între două 

sai mai multe soluri; ele depind forte mult de răsboie, de in- 

vasiuni, de emigraţiuni și de relaţiunile de comercii.
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OMUL PRIMITIV. 

Isvorele istorice după cari sar put calcula începutul o- 
mului primitiv ne dai cifre forte restrinse, în comparaţiune cu 
cele la cari ne duc calculele sciințifice. Intâia Olimpiadă în- 
cepe cam pe la anul 776. a. C. adică de acum 2660 de ani. 
Hecateii de la Milet, care vorbesce de familiaritatea Deilor 
cu muritorii, ne spune că ea ar fi început în secolul al 

„Tă-lea și al X-lea, adică de sunt 2884 de ani. Vivien St. Mar- 
tin pune venirea Indienilor pe riul Kabul în secolul XVI-lea 
a. C., și emigraţiunea cea mare în secolul X VIII-lea, acum 3484 sai 3684 de ani. Zend-Avesta pune acea emigraţiune spre Bo- 
lor în secolul XX-lea sa XXV-lea 3884 sati de 4484 de ani. 
Teologii, calculând după epocele siderale probabile din căr- țile orientale, daă potopului lui Noe o vechime probabilă. de 3308 ani a. C., și apariţiunii lui Abraham 2296 de ani a. C. Chou-King pune domnia luă Houng-Ki la anul 2628 a.c. și pe lov la 2357, acum 4244 saii 4582 de ani. 

Bunsen fix6ză a 5-a dinastie Egiptenă în secolul al. XV-lea și Marielte Bey, după listele luy Menaton o fix6ză la anul 500% dându-i 280 de Senerațiuni, adică 5884 până la 6884 de ani. In tot casul, după scripturi vechimea istoriei a omului nu 
trece de 7000 de ani, timp cu deosebire scuri, când îl com- 
parăm cu sutele de mii de ani ce ai trebuit să trecă de la întâia aparițiune a aceste ființe până aslădi, și când calculăm după timpul necesar formațiunilor geologice în cart sai gă- sit urme de om. 

In ceea ce privesce însă fixarea unor soiuri provenite din curcire, istoria Și tradițiunea ne pot ajuta, până la un punct,
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dându-ne 6re-cari indicii prin cari sar put apreţia vechi- 

mea, lor. | ” 

Când căutăm să aflăm cum ai fost așezați cei dintâi 

omeni pe fața pămîntului și care a fost soiul acelor cari ai 

predomnit în timpi primitivă, istoria nu ne pote ajuta, și suntem 

siliți să ne referim numai la descoperirile geologilor și antro- 

pologilor, descoperiri cu totul recente și până acum învăluite 

mai mult în negura ipoteselor. 

În pămînturile cuaternare și până la linia de la care încep 

a se arăta cele terțiare, sai găsit în mai multe localităţi ră- 

mășiţe de oseminte de om amestecate cu 6se de animale săl- 

hatece, cu unelte şi cu instrumente cu totul primitive ; acele 

obiecte caracterisă epocele preistorice ale acelor Omeni. Invă&- 

faţii le-ai dat numele de Epoca de petră, Epocă de silex, 

Epoca de pttră' lustruită, Ipoca de brona și Epoca de fer, după 

materia din care eraii făcute instrumentele ce s'a aflat printre 

acele oseminte. 

Comparând osemintele preistorice cu ale Gmenilor esistenți 

astădi pe fața pămîntului, cei mai mulți antropologi par dis- 

puși a admite, că omul care a trăit în timpii cei mai vechi, 

înainte chiar şi de epoca de pâtră, ar fi.avut o mare asemă- 

nare cu unii din săBlbatecii ce se mai găsesc în unele părți 

ale globului. Constatarea că atât osele de alte animale cât și 

acele de om aflate împreună, sunt mai tote sparte la locurile 

unde se află măduva, face să se crâdă că eraii antropofagi. 

Dimensiunile lor precum şi forma 6selor se potrivese forte mult 

cu a unor seminţii cari se află pe costa Africei. 

Sati găsit de aceste oseminte în mai multe părți ale Sean 

dinavieă, ale Brasilici şi ale Bolgieă, în locuri unde nici îs- 
toria nică tradițiunea nu pomenesce să fi esistat în timpii isto- 

rică vre un asemenea soiit de Omen. | 

După totă probabilitatea. acele rămăşiţe se raportă la Solu- 

rile cară locuese astăqi în Asia de jos, spre peninsula Arabică,
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pe continentul Africei, și pe costa răsăritână a muntelui Bo- lor, unde cobâră spre Indochumul Septentrional, și de unde apoi se sue spre M6qă-nopte, tăind Tzian-Chanul şi mergând pre Kabanakul unde Humboldt spune că se descopere pe tâtă diua triburi cari aparțin acestui soiă. Ritter a găsit și el spre Polul Nord, în munții Chinei, în munţii Kuenluului și în in- sulele laponului, în Kamaun, Gmeni, cari ar păr6 că apar- țin tot acestui soiă ; acești din urmă se numese Ravaţi și Rajeţi, și sunt un ram al Tumsilor Nepolului; sai maj găsit și în Aram la Suq de Cueda, unde sunt cunoscuţi sub nu- mele de Samaugi și ati o mare asemănare cu Papuii din Noua Guinea. 

Kampfer pretinde că se mai află și la Sudul Iaponului, la Formosa, și că sâmănă cu Arafurisi. Elpimstone i-a găsit și în Segistan spre lacul Zarech. 
In Kamaun și în Aram acest soi de Negri aiă părul ereţ, pe când cei din Asia ai părul lins; și unii și alții sunt ră și an- tropufagi ; trăesc fără locuinţe şi lipsiţi de ori-ce civilisațiune. Malte dintr'aceste triburi nu cunosc nică modul de a produce focul, nică măcar de a-l conserva. 
Structura  6selor Omenilor preistorică, aflați până acum, se apropie mult şi de al Peilor roșii (peaux rouges) din -conti- nentul American. 
D-nul Quatrefages însă, care combate pe Darwin și respinge teoria Iransformaţiunilor, nu admite că omul primitiv, găsit în Europa, să fie fost din soiul Negru, se învoesce însă a crede că ar fi fost din soiul Peilor roșii. Cât pentru cestiunea trecerii din continentul american pe continentul cel vechiă, acesta o esplică prin mica depărtare ce despărția aceste pământuri la strimtârea de Behring. 

Prichard consideră soiul Malay ca resultatul curcirii soiului primitivi negru cu soiul american. Instrumentele de vânătore și de resbel găsite în stepele Siberiei, în pădurile Scandina-
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viei și în turbăriile insulelor Britanice, semănă forte mult cu 

ale unor Pei-roșii, și acestă coincidență este pentru diînsul o 

puternică dovadă despre curcirea lor. 

Urmând scara formațiunilor geologice și urcându-ne de la 

cele mai vechi spre cele mai recente, 6sele preistorice aflate, 

se găsese în pămînturile de mai jos, adică mai vechi, ames- 

tecate cu 6se de animale sălbatice, cu 6se de urși, de lupi, 

de câni, de iepuri, de căpridră, tot fiare cărora omul a fost 

pradă saii care ai fost prada lui. Suindu-ne mai sus, în pă- 

mînturile mai noue, începii a se găsi printre asemenea, 6se și in- 

strumente de pâtră brută, necioplită, cele mai multe de cre- 

mene; unelte cu ajutorul cărora omul a. început, negreșit, a se 

lupta cu fiarele mai puternice saii mail iuți la picior de cât 

dinsul; mai târdiii piatra din care sunt formate acele instru- 

mente se găsesce cioplită și fasonată, chiar lustruită și adaptată 

la trebuinţele la cară era destinată. Acestei epoce i sa dat 

numele de Epoca petrei cioplite. Urmând tot în sus spre 

formațiunile și mai recente, se găsesc instrumente de os și de 

bronz, săgeți, suliți, ace, ete.; unelte cară nu lasă indoială că 6- 

menii cari se serviati cu dînsele eraii de un soiii maă înaintat 

pe scara. inteligenţiă. 

Adoptând teoria că tote merg de la simplu spre compus, se 

pote crede că și soiurile omenesci ai urmat aceleiași legi a na- 

turcă, începând de la soiurile cele mai imperfecte și urcându- 

se, prin transformaţiuni succesive, către cele mai perfecte, suc- 

cesiuni cari venind una peste alta se amestecă din ce în ce 

mai mult, precum valurile mării aduse de vinturi se acopere u- 

nul de altul, se amestecă, cele din urmă copleșind. pe cele 

ce a precedat și făcându-le să dispară, precum dispare în 

continentul american omul cel Roșu şi cel Negru dinaintea 

celui Alb. 
a o 

Omenii cei d'intâi cari ai fost de un soi inferior, sai a- 

este dinșii și 
mestecat cu alte soiuri mai superiore venite p
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pe cari i-ati alterat prin curcire, transformându-se amândouă și producând un soiă intermediar. 
Ami Bou6 Ja 1823 a presentat lui Cuvier oseminte fosile de om, găsite în huma galbenă (Loess) de lângă Lahr pe malul Rinului. Fassa, încă și mai înaintea. lui Bou6, încă la 1700, des- coperise la Canstadţ lângă Stuttgart, rămășițe de cranii de om, amestecate cu 6se de alte animale, Kemp găsise chiar un to- por de pâtră; dar nică Cuvier nici alţi învețaţi nu ai credut că pot considera acele rămășițe ca fosile, adică ca o înlocu- ire atom cu atom a materii organice primitive prin alte sub- stanțe pur minerale; încât până în anii din urmă, esistența o- mului fosil a fost absolut contestată, și acele oseminte ati fost considerate numai ca rămășițe de om preistorie. Forchkammer și Danesiik, Steenstrup și Worsaae ai făcut un mare serviţi sciinței antropologice, rădicând ori ce dubii, și acum esistența de om preistorie quaternar nu mai pote fi con- testată; acea însă a omului terțiar nu este încă bine consta- tată, cel puţin până astădi. În unele tărâmury terțiare se gă- sese obiecte cari nu aă putut servi de cât omului, dar afla- rea de oseminte nu a putut fi încă bine constatată. Rămășițe și oseminte de om quaternar s'ati constatat până acum în mai mult de 4) de localități ; în unele aluvione sai găsit chiar schelete întregi, 

D-l Quatrefage și ȘcOla sa deosebese omul preistorie în 3 clase saă soiuă, 
1. Rasa de Canstaat, 
2. Rasa Cro-magnon. 
3. Rasa Furfoor. 

1. Rassa Canstadt. 

Canstadt este numele unui sat de lângă Stuttgart, unde Ducele
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Eberhard Ludovic de Wiirtemberg, săpând ca să descopere un 

Oppidum roman, a dat peste un cap de om, pe care la păs- 

trat. Acel cap a fost studiat la 1835 de profesorul Jaeger. 

D-l Broea. îl considera că aparţinând aceluiași soi ca și cra- 

niul aflat la Neanderthal lângă Dusseldorf, unde mai în urmă 

la anul 1857 s'a găsit chiar un schelet întreg. 

Este vrednic de însemnat că un topor ce sa găsit la Ab- 

beville între oseminte de om de același soiii ca și cele de la 

Canstadt și Neanderthal, are o mare asemănare cu toporele 

de cari se servă chiar și astă-qi locuitorii Australiei. 

Judecând după localităţile în cară se descoperă oseminte de 

soiul Canstadt, acestă rasă pare că locuia valea Rinului și 

a Senei până la Stangenas în Bohnstan, până la Olmo în Ita- 

Jia centrală, la Briin în Bohemia, până la Pirinei și forte pro- 

babilă până la Gibraltar. După părerea, d-lui Quatrefage ac6- 

stă rasă este tot aceea care se găsesce în Scandinavia, în Is- 

pania, în Crimea, la Minsk, la Oremburg, în Austealia, şi împre- 

jurul portului Western (Victoria) în dolmanele și în cimitirele 

din timpii Galo-romanilor. Peixoto a găsit acest soiă și în A- 

merica, în provincia Cara. 

Craniul rasii de Canstadt are o mare asemănare cu al 6meni- 

lor cari locuesc astăqi în Europa, 

9. Rassa Cro-Magnon. 

Numele de Cro-Magnon, ce sa dat acestui soiii, provine de 

la localitatea în care sa găsit întâiași dată, lângă Eyzies, 

unde s'a descoperit osemintele a trei bărbaţi, ale unei femei 

șale unui copil. D. Schmerling îi consideră mai mult ca un soiii 

Etiopie de cât Europen; dar, de şi acestă rasă difera de acea 

de la Canstadt, craniul însă are 0 capacitate forte desvoltată,
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de și ceva mai mică de cât capacitatea medie a Parisianului 
de astădi; o capacitate de 1590 de centimetri cubi. 

Pe o întindere de 14 kilometri între Cro-Magnon și Moustier 
Saii găsit 8 localităţi sai 8 staţiuni de oseminte de acest 
nem și anume : 

La omul mort (homme mort) 
»  Moustier. 
»  Madelena. 
»  Cimitiru de la Cro-Magnon. 
» Langenie de sus. 
» Langenie.de jos. 

» Georges d'Enfer. 

>» Eyzies. 

Acești Gmeni întrebuințaii în contra, fiarelor sălbatice un fel 
de par și nisce sulițe subțiri ascuţite cu tăiuș pe margine. 
După cum se vede, instrumentele lor eraii ceva mai perfec- 
ționate de cât ale celor de la Canstaat. Între osemintele de ani- 
male, aflate printre osemintele acestor Omeni s'aii constatat 
până acum 20 de soiuri de animale, mară cu mică, şi cu pa- 
sără cu tot. Se vede că ei mâncati creerii și măduva din se 
cu un fel de lingură de lemn şi că scieaii să lucreze peile, 
căci s'aii găsit ace de os și mânere de cuţit pe cară era să- 
pată, și încă destul de bine desemnată, figura unul Ren 
culcat. Pe unele dintr'acele mănere s'ată găsit săpate chipuri 
de om, un desemn forte grotesc și rudimentar. Sir Charles 
Lyell a publicat aceste desemnuri în însemnata sa carte : Ve- 
chimea omultă dovedită prim geologie. 

Soiurile de animale aflate intr'acele pesceri, unele nu aii putut veni de cât din insula Wight, ceea ce nu e de mirat, 
căci Fisher a dovedit că pe timpul pe când trăia Renul în 
Europa, nu mai esista comunicațiune pe uscat între Francia
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și Anglia. Acâsta ar fi o dovadă pipăită, că acei Omeni sciaii 

naviga. 

In acele pesceri s'ati găsit bastone unele împodobite cu găuri 

şi cu săpături, cari daii a crede că la dinșii ar fi existat un 
fel de ierarchie. Movilele și mormintele separate ne daii a 

crede că ei aveaii o religiune. 

După cercetările făcute asupra osemintelor acestor 6meni, 

ei ar av6 o mare asemănare cu rassa, Algonquinilor pe care 

ai deseris'o misionarii cari aă trăit printre Pei-roșii; se vede 

chiar că eraă superiori acestora prin inteligență, fiind că la 

acești preistorică se constată un progres, ceea ce nu sa putut 

observa până acum la Algonquini. 

In pescera de la localitatea numită W'Homme mort, nu saă 

găsit 6se de Ren amestecate cu ale omului Cro-Magnon; și 

acesta ar face să se crâqă că acest soiii trebue să fi trăit și 

după dispariţiunea Renului, și că a făcut parte din amendout 

epocele geologice : înainte și după Ren. 

La Lozera, lângă Marsilia, rasa Cro-Magnon se arată în toiul 

Epocei petrei lustruite; dar acolo se vede alterată prin ames- 

tecul cu un alt nâm care sar crede a fi chiar din popula- 

ţiunile din dilele nostre; de același nm cu acel aflat în pes- 

cerile Marnei și lângă Taunus în Germania, în Belgia, în pes- 

cerile de la Hamoir la Nivelles, în aluvionele de la Grenelle 

lângă Paris, în huma clis6să (Glaise sati Clay) din portul Bu- 

loniei, în săpăturile ce s'aii făcut la Hotel Dieu și la Bule- 

vardul de Port Royal în Paris, unde s'a găsit o mulțime de 

craniuri cari dateză acolo pote de prin secolul al V-lea. 

S'a mai găsit tot de acest soiti de om şi printre craniurile 

Basce de la Zarans; s'aii mai găsit și în Africa rămășițe în 

mormintele tribunilor Kabyle de la Beni-Maner și de la Djur- 

giura ; dar unde s'aii găsit mai multe, este în insulile Canarii. 

Pare că și Dalicarliani ţin de acest soiii, şi că în epoca quater-
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nară centrul Europei era locuit de o rasă amestecată cu acea disă Cro-Magnon. 

3. Rassa Purfooz sai omul quaternar. 

Soiul acesta este cel mai bine caracterisaţ din tote cele preistorice. I-nii Smerling și Dupont, cari aă făcut săpături în 60 de pesceri în Belgia și ai găsit 40,000 de bucăţi de ose şi 80,000 de obiecte de piatră cioplită, ati deosebitii patru varietăţi : 

Î. Acea de la Grenelles. 
2. >> Truchere. 
do... Furtooz mesaticefală. 
4 o > Furfooz subbrachicefală. 
La aces soiă, ca și la cel de la Cro-Magnon, craniul este în desarmonie cu Chipul, însă în sens invers. La Furfoozi craniul este larg si scurt, și obrazul lung, pe când capul celor de la Cro-Magnon vădut de faţă presintă o formă pentagonală forte bine desemnată. 
Omenii de la Grenelles, ca și cei de la Furfooz, nu erai mai mată de n 53, până la 1n 62 cam de mărimea La- ponilor de astăqi, dar erai țepeni, osoși și scheletul lor avea Proporțiunile Gmenilor de astădi. EX locuia în subterane în vecinătatea cărora aveai alte pesceri separate, pentru morți. D-] Quatrefages compară pescerea de la Chaleux cu o mică Pompee (quatermară, 
Instrumentele lor eraii de silex şi de corn de Ren şi cu- țitele eraă pe o lature ascuţite și pe cea-l'altă crestate ca un ferestrăă. DI. Dupont dice că nu aveati nici arc, nică săgeți, dar aveaii ace de 95, ceea ce ar fi o dovadă că eunosceati îmbrăcămintea ; în pescerile lor s'a găsit și bucăţi de olărie.
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In timpii Neolitici soiul Mesaticefalilor de la Furfooz pare 

că se întindea din departamentul du Var și Herault până la Gi- 

braltar ; iar acela al Brachicefalilor, amestecat cu locuitori an- 

teriori de la Cabessa d'Aranda în Portugalia, se întindea de la 

Verdun până la Bolonia și la Campo Lungo de la St. Cesaire. 

Din soiul Brachicefalilor s'aii găsit în Francia, în mai multe 

dolmene (Dolman), în Anglia în Bound Barrons și în Danemarca, 

unde constitue în mare parte tipul numit FEschricht. 

O parte din capetele seâse de Betzius din movilele Suediei 

aii o forte mare asemănare cu capetele de rasă Laponă, și 

nu pote fi îndoială că acest soiii să fi trăit și în timpul ca- 

tastrofei quaternare. 

O cestiune forte desbătută între antropologi este a se sci, 

daca omul primitiv cunoscea saii nu focul, și dacă îl cunos- 

cea numai ca un fenomen natural, saii ca un ce util, ca un 

element pe care aveai trebuință a-l produce și a-l întreţine. 

Unii contestă titlul și cualitatea de om a celor cari nu cunos- 

ceai întrebuințarea focului. Printre populaţiunile de astădi nu 

Saă găsit de cât Dakoși din Abissinia și unii locuitori din in- 

sulile Filipine cară să nu cunoscă întrebuințarea focului. 

Congresul internaţional de antropologie şi de archeologie 

preistorică a numit o comisiune.: din sînul societăţii de sci- 

ințe din Copenhaga, ca să cerceteze grămedile de fărămituri 

de scoici cari s'au găsit şi pe cari Forchamer le-a considerat 

ca rămășițe de bucătărie Kjoekkenmoeddings, fiind că s'a găsit 

0 vatră, cu cenuşă și cu cărbuni. Dl. Steenstrup consideră a- 

cele rămășițe ca aparţinând epocei de pâtră lusteuită. 

Descoperirile acestor rămăşiţe şi urmele de om preistoric do- 

vedesc până la evidenţă cum sua transformat omul cu încetul 

și treptat până a ajuns la starea de desvoltare a corpului şi 

a inteligenţei în care îl vedem astăqi. De și Darwin este con- 

siderat ca părintele școlei transformațiunilor, adevărul însă este 

că Lamarck a fost cel dintâiii care ui avul ideea continuității
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creațiunii prin transformaţiuni naturale; iată ce dice întra- câstă privință DL Haeckel în /storia sa despre creațiunea, fiin- felor orgamice. 
«Lui Lamarck revine neperitorea glorie de a fi rădicat. cel «d 'întâiii teoria, descendenţii la înălțimea unei teorii sciințifice «independente, și de a fi făcut din filosofia naturei o basă 50- <lidă a înlregei biologii. De și Lamarck s'a născut la anul 1744, «dar el n'a inceput să publice teoria sa decât pe ia ince- <putul secolului, cam pe la anul 1801, și n'a expus'o în a- «mănuntele ei, de cât la 1809, în clasica sa scriere întitulată: « Filosofia zoologică. Acestă operă admirabilă este întâia espu- “here raționată, urmărită până la cele din urmă consecințe ale «doctrinei genealogice. Considerând natura organică din punctul «de privire pur mecanic, și stabilind, întrun mod riguros. filo- «sofic, necesitatea acestui punct de vedere, lucrarea lui Lamarck «întrece cu mult ideile dualistice cari eraă în vigâre în tim- <pul s&ă ; și până la tractatul lui Darwin, care n'a apărut de «cât cu o jumătate de secol mai în urmă, nu mai găsim altă «carte care într'acâstă privință să se p6tă pune alături cu F;- « losofia Zoologică. Se vede și mai bine cu câţ acestă operă <întrece epoca sa, când ne gândim că n'a fost înțelesă, și c'a «rămas timp de cinci-decă de ani într'o adâncă uitare. D-l Char- «les Martins ne-a dat la 1873 o nu edițiune a Filosofiei zo- «ologice a lui Lamarck cu o notiță biografică». 

fiune, o intuițiune pe când Darwin s'a basat pe cercetări și pe observaţiuni, ast-fel că a dat ideilor sale caracterul unei sei- ințe cu totul nOuă și pote cea mai interesantă din tote.



127 

OMUL ISTORIC. 

Trecând acum la omul istoric, cestiunea clasificării devine 

mult mai importantă și mai complicată, căcă varietățile sunt 

mult mai numerâse şi trebue să se ţie semă de tote soiurile 

și de tote varietățile, de la cei sălbatici cari se mal găsesc și 

astăţi încă în unele părţi ale Americei de sud unde trăiesc în 

cârduri fără locuinţe și fără aședăminte, Omeni cari nai eșit 

încă de tot din epoca acelor ce am descris ca preistorică, ar- 

mați cu suliți de pâtră și cu cuțite de cremene, și până la 

soiurile cari aii dat. lumii artele și sciinţele. Varietăţi de so- 

iuti, mulţime produse prin transformări fisice şi intelectuale 

mergând necontenit perfecţionându-se, căcă nu pote fi îndoială 

că omul ce vedem astădi în societăţile civilisate este o conti- 

nuitate a acelor cară aii esistat înainte cu secol de secoli și 

chiar a omului preistoric. 

Alexandru Humboldt deosebia omenii cari locuesc astădi pe 

faţa pămîntului în cincă seminții. 

|. Seminţia Ftiopică care coprinde : 

a) Hotentoţii. 

V) Cafri Amakosaki. 

c) Negri de la Angola. 

d) Negri din Gallas. 

II. Seminţia Americană, pe care o împarte în : 

a) Muisci. 

5) Tzirulkiani. 

c) Esquimosi. 
d) Ale-Utuni. 

e) Algokini Lenago.



128 

/) Tzarun Papui. 
9) Araucani. 
h) Țara de foc. 

III. Seminţia malaye, împărţită în : 
4) Malai. 
db) Alfurusi, 
€) Polinesii din Hasar. 
d) Papui. 

IV. Seminţia mongola împărţită în : 
a) Chinesi. 
0) Japonesi. 
c) Kamtehadani. 

V. Seminţia Caucasiană, care coprinde pe : 
a) Greci. 
b) Spaniol. 
c) Arabi. 
d) Persiani. 
e) Indieni. 

Agassiz a împărțit seminţiile după regiunile globului în : 1. Polinesianul fără locuitori. 
2. Australianul locuit de Negritos și Papuas. 3. Malais, locuită de Indiani, Negri şi Albi. 4. Partea locuită de fauna, Ottentotă, Boschimană și Ho- tentotă. 
5. Africana unde locuesc Hovași și Sacolavași. 6. Partea locuită de rassa Europeană. 
7. Partea locuită de rassa. Mongola sati Asiatică, 8. Rassa Americană, 
9. Rassa Arctică.
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Europa în America, și vice-versa s'a făcut prin Strimtorea de 

Bering. Crede cu Quatrefages și cu Humboldt, că Europeanul 

Arian ar fi originar din Europa și că a pornit din munţii 

Bolorului și Hindukohului unde Mamagisi represintă astăqi tul- 

pina originei lor. Zend-Avesta ne spune că acest soi de 6- 

meni aii eșit dintr'o regiune unde vara nu ţinea decât două 

lună, ceea, ce ar corespunde cam cu posiţiunea Finlandiei. 

De și Quairefages nu pune mare importanţă pe -colorea pe- 

lei, căci o consideră numai ca un efect pur de oplică, pro- 

venit din qualitatea epidermei, mai mult saii mai puţin grosă 

și transparentă, iar nici de cum din deosebirea de însușiră fi- 

sice; dar tot nu este mai puţin adevărat că cei mai mulţi An- 

tropologi și Etnologi at adoptat mai mult saă mai puţin 

colorea ca dinstineţiune a grupelor celor mari. 

Soiul Negru. 

Acest soiii numit de Humboldt Etiopic, pe care, după cum 

am vădut, îl împărţia în patru despărțită, constitue mai multe 

triburi și popore cari locuesc: 

a) În Asia de jos spre Arabia. 

b) În Africa, spre răsărit de muntele Bolor, unde acâsta țâră 

se l6gă cu Indukhumul Septentrional și se întinde în sus spre 

“'ehiam-Came spre Kulankul. 

c) În Essam la Sud de Queda. 

d) La Formosa la, Sudul Japonului. 

6) În Segistan spre lacul Zarah. 

lăiomele vorbite astăqi de negri, de şi nu aii nici o ase- 

mă&nare cu limbele Indo-europeane, dar tot se găsesce într'u- 

nele dintr'însele multe cuvinte asiriane şi indiane, de ale Chaldeei 

si ale Libiei. Gesenius, care sa ocupat cu limbele semitice, 

dice că Ambesiculii și Gheezu aparțin tulpinei Arabe. 

„9
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Cât pentru cuvintele asiriane, indiane și chananeane cari 
se găsescii în unele dintr'aceste indiome, ele provin fără în- 
doială din amestecul cu seminția Camită din timpii când a- 
cesta a venit peste cea Negră șa cotropit'o, precum și de la 
Negri încurciți cu soiul cel Galben, nemuri peste cari aii ve- 
nit maj în urmă soiurile Albe de sati amestecat cu dinsele. 

Soiul Al». 

Acest soiii, pornind de la M6qă-nopte s'a lăsat spre Sud co- 
pleșind pe cele-Valte, precum vedem că fac astădi Americanii 
cei Albi, porniţi de la Răsărit spre Apus, din deosebite părți 
ale Europei, împingendu-se ne încetat peste seminţiile Negre 
și Roșii și isgonindu-le tot spre Sud. 

locul care pare să fi fost lâgănul omului Alb, este acela 
unde munţii despart cele două mari şesuri ale Asiei, unde 
zăpedile se transformă într'o mare de ghiaţă; locui unde Indienii 
die că se desparte ţera bogăției de țâra morţii; unde clima 
este aspră, vânturile înghețate și iarna lungă ; ţ6ra pe care 
Alexandru Humboldt a descris-o asfel : 

«Cercetările ultimilor ani și convincţiunea dobândită despre 
«bogăţia metalică ce posedă chiar în dilele n6stre Asia Bo- 
«reală, ne conduce, vrând nevrend, la, Iseduși, la Arimaspi 
«și la Grifoni, la acei păditori ai aurului, cărora Arist din 
«Proconea și Herodot 200 de ani după dînsulii, le-a făcut o <așa de mare celebritate. Am visitat văile, dice Humboldt, unde «sa găsit acum cinci-spre-dece ani, pe vărsătorul Meridio- «nal al Uralului, la o adincime numai de câte-va degete sub «iarbă, unul lângă altul, bulgări gogoneţi de aur de o greutate «de trei-spre-dece, Șese-spre-dece și până la 24, de funţi. Este «forte probabil ca să fi esistat acolo odinir ă bucăţi și mai «voluminose de acest metal, chiar la suprafața pămîntului.
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«Cum dar să ne mirăm că acest aur care ne aduce în minte 

«blocurile rătăcitore (ploes erratiques), să nu fi fost adunat 

«de popore, de vânători, de pescari, etc. Acest loc este acea; 

«Hataka, țâra aurului, despre care pomenesce geografia mi- 

«tologică a. Indienilor, unde tesaurele eraii abondente, și era 

«pădite de Gnonii numiţi Guhyaka (ascundătoră), un popor în 

«care trebue să recunâscem pe Finesi Ocnosi, cari sunt de o 

«talie ghemuită. 

«Dincâce, pe cest-lalt vărsător, locuesc animalele cele mai 

«nobile, cele cu blană fină și cu lînă preţiosă : Castorul și Sa- 
«murul; acolo a fost l6gănul omului Alb: Aria; o seminţie 

«care de și se înfăţișeză astădi cu diferite varietăţi de soiuri 

«și de subsoiuri, dar pe care nică istoria, nică sciința nu ni-i 

«arată în stare de adevărată sălbăticie. Sar crede că de la 

«întâia, sa apariţiune, acest soiii a fost înzestrat cu calități cari 
«îi daiă o adevărată superioritate asupra celor-l'alte. EI nu s'a gă- 

«sit nicăeri într'o stare îndobitocită, fără idee de Dumnedeire; 

«chiar până a nu eşi din Asia centrală el avea idei și cunoscințe 

«de cosmogonie; păstra tredițiunile și suvenirea străbunilor 

«săi Noachidi şi a Patriarhilor de dinainte de catastrofa cos- 

«mică și distingea sub numele de Cham, Sem și lafet, deo- 

«sebitele ramuri ale nâmului omenesc. Nicăeri nu sa găsit 

«fără religie ; pretutindeni a avut locuințe, monumente și turme 

«de vite ; se servia de bou și de cal la trebuințele sale.» 

Humboldt mai adaogă că aceste două mari grupuri de o parte 

și de alta a munţilor, adică lumea Anglo-Indiană de o parte și 

lumea Ruso-Sibheriană de cea-Taltă, nu puteai comunica între 

dînsele de cât prin regiunile de jos ale Bactrianei. 

<Ași put dice, urmeză Humbolăt, că comunicaii prin de- 

«presiunea pămîntului care înconjoră Avatul și malul oriental 

<al Caspiei, depresiune, care esistă între Balkh și Astrabad, ca 

«acea dintre lachkand și istmul 'Trouk Kmenilor, o bandă de 

«pămînturi forte roditore, printre cari Oxul și-a deschis cur- 

*
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«gerea și care a devenit drumul spre Delhi și Lahore şi prin 
«care comunică Kabulul cu Khiva și cu Oremburgul. .... .Mă- 
«surători recente de o forte mare precisiune, făcute asupra a- 
«cestei depresiuni a pămîntului Asiatice, ai rectificat noțiunile 
<greșile ce esistaii mai înainte. Ea se prelungesce negreșit și 
«peste malul occidental al Mărer Caspice; dar când se cobsră 
«Cineva de pe șesul Persiei spre Tiflis, prin 'Tebriz și prin E- 
<rivan, șes de 1200 sati 1400 de metrii de înalt, întilnesce 
«şira Caucasului care se prelungesce până în albia celor dâuă 
«mMâră. — La o înălțime de 7530 de picidre, se află un drum 
«militar forte frecuentat astăqi.» 

Chamiţii. 

Cu 5000 de ani a. C., pe când pare că începe istoria omu- lui, una din acele seminții, cam de felul Finesilor, împinsă pote Și dinsa de alte seminţii, a, trecut treptat în ţările de jos ale Orientului, năvălind peste seminția cea Nâgră și cotropind'o. Acea seminție aparținea seminţiei Chamite care curcindu-se cu cea Nâsră autochtonă peste care a, năvălit, a produs un soiii noă intermediar care participa de la amând6uă soiurile în tote privințele, posedând mai multă energie de cât soini cel Negru, și mai msle de cât cel Alb Chamit ; mai Alb de cât cel negru și mai Negru de cât cel Alb. Urmașii lui Cham prin curcirea lor cu Negrii, nu ati putut produce de cât o semin- ție Smolită, căreia Etnologii i-aă dat numirea de soiii Melanit saii Melaniani. Numirea de Chanaan nu a dată semnificare de Ţâra Negrilor. 
al Albilor cu Negrii, în care elementul Negru, fiină negreșit mai numeros, a trebuit să predomine la început, ai urmaţ alți Noemiţi, tot din descendinţa, lui Cham, tot într'aceeași direcţiune ca și acei cari sa precedat ; întroducându-se în mijlocul Chamiţilor 

putut ave nici o- 
După acest întâi amestec



<
-
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deja alteraţă și transformați în Melaniţi prin amestecul cu Negrii 

sati curcit si el şi ai format en soiul deja alterat un alt soiii 

intermediar între Albi și Melaniţi, soiii din care aii isvorit 

popore de o mare importanţă în Istorie precum ai fost Chal- 

deenii, Asirienii și lgiptenii. 

Fără îndoială că Chamiţii veniţi de la Nord-Est ai adus 

cu dinşii idiomele vorbite de seminţiile Albe și ai introdus 

puținele cuvinte Indo-europene cari se află în idiomele Ne- 

gre şi Melanite, precum și în limba Chamiţilor a trebuit să . 

se introducă cuvinte ale idiomelor Negre: o adevărată confu- 

siune în limbi. 

Popârele eșite din întâiele amestecuri a acestor două soiuri 

în cari sângele Negru predomină, aii fost mai tote dispuse la 

o vi6ță de lux și de desfrânare; religiunile lor eraii pline de 

practice crude și sângerâse; numai țâra Chanaanului, unde Cha- 

miţii se amestecase mai puţin cu Negrii și unde soiul lor 

primitiv nu se altevase pr6 mult, căci se împinsese mai de- 

parte spre Sud și rămăsese mai feriți de acea mare corup- 

țiune ; acolo se formase o societate regulată care ajunsese a 

ave legi, o ierarhie, și se deosebiaii de curciturile succesive, 

până ce mai târdiii, curcindu-se și ei și ajungând ca sângele 

soiului Negru să covârșască, aii început a se corumpe la. rîn- 

dul lor și atunci Palestina a trebuit să cadă sub acţiunea 

Asirienilor și să ajungă a fi supusă ordinelor ce-i veneaii de pe 

malurile Eufratului și a nu pute să se mai sustragă acţiunii 

Niniviane de cât puindu-se sub influența Egiptenilor din Memfis. 

Pe atunci Sidonul și Tirul, orașe mari și bogate, trimiteaiă pro- 

ductele și mărfurile lor în Asiria și în porturile de pe costa 

Mediterană, și le aduceaii din Spania aur şi lemn, din Grecia 

vite, din Egipet robi furați, și concuraii cu Arabii Kușiţi în 

comerciul de parfume, de băcăniă și de os de fildeș, producte 

pe cari le aduceaii din Yemen, din Indii și de pe costa Africeă. 

Bogăția, care făcuse maă mult timp prosperitatea a acestor două
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orașe, le legară de Niniva și de Theba atât în cât Asirienii și Egip- 
tenii nu aveai nici măcar trebuință să tragă sabia în contra 
acelor Feniciani ca să-i supue voinţei lor; le era destul să iea 
din timp în timp măsuri fiscale în contra provenințelor de la 
dînșii și astfel Fenicianii ajunsese a nu av de fapt de cât o 
umbră de independinţă și să devie în realitate umili vasali ai 
puternicilor consumatori pe cari îi consideră ca pe nisce Dei 
pentru vitejia lor. | 

Tirul și Sidonul nu erai numai orașe industriale ; ele ajun- 
sese a, fi orașele cele mai principale ale schimburilor de co- merciii, unde diferitele seminţiă se amestecat în tote modurile Și 
în tote proporţiunile, cu fel de fel de elemente. Prosperitatea 
lor, de și ajunsese la un grad forte mare, dar era slabe Și fără pu- tere de apărare; clasele de jos îmbogăţindu-se şi ne mai voind 
să se supue privilegiurilor claselor domnitâre, cari erai de un soi mai curat și mai Puțin amestecat, aiă început resculări şi persecuţiuni în contra nobililor; încât pe la anul 829 a. C. no- bilii, vădându-se amenințați și fiind în neputinţă de a-şi păstra au- toritatea și privilegiurile asupra popor 
orașele și unii sati dus de ai fundat 
sai stabilit pe costa Africei în faţ 
vestita Cartago, oraș care în fâr 
prin farmec și a absorbit un 
fel că pe la finele secolului 

alui de jos, ati părăsit 
orășul Aradus și alții 

a Siciliei unde a întemeiat 
te scurt timp s'a rădicat ca 

a câte una coloniile Tiviane, ast- 
VIII ajunsese a poseda o mulțime 
a Mediteranei până în insula Sar- diniei; poseda, insulele Baleare și in secolul VI deposedase pe Fe- niciani din tâte cetăţile lor din Occident. Strabon spune că p'atunci o mare parte a Spaniei, cu 300 de oraşe după țer- murile Mediteranei , eraii locuite numay de Feniciani, popu- lațiune Melanită curcită cu Chamiţii; Homer vorbesce de aver- siunea, ce aveaiă Populaţiunile anticet Hellade pentru Chananeeni cari eraii popâre mici și slabe, dar pline de rSutate și crude. Supremaţia Cartaginei asupra Chamiţilor Melaniţi i-a dat
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preponderanță. supra Laturor poporelor mai Smolite cari ră- 

măsese în pămîntul Chanaanului unde spiritul de sedițiune mer- 

gend tot crescând , făcuse ca Tirul să. devie un Oraș de per- 

dițiune, urgisit întratât în cât la apropierea lui Alexandru, 

tote orașele ati dat concursul lor cuceritorilor. Ast-fel a finit 

acest oraș care fusese întrepositul cel mare al comerciului ; şi 

“atunci oraşele grecescă s'aii substituit activităţii sale, iar Car- 

thago a ajuns a av totă supremaţia mării, supremație în con- 

tra căreia Regii Persiei nu ai putut cugeta de cât după ce 

aii supus Fenicia și Egiptul. 

Pe ruinele oraşelor Feniciane s'aii rădicat mai întâi Car- 

thago și pe urmă statele Ebreesci. Arabe, Lidiane și Fri- 

giane cară nu aj isbutit a fi de cât nisce satelite ale Asirienilor 

cari le dominaii pe tote. 

Antichitatea a recunoscut tot-d'auna poporelor din regiunile 

mesopotamnice o superioritate de rasă asupra celor isvorite din 

Cham și din Sem. Acesta se dovedesce mai cu deosebire prin 

cercetarea limbelor Semitice vorbite de acele popore, în cari 

de şi se găsesc cuvinte din limbile Negrilor, aduse de ameste- 

cul lor cu Melaniţii,; dar ele se vede că aii alterat, limba Arabă 

mai puţin de cât pe cea Hebraică şi Arm6nă. în idiomul Ar- 

menesc cel vechii, găsim elementul limbelor Indo-Europene, Şi 

în limba Medilor sunetele Semitice și Indo-Europeane sunt 

şi mai numerose. 

D-nul Young care a făcut un studii profund de limbi, a 

parvenit, printr'un calcul de probabilități, ca să dic așa, la, nisce 

vesultate fârte importante. EI și-a pus întrebarea care este nu- 

mărul cuvintelor identice în dOuă limbi care pâte autorisa a se 

crede că acele cuvinte aii aparținut uneia și aceleiași limbi. 

Dintwacele calcule resultă : 

1. Că comunitatea unui singur cuvint nu are nici 0 în- 

semnătate.
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2. Că dâuă cuvinte comune daii probabilitatea de trei con- tra una, că aii originea lor de la aceiași limbă. 
3. Că dacă sunt 3 cuviute comune, probabilitatea este de 10 la 1. 
4. Când sunt 6 cuvinte comune, probabilitatea este de 1700 la 1. 
5. Și când sunt 8 cuvinte comune, probabilitatea este de a- prope 100,000 la 1. 
Este aprope cert că esistența a opt cuvinte comune la, d6uă deosebite limbi este aprâpe o certitudine că ele ati aparținut la. început uneia și aceleiași limbi; şi când sunt isolate dintro limbă străină este o dovadă că ele aii fost importate. Sunt popore cari și-a schimbat limba precum se vede la In- sulile Canarii, unde urmașii Guauchilor ati adoptat toți limba Spaniolilor, precum sunt Bulgarii cari aă adoptat limba slavă. După ce am indicat ast-fe] ivansițiunile de la elementul Alb la cel Negru, trecând prin deosebitele proporțiuni de amestec de sânge adus mai întâi de Noemiţi Chamiţi, Și mai în urmă de Semiţi, avem o scară, de popore care merge Albindu-se spre Nord și Negșindu-se spre Sud. Peste: o seminţie Nâgră s'a su- perpus un strat subțire de seminţie Albă, peste care cureitură a venit de s'a Superpus un alt rând de seminţie de omeni Albi, cari rânduri tot succedându-se tot mai dese Și ma nu- merose aii dat loc la soiuri din ce în ce mai superidre, cu cât merg spre cele mai Albe şi mal inferidre cu cât merg spre cele mai Negre. 

Seminţia care a pus cea d'intâia temelie a statului  Aşirian a fost acea a lui Nimrod, una din cele mai energice și mai inteligente. După părerea luy Rowlinson, dicerea Nimrod în- semneză în limba, Asiriană, Posesor, titlu ce Sa dat celor d'in- tâiă locuitori Albi cari ai venit în. Chaldea de jos. Acești  Asiriani amestecându-se cu Chamiţi Melaniţi, ati
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produs un alt soiă mai puţin amestecal cu sânge Negru de 

cât Melaniţii propriii diși. 

“De vom aplica teoria împingerii populaţiunilor unele asupra 

altora de la Noră spre Sud, și a cureirii neamurilor, mai 

multor seminții Albe venite una după alta și acoperind prin 

cucerire și curcire pe cei cari i-aă precedat în emigraţiuni şi 

în espeditiuni ; se înţelege că cu cât mergem spre Sud cu a- 

tât trebue să domine elementul Smolit, până ce ajungem la cel 

Negru curat, care n'a putut pătrunde încă elementul cel Alb. 

Și cu cât vom merge mai spre Nord cu atâta trebue să do- 

mine elementul Bălan, până la cel alb curat. Ast-fel că ne-am 

pute închipui scara soiurilor de 6meni ca un lavi cu tuș, care 

începând de la Albul hărtiei, ar ajunge la Negrul cel mai în- 

tunecat prin cușe subțiri și succesive, trecând prin tote tonu- 

rile intermediare. 
Noachidii Chamiţi se pot clasa în două categorii: 

1. Noachidi Chamiţi eșiţi din munţii cari despartii Asia de 

Sud de cea Septentrională trecuți mai târqiiă în țările de jos. 

2. Chamniţii cureiţi cari ai întemeiat dinastia Asiriană con- 

duși de Nimrod, și cari împreună cu Chamiţii din Chaldea de 

jos ai întemeiat Imperiul Egiptân. 

Dâu5 popore cari aii dat lumei Ninive și Memfis. 

Semiţii. 

Mergând înainte cu curgerea nemurilor de la Nord spre Sud 

un alt ram al seminţiei lui Noe, care se trăgea dintrun alt 

fii al săi, a pornit tot într'acea direcțiune, căutând pâte o cli- 

mă mai caldă, mai dulce; precum şi cei de la Sud sunt une- 

oră porniţi a căuta o climă mai temperată spre Nord ; și când 

Chamiţii se amalgamaii cu Negrii și cu Melaniţii și se lăţiai 

spre costa Arabiei până la răsăritul Africei, alte seminţii albe
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coboraii despre munţii Armeniei și despre partea. Meridională 
a Caucasului și se concentrati în mijlocul regiunilor muntose 
ale Chaldeci unde regeneraii sângele amestecat și alterat al Cha- 
miţilor și le dai vigorea ce perduse. Soiul primitiv al acestor 
noi Noemiţi împingeată pe Elamiţă și pe Elimei spre $. E. Ur- 
mașii lor Lidienii și Canii ai acoperit Asia Mică, ai trecut în 
Creta de unde mai în urmă sai întors cu numele de Fili- 
steni, și ai ocupat Cicladele, Thera, Melos, Citera și totă Tra- 
cia. întind6ndu-se pe Propontida în Troada, pe litoralul Greciei 
și ati ajuns până la Malta, la Insulile Lipari şi în Sicilia. 

Un alt ram al Semiţilor trimite horde pînă în partea de m6- 
dă-di a Arabiei; pe acestia antichitatea grecă și latină îi cu- 
nosce sub numele de Homeridi. EI sunt Arabi și Egipteni de 
la cară Etiopianii ati împrumutat civilisaţiunea lor, și cari mai 
în urmă ati format statul cel mai glorios. 

Prin venirea, acestor noi seminţii saă acoperit câmpiile A- 
siriei cu orașe strălucite; e ai fundat Niniva, Ascalonu, Babi- 
lona, Sichemu, Damascu și Sidonul, orașe mară pe lângă cari Rowlinson maă numără și Nifera, Wacka, Samhara sai Lanchara, 
unde crede că resida regele Elamului numit Chedar. Rawlinson 
mai adaogă că capitala lui Sennacherib era Duwmias iar nu 
Babilona. 

Acest n6m unit cu Ismaeliţii at ocupat mai multe pămân- tură ale Italiei și ale Spaniei: ; în timpii Romanilor ei ajunsese destul de numeroși ; și orașele lor erai tote sub influența ci- vilisatre a Asiriei, 
Schaltz arată că pe lângă lacul V 

gantice cari ne transpor 
Sati despărţit Chamiţii 
elementul Negru. 

Un tip care semănă for 
dieni, la Celţi, 

an se află acele movile gi- tă cu gândul dincolo de timpi când 
cei Albi de cei cari se contopise cu 

te mult cu acesta se gasesce la In- la Slavi, la, unele populațiună de pe malurile flu-
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viului Amur şi la piciorele Aleganilor unde sunt amestecați cu 

Teocalisi Mexicani. 
| 

Pe când Semiţii ajunsese în Caldea de jos, coborându-se din 

munți cam pe la anul 3000 după calculul lui Rawlinson sali 

2000 a. C. după calculul lui Movers, ai ajuns încetul cu 

încetul să domine pe Chamiţi prin superioritatea lor în răsboie 

cu Babilonienii şi Asirienii, până a le da de regină pe Semita 

Semiramis, o fostă servitore. | 

Acești Samiţi -s'aii întrodus mai întâi în zidurile Sidonului 

ale Palastinei și ale 'Tirului ca soldaţi mercenari, ca marinari 

și ca muncitori; pe când urmașii Chamiţilor, Nemrodiă cur- 

ciți cu Negrii, căduse atât de jos prin desfrânări în cât nu 

mai erai în stare a se împotrivi unei năvăliră, și eraii siliți să 

se adreseze la trupe mercenare de Semiţi, Carieni, Pisidiani 

Siciliani şi Lidiani cară purtati căscă de metal, săbii, lăncă și 

săgeți, cuirase și paveze ; erai îmbrăcaţi cu tunice strimte. 

Astfel Semiţii sai întrodus în Chaldea, chemaţi pentru apă- 

rarea orașelor și a corăbiilor și au ajuns a se face stăpâni, 

pentru că Chamiţii, în starea de corupțiune şi de moliciune 

în care ajunsese, părăsise cu totul armele și numai nobilimea 

compusă din Chamiţi Feniciani mai purtaii arme; dar şi aces- 

ia o făceati numai ca o dovadă de imitație pentru străbunii lor 

Nemroci și numai ca vânători. 

Pe de altă pante în Sogdiana saii în Pundjabu de astăqi, se sta- 

bilea o altă tabără de Albi între cari erati Arianii Helenică şi 

Ariani Zoroastrii, cari căutând să pătrundă spre Apus se îm- 

pingeaii asupra Semiţilor, și îi sileaii să se cobâre de la munță 

la șes spre M6dă-di în partea unde se afla statele cele mai 

considerabile  fundate de Chamiţi Melaniţi ; urmașii ace- 

stor Chamiţi Nemrodi pe cari îi supusese Semiţii aduși ca 

soldați, mercenari ; dar acei Semiţi împinși de Arianii Helevici 

şi de Zowastri, și-ail alterat și eă puritatea nemului lor prin în- 

curcirea, cu Chamiţii melaniţă și cu Chamiţii Nemrodi ; Şi-a.
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alterat forte mult chiar limba, de și dialectele lor sunt cunoscute sub denumirea de dialecte Semitice, dar, dicerea este impro- prie căci elementul Chamit domină, 
Acâstă mișcare a Arianilor cei Hellenică împingând spre Me- diă, și cei Zoroastrii spre Europa la anul 2000 a. C. silea pe Semiţi să părăsâscă pămînturile dobândite și să se împingă tot înainte, ast-fel că, ori ce victorie a Arianilor în contra Se- miţilor era tot în paguba Babiloniei, căci învinși erai siliți să se retragă către părţile Caucasului și a Mării Caspice ; astfel cea d'întâiii emigrațiune Semită a cotropit statele Chaldeii de jos ; și mai în urmă, emigrațiunea Semiţilor Ioktanizi s'a întins până în Arabia, și alte emigrațiuni s'aă întins spre părțile maritime ale Asiei de sus; împinși tot astfel în tote părţile de Ariani Semiţii a coprins tot universul Chamit. 

Intr'acea vijelie de emigrațiună un Semit cu numele 'Tha- re din nâmul Arphaxade de naţionalitate Hebr, trecând în Chal- dea. de sus, (6ra muntâsă a Urului a pornit spre Sud ducând pe fiul săi Abraam și pe fiica sa Sara femeea lui Abraam Și soră de o altă mumă. A pornit cu turmele de cămile, de vaci, de oi şi de capre, mergând spre pămîntul cel bogat al Chanaanului. 

Thareă a muvit înainte d'a eși din Mesopotamia, iar fiul săă Abraham, urmâna deumual înainte, a ajuns bogat în pămîn- tul făgăduinţei, unde el și moștenirea lui a devenit puternică. Abraham se crede să se fi născut pe la anul 2017 a. C, în urma năvălirilor n&murilor Ariane și înaintea, ridicării dinastiei celei noue a Asirianilor. 
Thareti se irăgea din tulpina din care eșise și loctanidii a cării ramură ai format statele lui Peleg, lui Behan, lui Ser- vady lui Nahar ete. 
Acest fii al lui Thareă, Abraham a devenit fundatorul a mai multor popore, precum cele eșite din fii lui lacob, Ara- biă Occidentali saă Ismaeliţii, cari ai împărţit dominaţiunea



ÎN A 
Peninsulei cu Ioktanidii cu Hebreii și cu Chamiţii Kuschiţi, nâni 

viguros care mai târdii cu Mahomet in capul lor, a dat un 

noă avânt rasei Semite. 

Din tote aceste popore Semite, acela care a fost mai puțin 

amenințat de acţiunea Asirianilor aii fost Israeliţii ; ci se cre- 

deati o rassă superi6ră nâmurilor cu cari trăiaii și căuta a-şi 

păstra curăţenia descendinței; purtaii numele de Ebrei sai 

ludei. 

Însă cu totă străjnicia clerului care nu-i lăsa să caqă în a- 

busurile emanatismului Oriental, și cu tote prescripţiunile legei 

Isvaelite, care oprea amestecul de sânge cu alt nm, tot nu 

sa pulut opri curcirea, cu alte seminţii și mai ales cu Ca- 

naneenii Amaleki. 

La, Hebrei ca şi la Arabi înevucirea nu era oprită între ru- 

dele de aprope; Sara, nevasta lui Abraham îi era soră de 

tată ; cu tote acestea nu se pote dice că acest n6m. să fi rămas 

mult timp în stare de neamestec de sânge, câci lacob, nepo- 

tul lui Abraham, care, de la cele două femei, Lia și Rachela, 

a avut opt copii iar pe cei-lalți patru i-a avuj, de la robele luă 

Bala și Zelfa. Iosif a avut de soție pe o Egiptână Chamita cur- 

citură, şi cu totă asprimea Zorobabelei nu sa putut împiedica 

amestecul de sânge cu alte nâmură. lehu, lehelon şi Coreu e- 

raii producte ale curcirii cu Melaniţi Chosreeni sai Horseani prin 

Alibama fiica Ani şi nepota lui lebeon, pe când Imperiul lui 

David se întindea până la Euirat. 

Hebreii nu ai avut nici odată o civilisaţie proprie a lor. E- 

wald dovedesce câ și obiceiurile și cultura lor le-a venit din 

Mesopotamia ca și a Fenicianilor, cu deosibirea că Hebreii ai 

mai adoptat multe și de la Egipteni. Luxul din timpii lui Da- 

vid şi lui Solomon era 0 imitațiune Tiriană și Ninivită. Solo- 

mon, când a. voit sâ rădice un Templu măreț în lerusalem, a 

adus architecţi şi sculptori de la Niniva, căci 6menii cel mai
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luminaţi și mal meșteri se găseaii în Mesopotamia, veniţi acolo din Indii și din China. 
Limba Hebreilor sa alterat mult prin amestecul cu dialec- tele Filistenilor și Edomiţilor, a Amaleciţilor și a A morheenilor; și abaterile de tot felul ale Îsraeliţilor mersese până la apostasia religiosă, 

EX ai făcut să dispară mai multe populaţiuni sălbatice, un fel de troglodiți ca Boshimani de astăgi și Pelasgice precum era Choreenii pe care vitejia lui Goliat nu i-a putut apăra în contra urmașilor lui Esau, 
Moors împarte limbele Semite în patru grupuri mari: 
1. Dialectele Fenician. 

> Punic. 
> Libic, din care derivă dialectele Berber care se vorbea în Sahara și în Insulile Cananei. 2. > Hebraic cu variațiunile lui, 3. > Armean cu ramurile luă. 4. » Arab. 

> Gheez. 
> “ Ambarie. 

Gensenius consideră dialectele Semitice ca nisce limbi in- complete, având o mulţime de consone guturale, rolul glasnici- lor fiind forte subordonat și dependinte unele de altele. Ele ai o mare neregularitate în formațiunea, modurilor, posedână numai doi timpi pentru verbi și sintaxă lop consistă într'o simplă justapunere a părților fraselor. Complementul sistemului Semitic se găsesce și în limba Africană. Cercetările lui Gensenius asupra, idiomelor Negrilor dovedese îndestul de lămurit că limbele Semitice Sai alterat mault prin amestecul dialectelor Negre cu care el a găsit că esistă o mul- 
țime de relațiuni, mat ales cu dialectele Asiriane, ale Indiei, 
ale Chanaanului și ale Libiei. 

|
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| Îndată ce intrăm în ţările de la Nordul Mediei, trecem la 

idiomele Zende, în care ldiomul Semitic se găsesce înt”'o stare 

cu totol subordonată, pe când spre Meqă-di, la Pelyi elemen- 

tul Indo-European se află. şi mai amestecat cu cel Semitie. Nu-" 

mai la N. E, se găsesc cele d'intâiii țărmură indieni în care 

se găsesce prototipul limbelor Albe representate prin limba San- 

scrită. 

După apreciările lui Klaproth, lui Roediger şi luă Pott, cu 

cât se coboră cine-va mai spre m. d. cu atât amestecul cu e- 

lementul Semit este mai mare, și cu atât înainteză spre Nord, 

cu atât elementul Arian este mai curat. 

Din tote fundaţiunile Chamito-Semitice, statul Asirian era cel 

mai înapoiat din tote câte se coborise din munți despre N. E., 

şi luase acea direcţiune. Dinastia Chamo-Semitică Chaldeană a 

pus capăt dominaţiunii esclusive a Chamiţilor pe la anii 2000, 

de către nisce horde venite de la munte, cărora Istoria le dă 

numele de Medice. Movers și Gobineau consideră pe Megi ca 

seminţie Chaldeene și ca adevăraţi fondatori a uneă dinastii 

Asiriane. lar Ewald îi consideră ca popor Arian sait Indo-Eu- 

ropean servind prin curcirea lor cu Semiţii ca 0 transiţiune de 

la unii la alţii; în cât se pote dice că ei ati fost cei din 

urmă Semiţi și cei dintâi Ariani. 

Națiunea Medică nu a fost nici o dată numerosă, și dacă 

pe la secolul VII a C. a dobândit asupra statelor Asiriane auto- 

vitatea ce perduse cu 14 seculi mai înainte, causa â fost. că 

bastardarea raselor Chamo-Semitice, prin amestecul lor cu mai 

multe naţiuni Ariane, care nu apăruse încă în regiunile de 

la S. Q. pe care mai în urmă le-ai coprins între triburile Per- 

sice, asfel că Medii formaii un fel de avangardă a familici 

Aviane, na erai susținuți de cele-lalte popore vude, fiind că 

acestea se coborise spre părţile Meridionale și fiind-că după 

pornirea Arianilor, Hellenii a căror emigraţiuni împingeaă ne- 

contenit h6rdele Semite spre lumea Asiriană și Chananeană, 0 
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civilisațiune imposantă cate avea o acţiune fârte mare asupta, poporelor Ariano-Zorositice în regiunile dintre Caspia și Hindu- kho, și mai ales în Bactriana, unde doming cetatea Balk, muma orașelor. Activitatea ce mai rămânea nu se arunca spre Asiria, ci spre regiunile Indiei câtre Pundjab. Atunci Medii, mai slabi de cât bandele Semite coborite de la Nord cari sguduiaii do- minațiunea lor, îi silea la luptă, ei care residaă în orașele A- siriei perduţi în mulțimea Chamo-Semitică, sângele lor s'a al- terat precum s'a, alterat acel al celor d'întâiti Chaldeeni cână dominaţiunea Medică a, fost răsturnată și când statele Asiriane şi-aii luat strălucirea și aii aservit țara, Medilor, s'aiă aruneat spre Nord și spre Răsărit pustiind Bactriana, și ai pătruns până la cele. dintâi margini „ale Indiei, ai recucerit Fenicia pe când puternicii Monarehi Babiloniani fondată la Răsărit împrejurul Candaharului de astă-qi cetatea Kopheu descoperită de Rawlin- son; Mebudj se rădica pe Eufrat, Damas și Gadara mai la apus. Civilisaţiunea semită trecea peste Halis, și se organisa pe costa 'Troadei, în ţăr ile Lidiane, suveranității independinte. Ceea ce a impresionat mai mult pe Greci în timpul lui Aga- memnon, când a vădut Asiriani veniți în ajutorul lui Priam a fost colorea, lui Memnon fiul Auroreă, Rapsodi ai dat aces- tor popâre numele de Etiopi. 
După distrugerea Troadei, Asir 

orașelor maritime în țara Filist 
făcut să ierte Girecilor distrugerea unui oraș care le era iributar. Amestecul Chamiţilor și a] Semiţilor cu sângele Negru a dat soiul Asirian, tot pe atunci pe când Niniviţii se aședase pe va- lea Nilului, 

Statua tiranului Memnon care se afă în museul Britanic din Londra, dovedesce într'acest chip tipul Alb, asemenea și Picturile şi tote cele-lalte statue de regi și preoți, de șefi mili- tari, aparțin, daca nu soiului curat Alb, dar cel puţin unei varie- tăță care nu se depărteză mult de omul Alb ; dar lărgimea obra- 

ianiă, cari favorisase întemeiarea 
enilor, la nordul Asiei Mici, i-a 

*
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zului, mărimea urechilor, proeminenţa umerilor obrazului, 

grosimea, buzelor, dovedese un amestec însemnat cu sângele 

Negru a varietăţilor cu părul creț și cu păr lins. Tot ast-fel 

este și cu Egiptenii. 

Blumenbach crede că judecând după capul lui Ramses, acest 

soi Alb aparţinea tipului Indian. După Guignes, strămoșii lui 

Sesostris ar fi fost o colonie Chinesă. După părerea lui Gardner 

şi a lui Wilkinson monumentele cele mai strălucite de arta și de 

puterea militară a Egiptenilor ar trebui clasate între domnia lui 

Osistasc rege de a 18-a dinastie și a lui Diaspolit a dinastiei 

a 19-a: Ramses III Mi-A-Moun între 1740 și 1355 a. C. Epoca 

Pivamidelor datâză de mult mai înainte. Bunsen dă piramidelor 

de la Nord de Memphis anul 2120 a. &., rădicate de Suphis și 

de fratele seii Sensuphis. 

Limba cea veche a Egiptenilor se compune de tie părți, 

una aparţine limbilor Negre, alta provine din contrastul limbe- 

lor Negre cu idiomul Chamit și Semit, intitulată limba Semită 

şi cea d'al treilea forte misteriosă, forte originală și care pare 

a, dovedi, până la un punct, afinități Ariane şi o înrudire cu 

Sanserita. Bohlen dice că daca acâsta ar fi bine dovedit, ar 

pută servi să ne arate itinerarul ce aii urmat colonii Albi, 

veniţi în Egipet din Pundjab până la gurile riului Indus și de 

acolo pe valea Nilului de sus. 

Locurile în cari civilisațiunea Egiptână și-a înființat cele mai 

vechi splendori sunt sus mult de Delta, afară de costa Arabiei 

unde sterilitatea locului nu permitea stabilimente întinse, unde 

erai Philoteras, Wadi-Djasons împodobite de Amoun-in-Gori pe 

la 1686 a. C. Wilkinson crede că minele de Smarand din Dje- 

pel-Zabara eraii esploatate înaintea acestei epoce. 

Dintacâsta că Egiptenii erai stabiliți în centrul văii Nilu- 

lui, unii autori înclină a crede că ei nu aparțineaii nică Cha- 

miţilor nici Semiţilorii a căror drum spre Africa occidentală era 

pe malul Mediteranei; și din argumentul că ci aii un caracter 

10
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adevărat Caucasian se conchide că partea civilisatore a naţi- 

unii avea o origină Albă ; și din urmele Ariane cari se găsesc, 

conchiă că aveati o origine identică. cu familia Sanserită. 

luba consideră pe țărmurenii Nilului de la Siena până la 

Movrve ca de proveniență Arabă. Cu tote acestea Egiptenii se 

consideraii pe dinșii ca Autochtoni. 

Religiunea Egipetului departe de a fi crudă ca a Asirianilor, 

era de o mare magnificență, mai umană sub ce dintâi ur- 

mași ai lui Menes, desființase obiceiul ce aveaii Negri de a 

face jertfa ieratice. 

In amândouă ţările, și în Asiria și în Egipet, se găsesce in- 
stituțiunea castelor și dorința, celor tari de a, transmite pu- 

terea la urmașii lor, obligându-i a conserva puritatea, n6mului i 

considerând acestă virtute ca un mijloc de dominaţiune. 

Tote rămurile nâmului Alb aii încercat acest sistem eselusiv, 

dar nică unul nu Va împins aşa de departe ca adoratorii lui 

Vedas și lui Osiris. Cu tote acestea s'aii vădut regi ca Ame- 

nofis I, care s'a însurat cu Negre și regi curcituri cu Negre 

ca Amenof II. 

La Egipteni castele dataii de la Seronchosis, al treilea rege 

din dinastia 3-a, pe care îl cunâsce istoria sub numele de Se- 

sostris. 

Monumentele cele mai vechi ale Egiptenilor se află în păr- 

ţile mai sus de mijlocul ţărei. 

SFÎRȘITUL PĂRŢII 1. 

PE) 
p- IT: 

aa -ucureşti >,



CUPRINSUL 

DI i 

Tinerimii studiose . 

1. Pămîntul. 

Importanţa Pămîntului în Univers 

Forma şi diinensiunile Pămîntului . 

Descoperirea Americei . 

Măsurarea. timpului și calendarul. 

Calendarul lulian 

Calendarul Gregorian - 

Calendarul Republicei trancese de la 1792 

Vechimea Pămîntului . , . 

Atmosfera, Apa şi Vînturile 

Curentele de nare . 

Curentele aerului 

Temperatura Pămîntului . 

Curentele magnetismului terestru. 

Pămîntul în spaţiă. 

Teoria, lui Laplace . 

Nebulosele . 

Cometele, stelele tugătere, olidi şi “aeroliţii. 

II. Omul. 

Omul fisic. . 

Desvoltarea facultăţilor intelectuale. 

Sciinţele omenesci . 

Începutul omului - 

Dovedi geologice. . 

Varietatea, tipurilor omenesci , 

5i 

63 

69 

80 

87



    

Unitatea n&mului omenesc . 
Antropoidiă. 

Clasificarea, seminţiilor . 
Generaţiunea spontaneă şi selecțiunea naturală 

Îmmulţirea şi dispariţiunea speciilor, 

Seminţiile, soiurile sai rassele. 
Omul primitiv 

1. Rassa Canstadt . 
2. Rassa Cro-Magnon . . 
3. Rassa Furfooz sai omul quaternar . 

Omul istorie . 
Soiul negru 

Soiul alb 

Camiţii . 
Semiţii : . 

    

110 

116 
120 

121: 

124 

127 

129 

130 

132 

137 

 


